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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Eliana Brito de Oliveira 
(14ª Vara), Letícia Negrão de Sousa 
(NUCRE), Orlando Gonçalves Bitten-
court (NUCJU), Adriana Daniel (SE-
CAD) e Giovanna Suellén da Silva (Ju-
azeiro). 
Amanhã: Antonio Alencar (17ª Vara), 
Kátia Alcântara (NUCJU) e Tércio Ma-
chado de Freitas (7ª Vara).

Parabéns!!!

Justiça Federal Hoje - O senhor retor-
nou de um período auxiliando a Presidên-
cia do TRF1. Quanto tempo durou esse 
auxílio?

Juiz Federal Antonio Scarpa - Estive por 
1 ano e 4 meses auxiliando o presidente do 
nosso Tribunal, o desembargador Cândido 
Ribeiro. Já tinha antes estado em auxílio na 
corregedoria regional por oito meses quan-
do o atual presidente era corregedor.

JFH – O senhor certamente adquiriu 
uma grande experiência nessa área admi-
nistrativa do segundo grau.

Juiz Federal Antonio Scarpa – Um 
juiz auxiliar não tem tarefas definidas. O 
tamanho do nosso TRF1, com tantas Se-
ções e Subseções, demanda uma grande 
quantidade de questões administrativas, 
como aquelas ligadas aos juízes e servido-
res, atendimento a órgãos externos, cum-
primento de exigências do Conselho da 
Justiça Federal - CJF e Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ, construção e reforma de 
prédios. Todas precisam ser resolvidas pelo 
tribunal, e não raro os prazos são exíguos. 

JFH – O senhor fez parte da Comissão 
Regional de Implantação do PJe. Pode nos 
falar um pouco a respeito?

Juiz Federal Antonio Scarpa – O PJe é 
um projeto do CNJ e que para nosso TRF 
vai ser excelente. Hoje temos em funcio-
namento vários sistemas diferentes, como 
o dos JEFs, o e-Jur, o de execução fiscal. 
Essa manutenção tem um custo alto por-
que precisa-se ter equipes de informática 
que conheçam esses sistemas e façam a 
manutenção neles. O PJe  é o grande siste-
ma do judiciário nacional, unificando todas 
as Justiças. 

No âmbito do TRF1, ele foi adotado 
primeiramente, como projeto-piloto, na 
Seccional no DF, pela proximidade com a 
sede do Tribunal. Já está se expandindo 
para outras Seções Judiciárias, de modo 
que em breve todas receberão  PJe. Ele 
alcança hoje apenas as classes de manda-
do de segurança e ação monitória. Está-se 
fazendo primeiro uma expansão territorial 
para depois expandir para outras classes 
processuais.

Aprimoramentos estão sendo feitos fre-
quentemente no sistema. Todos os que o 
utilizam vão propondo aperfeiçoamentos 
ao comitê gestor nacional.

O grande diferencial do PJe é ser um 
sistema único, então os advogados de qual-
quer lugar estarão usando o mesmo siste-
ma, a ferramenta é a mesma, o mesmo tipo 
de acesso. Ele vai estar familiarizado com 
isso assim como os juízes e servidores que 
vão trabalhar com uma única ferramenta. 
Será implantado na Bahia em 2016 em 
data a ser definida.

JFH –  O que o senhor achou desse 
período de auxílio à Presidência ?

Juiz Federal Antonio Scarpa – Tra-
balhamos, eu e o grande colega e amigo 

César Jatahy Fonseca auxiliando e bus-
cando o encaminhamento das questões. 
O juiz auxiliar verifica e ajuda a solucionar 
os problemas, sempre em sintonia e sob 
o comando do Presidente. Acho que uma 
das vantagens de ter um juiz auxiliar no 
tribunal é o fato de ele ser um juiz de pri-
meira instância e que, portanto, conhece 
essa nossa realidade. Se não fosse assim, 
questões seriam resolvidas pelo TRF sem 
se aperceber de algumas consequências. É 
a presença da primeira instância auxiliando 
na tomada de decisões.

JFH –  Na sua opinião porque tanta de-
mora na instalação do TRF da 8ª Região?

Juiz Federal Antonio Scarpa – Antes 
de mais nada, é preciso deixar bem claro 
que a instalação do Tribunal da 8ª Região, 
com sede na Bahia, além dos outros tribu-
nais criados pela Emenda Constitucional, 
com sede em Minas Gerais, Amazonas e 
Paraná, é urgente e necessária. Ocorre 
que a liminar do ministro Joaquim Barbo-
sa, hoje aposentado, ainda não foi leva-
da a julgamento pelo ministro Fux. Havia 
uma expectativa de que fosse há mais ou 
menos um mês, mas isso se frustrou. As 
associações de juízes têm atuado muito 
nesse âmbito para que ele leve essa ques-
tão a julgamento.

Ultrapassado o entrave do julgamento 
da liminar, tem-se que planejar a instala-
ção desses tribunais. Eu não tenho dúvida 
de que vai ser instalado o nosso tribunal 
porque é impossível, inviável administrati-
vamente a Primeira Região dar conta dessa 
imensidão territorial e com a ramificação 
que a Justiça Federal ganhou com as varas 
do interior. Às vezes eu recebia telefonemas 
de juiz do Oiapoque preocupado com ques-
tões locais. São muitas questões que vão 
surgindo sem contar o imenso volume de 
processos.

