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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Heloísa Silva (Paulo Afonso), 
Chaislan Nascimento (Juazeiro), Ines 
Gondin (SECAD), Kate Lima (7ª Vara), 
Telma Ferreira (Feira de Santana), Ta-
tiana Guimarães (13ª Vara), Rosimaura 
Oliveira (Bom Jesus da Lapa) e Aline 
Paixão (CS Gestão). 
Amanhã: Elisa Romano (Eunápolis), 
João Marcos Santos (9ª Vara), Matheus 
do Carmo (16ª Vara), Cláudio Queiroz 
(Teixeira de Freitas) e Yara Ribeiro 
(NUCJU). 
Domingo: Scheyla Batista (21ª Vara), 
Helio Reis Filho (13ª Vara), Márcia Ne-
ves (Paulo Afonso), Ana Claudia Tosta 
(2ª Vara) e Fabiana Lopes (Guanambi).
Segunda-feira: Firmicio Souza Filho 
(Barreiras). 

Parabéns!

Conhecendo as Subseções - Ilhéus
A mais antiga Subseção Judiciária 

da Bahia, a Vara Única de Ilhéus, com-
pleta 30 anos este ano. Sua instalação 
se deu no dia 5 de junho de 1987, no 
mesmo ano em que a Seccional baiana 
completava 20 anos. Portanto, 2017 
marcará a comemoração dos seus res-
pectivos jubileus de pérola e de ouro.

A Vara Única de Ilhéus foi inicial-
mente instalada em espaço cedido 
pela CEPLAC,  local que, a princípio, 
mostrou-se adequado mas que, com o 
passar dos anos, tornou-se insuficiente 
para abrigar a Subseção que crescia ex-
ponencialmente.

No primeiro ano de criação, a vara única 
recebeu 900 processos e contava com uma 
acanhada estrutura, apenas a juíza federal 
Marluce Gomes de Sá e seis funcionários 
cedidos pela prefeitura. A sede da Seção Ju-
diciária em Salvador também estava longe 
de ser o que é hoje. Só havia sete varas 
localizadas no antigo prédio da Piedade.

Em comparação com a configuração 
atual de 24 varas na sede e 19 no inte-
rior, o crescimento foi de, respectivamente 
342% e 1.900%. Já o número de ações 
em andamento, do quantitativo da sua ori-
gem para o número em tramitação ajusta-
da verificada no fim de 2016 (14.838), o 
salto foi de quase 1.650% em 30 anos.

Mas voltemos a 1988, ano que regis-
trou a chegada dos primeiros servidores 
aprovados no concurso da Justiça Federal 
e do juiz federal João Luiz de Sousa, hoje 
desembargador federal do TRF1.

Em seguida, atuaram na Subseção as 
magistradas Mônica Jacqueline Sifuentes 
e Rosana Noya Kaufmann, atualmente 
desembargadora federal do TRF1 e juíza 
federal da 6ª Vara, respectivamente.

Mais de 10 anos depois de sua insta-
lação, a subseção resolveu o grande pro-
blema de espaço ao inaugurar sua nova 
sede, na Rua Almirante Aurélio Linhares, 
com quase 3 mil m² de área construída e 
já com ambiente para uma segunda vara.

Em 1997, a Vara de Ilhéus já possuía 
3.050 processos em seu acervo, 23 servi-
dores, sete estagiários e dois juízes: Anto-
nio Ezequiel da Silva, hoje desembargador 
federal aposentado, e Paulo Roberto Lyrio 
Pimenta, atual titular da 18ª Vara.

Na época, o juiz federal Antonio Eze-
quiel apontava como um dos principais 
problemas para o trabalho a demora no 
cumprimento das cartas precatórias pelas 
comarcas da Justiça Estadual e a grande 
extensão da jurisdição de Ilhéus que abran-
gia dezenas de outros municípios, o que só 
foi amenizado com a criação das outras va-
ras da Região Sul, como Eunápolis, Itabuna 
e Teixeira de Freitas. Ele relata que a Sub-
seção de Ilhéus já chegou a ser aquela com 
mais processos em toda a 1ª Região.

Dr. Ezequiel lembra com saudades do 
tempo em que permaneceu titular da Vara 
Única. Nesse período, ele se orgulha de ter 
recebido o título de cidadão ilheense ape-
nas três anos após chegar à cidade, fato 
inédito. “Eu recebi o título antes mesmo 

Jorge Amado recebê-lo, não é curioso?” 
indaga o magistrado que também cole-
ciona a Comenda São Jorge do Ilhéus, a 
maior condecoração do município, além 
de honrarias da Capitania dos Portos e do 
Exército.

Com a assunção do seu titular ao cargo 
de desembargador federal (três desembar-
gadores do TRF1 exerceram suas funções 
na Subseção), a Vara de Ilhéus esteve sob 
os comandos dos juízes federais Evaldo de 
Oliveira Fernandes filho, Maízia Seal Car-
valho Pamponet e Pedro Alberto Pereira de 
Mello Calmon Holliday. 

A Subseção tem como auxiliar, tempo-
rariamente, a juíza federal Clara da Mota 
Santos Pimenta Alves, respondendo pelo 
juizado e à frente da Subseção está o juiz 
federal Lincoln Pinheiro Costa.

O magistrado entrou em exercício na 
Subseção em 2014. Ele não conheceu a 
sede anterior, mas acredita que as insta-
lações atuais são satisfatórias, estando 
bem localizada, apesar de necessitar de 
uma natural reforma de manutenção típica 
de edificações em cidades litorâneas que 
sofrem os efeitos da maresia e do salitre. 
O prédio tem um amplo estacionamento e 
que atende muito bem às partes. 

