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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Claudia Oitaven Pamponet 
(3ª Vara), Ana Luiza Sampaio Simões 
de Carvalho (NUCJU), Ana Paula dos 
Reis Meira (Jequié), Jéssica Alves de 
Carvalho (16ª Vara), Fernanda Oliveira 
Amorim (Turma Recursal). 
Amanhã: Kleber Correia Portela (NU-
COD), Tatiana da Cunha Almeida (17ª 
Vara), Obeed Barbosa Grigório (Bar-
reiras), Danilson Souza França (Turma 
Recursal), João Victor Sampaio Rios e 
Carlos Alberto Santos Carvalho Filho 
(ambos de Vitória da Conquista). 

Parabéns!

Conhecendo as Subseções -  Guanambi
A Subseção Judiciária de Guanambi foi 

inaugurada em 7/2/2006, como parte do 
projeto de interiorização da Justiça Federal 
e de expansão dos Juizados Especiais Fe-
derais, constante da Lei 10.772/03, sendo 
a oitava vara instalada no interior da Bahia 
desde 2005, atendendo a uma população 
de 780 mil habitantes de 41 municípios.

O juiz federal titular da Subseção, Fi-
lipe Aquino Pessoa de Oliveira, 33 anos, 
é mineiro de Governador Valadares e to-
mou posse como analista judiciário em 
Guanambi em 2009, de onde foi removido 
para Feira de Santana, lá permanecendo 
até 2015, quando assumiu o cargo de juiz 
federal substituto na Subseção Judiciária 
de Bacabal, no Maranhão, de onde foi pro-
movido para a Subseção de Balsas, tam-
bém no Maranhão, e em seguida removido 
para Guanambi, onde está desde maio do 
ano passado. 

“Acho que Guanambi é uma das Sub-
seções mais pesadas do tribunal em ter-
mos de quantidade de processos. O tra-
balho do nosso juizado é realmente duro, 
com uma entrada de processos absurda. 
Acredito que no ano passado fomos a vara 
da Bahia que teve maior entrada de pro-
cessos novos. Aqui não falta trabalho”, ga-
rante o magistrado.

O titular da Subseção ficou um ano 
como o único juiz da Vara de Guanambi, 
com um volume gigantesco de audiências 
e a necessidade de sentenciar centenas de 
processos por mês apenas para empatar 
com a distribuição e não deixar o acervo 
aumentar muito. Ele comemora a chegada, 
em maio, da juíza federal substituta Danie-
le Abreu Danczuk, com quem dividiu o tra-
balho do Gabinete e o acervo.

À parte o trabalho do Juizado, o juiz 
lembra que tramita também uma quanti-
dade razoável de ações criminais, ações 
envolvendo demarcações de terras quilom-
bolas e muitas ações de improbidade admi-
nistrativa que, em razão da complexidade, 
demandam bastante trabalho. “No fim do 
ano passado tivemos um boom aqui de 
quase 100 novas ações de improbidade. 
Esse volume de ações demonstra que nos-
sa sociedade ainda tem muita dificuldade 
em lidar com os princípios republicanos. 
Temos uma cultura antiga de ‘patrimonia-
lização’ da coisa pública. Muitos gestores 
têm dificuldade em aceitar que a coisa 
pública está apenas sob a administração 

deles, não é propriedade do gestor. Imagi-
no que o que chega até o Poder Judiciário 
ainda é muito pouco em face daquilo que 
provavelmente acontece na sociedade, até 
pela dificuldade de estrutura de órgãos de 
investigação para descobrir essas irregula-
ridades”, reconhece o juiz.

E continua: “Descobre-se ainda muito 
pouco e o que se pune é uma fração pe-
quena dos atos de improbidade e fatos cri-
minosos que ocorrem. Mas estou otimista, 
pois após tempos de descrédito, principal-
mente em relação à administração  pú-
blica, creio que a tendência é melhorar.  
Embora essa tenha sido uma prática da 
nossa história durante muito tempo, esta-
mos dando passos firmes em relação ao 
avanço civilizatório”.