O problema mais recente que vejo e 
que pode adiar um pouco a instalação é a 
crise econômica que o País esta vivencian-
do. Mas a crise vai passar, não se vive em 
crise todo o tempo, além do que a criação 

dos novos tribunais deve ser vista 
como um investimento em cida-
dania, pois vai aproximar a Jus-
tiça do cidadão e permitir que as 
causas sejam decididas no tempo 
adequado, evitando longa espera 
na solução dos litígios. 

JFH –  Comenta-se que há 
um pouco de má vontade por 
parte de membros de tribunais 
superiores com a criação de no-
vos tribunais, como se eles fos-
sem perder poder de influência

Juiz Federal Antonio Scarpa 
– É possível, mas eu não diria 
que essa influência é do ponto 
de vista pessoal, talvez pensem 
que com o desmembramento 
o tribunal perca importância, 
força e que melhor seria a am-
pliação dos tribunais existentes, 

até por uma questão de custo. Então há 
quem entenda que do ponto de vista ad-
ministrativo o melhor seria aumentar o 
número de membros do nosso tribunal 
e deixar essa descentralização para um 
momento futuro. Eu, particularmente, 
acho que esse momento já chegou, pelas 
razões que já expus. 

Há um projeto de lei tramitando no 
Congresso prevendo ampliação do TRF1 de 
27 desembargadores para 60 ao longo de 
4 anos, além da ampliação dos outros tri-
bunais. Esse projeto foi encaminhado pelo 
STJ, mas na Câmara houve uma alteração 
para que esses cargos fossem alocados em 
turmas descentralizadas em locais onde já 
se prevê a instalação dos novos tribunais, 
como a Bahia. O substitutivo, portanto, 
mostra que a descentralização já é uma 
necessidade. 

JFH- O que o senhor pensa sobre a lon-
ga greve dos servidores por conta do PLC?

Juiz Federal Antonio Scarpa – O plei-
to dos servidores é justíssimo e urgente. 
A recomposição dos seus vencimentos é 
fundamental, pois sabemos da qualida-
de e do comprometimento dos servidores 
do Judiciário Federal que estão há nove 
anos sem reajuste. Isto gera insatisfação, 
desmotivação, migração para outras car-
reiras. Ter uma remuneração compatível 
com a importância das suas funções é 
muito importante, é um primeiro fator de 
estímulo. Lógico que tem-se que gostar do 
trabalho, se empenhar no trabalho mas se 
sua remuneração não é compatível, você 
se sente naturalmente desmotivado por 
mais que goste do trabalho e que tenha 
amor pela função que exerce.

Perto da nossa crise econômica, não 
será essa recomposição, que é uma questão 
de justiça, que vai fazer o Brasil ficar pior.

O direito de greve dos servidores é legí-
timo. Claro que isto traz transtornos e pre-
juízos para o trabalho. Isso é próprio das 
greves. Nosso desejo é que isso se resolva 
o mais rápido possível e da melhor ma-

neira e, com o nível de responsabilidade 
dos servidores da Justiça Federal, tenho 
certeza de que este prejuízo será sanado 
em pouco tempo.

Essa situação de não votação do veto 
provoca um desgaste desnecessário. 
Vai se empurrando a cada semana para 
frente essa definição. Minha avó usava 
um termo para essas situações que se 
prolongam sem solução que é “consu-
mição”. É um termo apropriado porque 
consome a pessoa por dentro, gera uma 
angústia pela manutenção de um estado 
de incerteza.

JFH- Como o senhor avalia a criação 
das Câmaras Regionais Previdenciárias e 
a sua participação da Cãmara da Bahia?

Juiz Federal Antonio Scarpa – Essa 
ideia é do nosso presidente Cândido Ri-
beiro que tem uma visão administrativa 
tão grande quanto seu conhecimento ju-
rídico. Ele é um grande administrador, 
muito prático e racional, enxerga  longe e 
viu nessas câmaras uma possibilidade de 
auxiliar no julgamento do grande volume 
de causas previdenciárias que tramitam 
no tribunal e já ser um embrião de turma 
descentralizada, a atuação do tribunal à 
distância.

Ainda não têm estrutura. Esse é um 
problema. Contamos hoje com o apoio 
das nossas varas. De certa forma, tiramos 
força da vara que junto conosco dá apoio 
ao tribunal. Esta estrutura não é a ideal, é 
um projeto que está se iniciando e tem que 
contar com essa boa vontade. 

A economia lida com recursos limita-
dos, com carência de recursos e na admi-
nistração a gestão de recursos é sobretudo 
a gestão de carências e já que a primeira 
instância está um pouco melhor do que a 
segunda, essa é uma forma de dar uma 
contribuição ao nosso tribunal que cres-
ceu muito na base, mas que manteve um 
quadro muito reduzido de desembarga-
dores. Esse, aliás, é o grande argumento 
para que haja a ampliação e a criação de 
novos tribunais.

Sem falar que é um enorme prazer tra-
balhar na câmara com grandes amigos e 
excelentes magistrados como os Drs. Saulo 
Casali  e Cristiano MIranda e, ainda que, 
infelizmente, por pouco tempo, sob a presi-
dência do desembargador Cândido Moraes, 
que é um exemplo para todos os juízes.

“A criação dos novos tribunais deve ser vista 
como um investimento em cidadania”

Entrevista com o juiz federal Antonio Oswaldo Scarpa


