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Premio Ajufe <premio@ajufe.org.br>

Inscrição V Prêmio AJUFE Boas Práticas de Gestão - Categoria Boas práticas
dos magistrados na Justiça Federal
1 mensagem

7 de abril de 2021 07:12João Paulo Pirôpo de Abreu 
Para: "premio@ajufe.org.br" <premio@ajufe.org.br>

Bom dia!

Segue meu pedido de inscrição no V Prêmio AJUFE Boas Prá cas de Gestão - Categoria Boas prá cas dos 
magistrados na Jus ça Federal.

Nome: João Paulo Pirôpo de Abreu
Cargo: Juiz Federal
Órgão: Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA - TRF da 1ª Região
Cidade/UF: Salvador/BA
Síntese da prá ca: Realização de audiências por Whats'App e digitalização de todo acervo �sico da Vara 
durante a pandemia
Título: Pioneirismo das Audiências Virtuais
Categoria: Boas prá cas dos magistrados na Justiça Federal
Síntese: Com o advento da pandemia da COVID-19 e as consequentes medidas de distanciamento social, 
a Subseção Judiciária de Paulo Afonso se sen u premida pela necessidade de con nuar com seus serviços 
judiciários, especialmente a realização das audiências de conciliação, instrução e julgamento nos 
milhares de processos de natureza previdenciária que compõem o seu acervo. Já no mês de março de 
2020, visando não paralisar e não adiar um mu rão de 300 audiências que estavam designadas para 
ocorrer naquele período,  vemos de agir com cria vidade e, após conversa prévia com representantes da 
OAB e da Procuradoria Federal, decidimos realizar as audiência através de videoconferência por 
Whats'App. E assim estamos fazendo desde então até os dias atuais. Essa inicia va possibilitou que, 
somente no ano de 2020, fizéssemos milhares de audiências, resultando na expedição de mais de 55 
milhões de reais em RPV's. Importante ressaltar que, inicialmente pensada para os processos 
previdenciários, as audiências virtuais também foram usadas com sucesso em processos mais 
complexos, como processos criminais e em ações de improbidade administra va. Por fim, aproveitamos
período de pandemia para digitalizarmos todo nosso acervo de processos sicos, levando, inclusive, a 
que a Subseção Judiciária de Paulo Afonso formalizasse um pedido ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região para servir de projeto piloto para a implantação do Juízo 100% digital no âmbito da 1ª Região.

A�.

João Paulo Pirôpo de Abreu
Juiz Federal
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