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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Márcia Sampaio (11ª Vara), Nil-
ton Bérgson de Jesus (23ª Vara), Silvia 
Nogueira Santana (3ª Vara), Joel Costa 
(4ª Vara), Amanda Pivetta (Eunápolis), 
Bruna Saback Rosa (14ª Vara). Ama-
nhã:  Ana Paula Souza  (Eunápolis), Ka-
tia Ramos Prates (5ª Vara), Isa Perpetua 
da Silva (20ª Vara), Sandro Inácio Lobo  
(22ª Vara), Célio Porto (NUCRE), Cláudia 
Brandão (Express Clean), Josélia Maria 
Nunes dos Santos e Lucianna Thereza 
Nunes (ambas do NUCJU). Parabéns!!!

15ª Vara: uma história de superação
Entrevista com o juiz federal Cristiano Miranda de Santana

Justiça Federal Hoje – Dr. Cristiano, o se-
nhor tem uma boa notícia para nossos leitores: 
a 15ª Vara passou a ser a Vara de Juizado com 
o menor número de processos em tramitação 
ajustada na Bahia. O senhor chegou àquela 
Unidade em julho de 2013 e, juntando-se ao 
juiz federal substituto Rodrigo Brito Lima, en-
cerraram o ano em 2º lugar. Agora, em março, 
estão em 1º lugar, com menos de 1.900 pro-
cessos em tramitação ajustada e nenhum feito 
parado há mais de 60 dias

Juiz federal Cristiano Miranda – É uma no-
tícia que muito nos alegra. Não faz muito tem-
po, esse era um objetivo aparentemente inatin-
gível, pois a Unidade tinha o maior acervo entre 
as seis varas de JEF. Tínhamos mais de seis mil 
processos em tramitação. Por sinal, cerca de 
dois mil feitos a separavam da Unidade imedia-
tamente abaixo em número de processos. Hoje, 
estamos orgulhosos desse esforço.

JFH – O que o senhor imprimiu na gestão 
da vara que fez essa diferença?

Cristiano Miranda – Trabalhamos focados 
em três princípios. Primeiro, o cuidado com o 
pensamento (o pensamento é fonte de energia. 
Pensar é criar). É no pensamento que plasma-
mos e moldamos tudo o que vemos no nosso 
mundo objetivo. Segundo, o zelo com a palavra 
(a palavra é o veículo do pensamento). Uma 
palavra edificante nos ergue, anima e conduz 
a grandes realizações. Uma palavra infeliz, 
desanima, destrói e aniquila as melhores das 
intenções. E em terceiro lugar, o trabalho soli-
dário, que é um pequeno exemplo do amor ao 
próximo (tão difundido nos templos, mas tão 
pouco exercido na vida cotidiana). Aliás, é atra-
vés do trabalho solidário que criamos a sinergia 
propiciadora de realizações maiores. Quando 
vencemos antecipadamente as nossas metas 
semanais, estendemos a mão amiga ao colega 
que precisa do nosso auxílio. 

Além disso, o controle dos relatórios (no 
início e no final de cada ciclo semanal), o es-
tabelecimento de metas semanais de acordo 
com as necessidades maiores da Unidade, a 
distribuição de tarefas para cada integrante da 
equipe e a avaliação dos trabalhos no final de 
cada ciclo, com coleta de sugestões dos nos-
sos colaboradores,  foram (e são) ingredientes 
fundamentais nesta marcha. 

JFH – Há um bocado de motivação que é a 
marca do gestor. Quais as suas marcas?

Cristiano Miranda – Eu diria que a discipli-
na, algo que assimilei quando conheci a lite-
ratura espírita e mais precisamente a biografia 
de Chico Xavier. Quando ele teve seu primeiro 
contato com o seu mentor Emanuel, em Pedro 
Leopoldo/MG, este lhe recomendou três coisas: 
disciplina, disciplina e disciplina.

Começamos aqui na 15ª Vara a buscar e 
a aplicar a disciplina, não só no aspecto da 
pontualidade, assiduidade, mas a disciplina 
do pensamento. No primeiro dia em que aqui 
cheguei, coloquei nas paredes vários quadros 
com mensagens que nos servem como medi-
camentos, como uma meta à nossa melhoria 
constante. Todos nós estamos num caminhar, 
num aprendizado e nós vamos estar assim até 
o último dia da nossa existência e após ela. 
São mensagens sobre solidariedade, a impor-
tância do trabalho, a importância da fala. Não 
acredito que nenhuma instituição se modifi-
que para melhor se não houver a preocupação 
constante da lapidação diária e infinita dos 
seus integrantes. A instituição só melhora se 
seus integrantes individualmente buscarem o 
auto aprimoramento. 