Ele afirma que é papel do Judiciário 
atuar com isenção e celeridade, incumbin-
do a ele não a atividade efetiva de combate 
à corrupção, a cargo dos órgãos de inves-
tigação e controle como as procuradorias, 
Ministério Público e a polícia. “O papel do 
Judiciário é aplicar a lei ao que lhe foi tra-
zido para análise com eficiência, justiça 
e imparcialidade, aplicando as punições a 
quem tiver transgredido as leis, regras e 
princípios e absolver aqueles que não ti-
verem incorrido nessas condutas, além de 
barrar o eventual excesso que venham dos 
órgãos de fiscalização, o que também não 
pode ser ignorado”.

O magistrado tem uma posição contrá-
ria à movimentação no Congresso Nacional 
para criar uma lei de abuso de autoridade. 
“Os abusos devem ser obviamente comba-
tidos. Ninguém nega que uma lei que bus-
que coibir abuso de autoridade é benéfica 
para nossa sociedade, pois abuso de auto-
ridade, como o próprio nome já diz, é con-
denável. No entanto, esse projeto especí-
fico busca no fundo cercear as atividades 
dos órgãos de investigação e de controle 
e dos órgãos do Poder Judiciário, que são 
quem efetivamente aplica as sanções”.

Desde que o juiz federal chegou à Sub-
seção de Guanambi não houve mutirões. 
“Não sou muito fã da ideia dos mutirões. 
Creio que deve-se guardar o mutirão para 
aquelas situações em que já não se con-
segue mais, com o trabalho ordinário, 
dar conta do fluxo de processos. Aqui em 
Guanambi nós temos muito trabalho, mas, 
com muito sacrifício, estamos conseguin-
do manter o acervo de processos dentro do 
controlável. 

O magistrado exemplifica: “Aqui no 
nosso Juizado Especial Federal, estamos 
marcando audiências dentro do prazo 
de 4 a 5 meses, contados da distribui-
ção do processo. Eu considero esse um 
tempo aceitável, principalmente porque 
os processos, em sua grande maioria, são 
sentenciados durante as próprias audiên-
cias. Que um processo de juizado dure 
4 a 5 meses até a decisão de primeira 
instância, na minha visão, é bastante ra-
zoável. Temos que trabalhar para que não 
precisemos de mutirão e para que só re-
corramos a ele quando não conseguirmos 
dar conta da avalanche de processos que 
chegam”.

O juiz Filipe Aquino Oliveira reputa 
muito valioso para a atividade jurisdi-
cional o projeto de criação do Tribunal 
Regional Federal da 8ª Região com sede 
em Salvador e jurisdição sobre a Bahia e 
de Sergipe, “Mesmo considerando a qua-
lidade do TRF da 1ª Região, ele é um 
tribunal muito extenso. Temos realida-
des muito diferentes. Fui juiz federal no 
Maranhão e a atividade administrativa, a 
relação com tribunal e os problemas de 
lá são totalmente diferentes dos daqui 
e, certamente,  diferentes dos proble-
mas no Amazonas e em Rondônia, por 
exemplo”. 

Ele acredita que a proximidade geográ-
fica aproxima a solução dos problemas pe-
las circunstâncias semelhantes que são vi-
venciadas pelos órgãos que estão atuando 
na jurisdição. “É muito difícil que o tribu-
nal, com sede em Brasília e jurisdição em 
13 Estados e no Distrito Federal, consiga 
ter uma administração eficiente. Então 
eu acredito que seria muito benéfico um 
tribunal regional federal em Salvador”.