“Aqui caberia uma segunda vara, se 
comparar com outras Subseções, mas 
nosso país enfrenta uma crise e esse plei-
to, que já é antigo, já foi até arquivado em 
Brasília”, lamenta o juiz

E complementa: “Solicitamos a trans-
ferência de oito servidores para Ilhéus. 
Acredito que, com eles, podemos colocar o 
serviço em dia, uma vez que somos cobra-
dos pela corregedoria devido ao atraso nos 
processos. Nós temos 15 mil processos em 
tramitação ajustada, considerando a vara e 
o juizado, e nossa quantidade de servido-
res é a mesma de uma vara cível em Sal-
vador com dois mil processos ou menos. 
Então, existe uma desproporcionalidade. 
Mas tudo isso, novos servidores e nova 
vara, dependem de questões políticas”

A diretora de Secretaria da Vara de 
Ilhéus, Juliana Guimarães Santos faz uma 
avalliação semelhante à do magistrado, a 
de que hoje o maior volume de trabalho é 
representado pelos processos de execução 
fiscal e juizados. Juliana aponta também 
os entraves nos processamentos dos mui-
tos processos criminais e de improbidade 
administrativa pela dificuldade de localizar 
para intimação e citação os diferentes réus 
e políticos acusados de improbidade.

Ela lembra que diversas vezes audi-
ências são canceladas ou redesignadas 
já que a subseção tem sob sua responsa-
bilidade uma jurisdição imensa, com 20 
municípios.

Se há 20 anos, o então juiz federal 
Antonio Ezequiel apontava como um dos 
principais problemas da Vara a demora no 
cumprimento das cartas precatórias pelas 
comarcas estaduais, este problema, tanto 
tempo depois, pouco mudou.

Uma das melhoras adveio da recente 
adoção do processo judicial eletrônico em 
algumas classes processuais pela Justiça 
Estadual, o que dinamizou o cumprimen-
to das precatórias, mas ainda continua 
havendo muito atraso. O atraso era mini-
mizado pela decisão da Justiça de expedir 
intimações pelos correios ou utilizar os ofi-
ciais de justiça para diligências na região, 
mas com a crise orçamentária, os oficiais 
estão impedidos de realizar tais atividades.

Algumas das principais demandas da 
Justiça Federal na Região Sul, fonte de 
tensão e graves embates, grande parte 
deles em torno da jurisdição da Vara de 
Ilhéus, são os conflitos agrários em área 
reivindicada por indígenas.

O juiz federal Lincoln Pinheiro Costa 
lembra que quando chegou para assumir a 
Vara, as ruas de Ilhéus pareciam uma pra-
ça de guerra, repletas de militares da For-
ça Nacional e do Exército provocando um 
clima de insegurança generalizada, pois di-
versas fazendas de agricultores haviam sido 
ocupadas pelos índios da região reclaman-
do o que eles chamavam de “retomada”.

O magistrado recorda que foram ne-
cessários muito esforço e diálogo para a 
pacificação. “Houve muito trabalho extra-
judicial com a formação de um fórum de 
conciliação e reuniões mensais no auditó-
rio da Subseção com participação de au-
toridades de Salvador e Brasília. Realiza-
mos um intenso trabalho nos últimos três 
anos para reduzir o conflito”, diz.

Dr. Lincoln reconhece que foi alcan-
çado um bom diálogo entre agricultores 
e indígenas, com redução da animosi-
dade. E um dos efeitos desse foro, foi a 
ida de equipes da FUNAI e do INCRA 
para a região. Foi realizada uma com-
pleta avaliação das propriedades para 
dar subsídios ao governo para decidir 
o que fazer.

“Esse foi o consenso que criamos 
entre os agricultores e os indígenas, e 
esse trabalho ainda está presente na re-
gião. Trabalharam até o final de dezem-
bro e devem retornar no início de março”, 
complementa o magistrado.

Ele chama atenção para o gasto que 
representou a operação especial realizada 
pela Força Nacional e pelo Exército na re-
gião à época. Estima-se que o custo total 
em seis meses foi de R$ 18 milhões. “Nós 
conseguimos economizar esses recursos 
para União. Não imagino onde isso aqui 
iria parar se não tivéssemos conseguido 
iniciar esse diálogo. Mas esse continua a 
ser o principal problema dessa região.”, 
reflete o julgador.

O juiz complementa: “Enquanto não se 
conseguir o desenvolvimento da região, 
não haverá uma solução real. Eu tenho 
a preocupação de o Poder Judiciário, in-
serido nisso, não virar as costas para os 
problemas sociais daqui. Temos procura-
do trabalhar para diminuir os conflitos, 
mas precisamos de fato é contribuir para 
a real solução dos inúmeros problemas 
dessa região”.

Os dez servidores a seguir: Weber Cor-
rea, Afrânio Cardoso e Geovana Flores 
(6ª Vara), Ana Cláudia Xará e João Paulo 
Meireles (12ª Vara), Leda Tatiana Amaral 
e José Patrício (CEMAN), Gilson Suzarte 
(NUBES), Rosemari Sabino (Turma Recur-
sal) e Luiz Goulart (SECOS), todos oriundos 
da Vara de Ilhéus em diferentes épocas e 
hoje trabalhando em Salvador, aproveitam 
a oportunidade para deixar suas homena-
gens aos colegas da subseção.

Juiz federal Lincoln Pinheiro Costa, 
diretora de Secretaria Juliana Santos 
e parte da equipe de servidores