Por sinal, não devemos criar limitações 
mentais além das que realmente existem. Mui-
tas vezes criamos no nosso íntimo limitações 
que são fictícias. Quando nós as superamos 
podemos ir muito além, ainda que a estrutura 
não seja a ideal. Não vamos resolver tudo, mas 
podemos fazer muito, mesmo com as limita-
ções atuais.

JFH – O senhor aproveitou a experiência de 
alguma outra unidade do JEF?

Cristiano Miranda – Sim. E quero registrar 
o meu agradecimento à 21ª Vara, a primeira 
vara que visitei antes mesmo de assumir aqui 
na 15ª. Conversei com a então diretora da Se-
cretaria, Manuela Maciel e com a juíza federal 
Cláudia Tourinho e trouxe boas práticas de lá, 
fazendo aqui as necessárias adaptações.

JFH – Como o senhor lida com os servido-
res? Como os estimula a prosseguir buscando 
as melhorias?

Cristiano Miranda – Mensagens de otimis-
mo não podem faltar. Toda semana encaminho 
para a turma uma mensagem que nos ajuda a 
refletir sobre as nossas necessidades íntimas. 
Na oportunidade, fazemos uma breve análise 
do trabalho da semana que passou, destacan-
do alguns pontos que precisamos avançar. As 
metas do ciclo semanal são verificadas na sex-
ta-feira e já na sexta preparamos as diretrizes 
para a semana seguinte.  Além disso, reserva-
mos um momento mensal para homenagear os 
aniversariantes e, em algumas oportunidades, 
trazemos alguém para expor uma boa palavra 
que serve de alimento aos nossos espíritos.

As críticas construtivas e o agradecimento 
sincero são outras diretrizes que incentivamos 
em nossas jornadas, tentando sempre manter a 
assertividade no diálogo.

Obviamente, esse é um trabalho coletivo e 
não somente do juiz. É trabalho de todos! É im-
portante que a foto que ilustre essa entrevista 
seja a do grupo para registrar o mérito de todos.

 JFH – A 15ª Vara tem o mesmo número de 
servidores e estagiários que as demais?

Cristiano Miranda – Só há poucos dias 
conseguimos uma servidora extra, que era 
da 9ª Vara e veio assumir uma função co-
missionada aqui. Fora isso, temos o mesmo 
quadro de servidores e estagiários. Aprovei-
to para registrar que também tenho buscado 
prestadores voluntários (com base na Lei do 
Voluntariado), porém estes não possuem jor-
nadas rígidas.

JFH – Quando o senhor assumiu a Sub-
seção de Alagoinhas, fez uma apresentação 

de boas vindas para os novos servidores em 
que tocou e cantou várias músicas. Isso não é 
comum e os servidores ficaram bastante moti-
vados. Lá em Alagoinhas isso se repetiu, ape-
sar das muitas dificuldades estruturais com a 
antiga sede temporária, hoje já resolvidas com 
a nova sede. Essa forma de lidar com as pes-
soas, criando um ambiente mais harmônico é 
parte desse sucesso?

Cristiano Miranda – Isso ajuda muito. Re-
servamos aqui um espaço para pelo menos 
uma vez por mês termos uma atividade de in-
tegração. No final do ano passado trouxemos 
alguns artistas, fizemos um evento do qual par-
ticiparam outras varas. No último dia útil de 
cada mês, exibimos um vídeo ou realizamos 
uma breve palestra para reflexão. Por sinal, re-
centemente apresentamos aqui um vídeo que já 
havíamos apresentado em outras unidades cujo 
título é “Qual é a tua obra?” do filósofo Mário 
Cesar Cortela em que ele pergunta: qual é o 
teu papel na vida? Você quer deixar realmente 
saudades ou quer passar pela vida sem ter a 
mínima importância? Isto instiga. Estamos aqui 
na Justiça Federal para quê? Apenas para espe-
rar no fim do mês os nossos merecidos salários 
ou para fazermos algo além, dando as nossas 
melhores energias para a consecução de nossa 
missão social? Em nossas mãos estão a aflição 
de milhares de pessoas que anseiam pela so-
lução de suas causas. Atrás de cada processo 
tem um coração que pulsa...