O juiz federal finaliza elogiando a equi-
pe de trabalho em Guanambi.“É uma das 
melhores que conheci. Tive oportuni-
dade de conhecer alguns servidores da 
Subseção Judiciária quando fui também 
servidor. Alguns ainda estão aqui desde 
aquela época. É uma equipe extrema-
mente capacitada e muito dedicada. Não 
fosse pelo trabalho desses servidores, 
certamente não conseguiríamos os resul-
tados que temos conseguido. Temos uma 
relação excelente. Eu fui servidor da casa 
durante algum tempo, então conheço as 
dificuldades que afligem a equipe dos 
servidores. Da equipe de trabalho, não 
tenho nenhuma queixa, pelo contrário, só 
tenho elogios a fazer”.

O diretor de Secretaria, Tales Matos 
Amorim, é técnico judiciário e está na Sub-
seção de Guanambi desde maio de 2016. 
Lotado na 1ª Vara da Subseção de Vitória 
da Conquista, ele trabalhou na Subseção de 
Balsas, no Maranhão, onde exerceu a mes-
ma função de diretor de Secretaria, tendo 
acompanhado o juiz federal Filipe Oliveira 
quando da sua remoção para Guanambi.

O prédio da Subseção é alugado desde 
o ano de 2006 quando a vara foi instalada, 
mas a sede própria já está em construção 
com 50% concluída em 2.075,59m² e ter-
reno de 4.360,36 m², dividida em pavi-
mento térreo e dois andares. 

A sede atual não possui elevador e é 
composta de um nível térreo e mais três 
andares. No último andar funciona o Gabi-
nete, estando a Secretaria e a Distribuição 
localizadas no primeiro andar e a Área Ad-
ministrativa, no segundo. No térreo, estão 
as salas de audiências e de perícias. A es-
trutura do local, na opinião do diretor de 
Secretaria, dificulta o contato com os cole-
gas e com o gabinete. 

Tales acredita que a sede nova trará um 
contato maior entre os servidores e os se-
tores, aumentando a integração. “Estamos 
ansiosos para que o novo prédio seja con-
cluído para trabalharmos de uma forma 
melhor e para que possamos atender as 
pessoas de uma forma mais estruturada”.

Sobre o trabalho da Vara, ele chama 
atenção para o volume de feitos. “Temos 
aqui um juizado com grande número de 
processos, girando em torno de 6 mil em 
tramitação, mas já chegamos a ter mais 
de 10 mil. Há uma entrada de processos 
muito grande, a maior entre os JEFs Ad-
juntos das Varas Federais de Subseção Ju-
diciária, de acordo com as estatísticas de 
2016, mas também temos a maior saída”. 

O maior número de ações previdenciá-
rias de JEF é de aposentadoria e benefícios 
rurais como auxílio-doença. A Subseção de 
Guanambi tem, em sua jurisdição, muitos 
municípios em que a população rural é 
maior do que a urbana e assim há grande 
demanda para a concessão de benefícios 
do trabalhador segurado especial. 

Em relação aos processos de improbi-
dade administrativa, há sempre dificulda-
des para os oficiais de Justiça encontrarem 
os sócios ou representantes das empresas 
rés, uma vez que muitas delas já fecharam 
ou não estão em municípios da jurisdição. 
No caso de ex-prefeitos ou agentes públi-
cos, normalmente as diligências resultam 
mais vezes positivas, mas há muita dificul-
dade quanto se trata de citar empresários 
que participam muitas vezes de licitações 
fraudadas “Temos feito de tudo para priori-
dade e celeridade nesses processos”, afir-
ma o diretor de Secretaria.

No quesito contenção de gastos e uso 
racional de insumos e materiais, Tales ga-
rante que cada servidor usa seu copo pró-
prio ou garrafinha, diminuindo o uso de 
copos descartáveis. A Área Administrativa 
sempre faz esse controle e sugere ações 
para redução do gasto de energia. Houve 
uma diminuição de cerca de 10% na conta 
de luz em alguns meses graças aos cuida-
dos com o consumo.