Falando em confraternização, já é momento 
de organizarmos uma nova, regada à boa mú-
sica. Vou marcar em breve e gostaria de contar 
com a presença de todos os amigos–irmãos da 
Justiça Federal.

JFH – A 15ª Vara passou muito tempo com 
problemas de lotação de juiz titular. Isso refle-
tiu no estado de espírito?

Cristiano Miranda – Muito. Essa foi a 
primeira Vara de JEF da Seção Judiciária da 
Bahia sob o comando do Dr. Itagiba. Depois, 
por aqui passou a Dra. Vera Veloso, que se 
licenciou por um tempo. Depois veio o Dr. 
Márcio Mafra, que foi convocado para o CJF e 
CNJ. Isso contribuiu para o aumento do núme-
ro de processos, e, de algum modo, minimizou 
a autoestima de alguns. Trabalhar em uma 
unidade que não avança é frustrante. Eu até 
registrei na correição um apelo para que haja, 
por parte do Tribunal, uma revisão constan-
te da convocação dos juízes, afim de verificar 
como está a situação da vara de origem des-
tes magistrados, pois isso pode gerar um pro-
blema enorme para a sociedade, com atrasos 
significativos na entrega da prestação jurisdi-
cional. É necessário ressaltar que aqui lidamos 

com processos que versam sobre a saúde das 
pessoas, noutros feitos há pedidos de amparos 
assistenciais para deficientes, aposentadorias 
por invalidez..., além disso, não raro, pedidos 
de procedimentos cirúrgicos emergenciais nos 
são apresentados. Se não agirmos com rapi-
dez, essas pessoas podem não alcançar em 
vida, como muitas delas não alcançaram, a 
resolução de suas causas. 

JFH – Cite um exemplo de procedimento 
que vocês fazem que agilize o processo

Cristiano Miranda – Cada servidor que pra-
tica um determinado ato deve esgotar todos os 
desdobramentos que estejam ao seu alcance 
(lançamentos, tramitações, cálculos simples, 
cadastramento de RPV, etc.). Por exemplo, 
aqui no juizado virtual, onde boa parte das in-
timações se faz pelo sistema e-CINT (sistema 
eletrônico de comunicação processual), temos 
a facilidade de fazer muitas intimações e cita-
ções imediatamente. Não há necessidade de o 
agente que pratica o ato encaminhar o processo 
para outro servidor. O próprio Juiz ao decidir 
ou o servidor ao praticar o ato ordinatório já se 
encarrega de realizar a intimação imediatamen-
te, tramitando o processo em seguida para as 
caixas de prazo. Com isso, o processo se torna 
muito mais ágil. 

Ademais, a turma do gabinete está sendo 
treinada para realizar cálculos mais simples. 
Muitos já fazem e vamos intensificar isto, evi-
tando a ida de todo processo para a Seção 
de Cálculos Judiciais. Procedimentos que po-
deriam levar meses para serem concluídos, 
podem e devem ser abreviados para poucos 
minutos. 

JFH – O senhor gostaria de deixar uma 
mensagem para nossos leitores?

Cristiano Miranda – Eu acredito que nós 
podemos sim fazer uma Justiça Federal me-
lhor, começando por nós próprios, fazendo um 
exame diário de consciência: fizemos tudo que 
poderíamos fazer em prol do cumprimento do 
nosso dever? O nosso trabalho, a exemplo de 
todas as mais sublimes e diversas atividades, 
mais do que um dever, é uma missão sagra-
da... Verificar se dispomos do nosso melhor 
em prol desta causa é uma atitude imprescin-
dível.  Não nos esqueçamos de buscar, a cada 
minuto, o auto aprimoramento (em conheci-
mento e em moralidade). Estamos em uma 
caminhada... Ninguém aqui atingiu um nível 
de excelência, pelo contrário, estamos come-
çando... A boa administração dos gigantes da 
alma (a vaidade, o orgulho, a presunção, o 
medo, a ansiedade, o egoísmo, a auto-sufici-
ência...), que em maior ou menor grau ainda 
habita em nosso mundo íntimo, é um grande 
desafio para até o final da nossa existência... 
Melhorando-nos, melhoramos as nossas vidas 
e, por conseguinte, a nossa Instituição.

Magistrado,servidores e estagiários da 15ª Vara comemoram o ótimo desempenho da Unidade


