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Que grande honra presidir o Tribunal Regional Federal da 1ª Região na passagem do 
seu vigésimo quinto aniversário!

Toda a Casa está em festa, magistrados e servidores, que ajudaram a construir uma 
história valorosa e digna de registro.

Cada sentença prolatada, cada mandado cumprido, cada licitação adjudicada, cada 
computador instalado; enfim, cada gesto feito e cada palavra proferida, ao longo desses 25 
anos, fazem parte desse reverenciado e probo legado que hoje consignamos sinteticamente 
nesta obra comemorativa do nosso Jubileu de Prata.

No primeiro capítulo, relembramos os símbolos que representam nossa identidade: 
a bandeira, o hino e a identidade visual do Tribunal, além das insígnias honoríficas que 
reconhecem o mérito daqueles que enobrecem a cultura jurídica da 1ª Região.

O segundo capítulo é um relato bianual dos principais feitos do Tribunal em cada 
gestão administrativa. Nele são registradas as composições do Tribunal, bem como são 
transcritos discursos memoráveis e fatos marcantes que ocorreram em cada um desses 
períodos.

O terceiro capítulo conta uma história de superação: o nascimento dos Juizados Espe-
ciais Federais, sem qualquer estrutura, e a luta hercúlea de magistrados e servidores para 
estender à população carente da 1ª Região a possibilidade de acessar a Justiça Federal de 
forma mais célere e efetiva.

O quarto capítulo evidencia o crescimento do Tribunal, resgatando brevemente a his-
tória de altos e baixos da Justiça Federal brasileira desde 1890 até o seu renascimento, com 
a criação dos Tribunais Regionais Federais pela Constituição de 1988.

Neste ponto, relembramos com orgulho a nossa história, desde a nossa instalação, na 
saudosa solenidade realizada no dia 31 de março de 1989; homenageamos os primeiros 
magistrados e os primeiros servidores que aqui trabalharam com dedicação e afinco; re-
velamos o vultoso crescimento de nossa estrutura, bem como a prodigiosa ampliação de 
nossas instalações, no propósito — nem sempre alcançado — de acompanhar o portentoso 
crescimento da nossa demanda processual.

Aapresentação
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O quinto e último capítulo elenca julgamentos relevantes que fazem parte da história 
do Brasil, cujas peças processuais e sentenças foram tratadas e proferidas, respectivamen-
te, por nossos servidores e magistrados, nas salas e corredores do Tribunal, e hoje estão 
expostas física e virtualmente em nosso Memorial, como lembrança viva e perene da his-
tória sofrida do povo brasileiro.

Esta publicação não tem o condão de atualizar a Memória do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, cuja 3ª edição foi lançada em 2008, mas, sim, o de oferecer um novo olhar 
sobre nossa história, contada nestas folhas com abnegação e apreço pela operosa equipe da 
Divisão de Desenvolvimento Institucional, a quem envio meus sinceros agradecimentos.

Trata-se, na verdade, de um singelo presente para as gerações vindouras, com o hu-
milde propósito de registrar uma história ainda em construção, para que, ao olharem para 
traz, sintam, assim como nós, a mesma sensação de pertencimento à família da Justiça Fe-
deral. Afinal, no dizer de Fernando Pessoa, “a memória é a consciência inserida no tempo”.

Não por acaso, o lema das comemorações alusivas ao nosso Jubileu de Prata se trans-
formou num grito de guerra bradado com altivez e orgulho por magistrados e servidores 
da 1ª Região: “Nós somos o Tribunal!”

DesembargaDor feDeral mário César ribeiro

PresiDente Do trf 1ª região



Iidentidade do tribunal 
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Bandeira

Em 1992, como parte dos eventos comemorativos do Dia do Servidor Público, o Tribu-
nal promoveu concurso para a escolha de sua bandeira, que teve como vencedor o trabalho 
apresentado pelo servidor Luiz Otávio Montezuma. A regulamentação veio em 2001, com 
a Resolução 12 de 3 de julho de 2001.

A criação de uma bandeira que representasse o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
levou à definição de alguns elementos que o traduzissem:

 ■ cruz apontando para os quatro pontos cardeais: é base de todos os símbolos de orien-
tação. A cor azul da cruz simboliza, na Armaria, justiça, perseverança, zelo, lealdade 
e outras qualidades que denotam fortaleza de espírito;

 ■ círculo com 14 estrelas amarelas: corresponde aos estados da 1ª Região, ressaltando 
o caráter federal do Tribunal;

 ■ estrelas brancas: constelação de Libra ou Balança. A balança, de grande importância 
entre os romanos — com ela, homenageavam o espírito de justiça de Júlio César —, 
simboliza a ordem, a prudência e o equilíbrio;

 ■ coroa verde de palmas: símbolo da vitória e da paz. É também considerada símbolo 
da eloquência, porque era colocada nas portas das residências dos advogados, e sím-
bolo da justiça, porque sua madeira era considerada incorruptível;

 ■ legenda Justitia Societatis Fundamentum: “A justiça é o fundamento da sociedade”. 
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Hino

O processo para a escolha do hino da Justiça Federal da 1ª Região — O canto que en-
canta nossa justiça — foi extenso e contou com a colaboração de uma comissão qualifica-
dora, formada por cinco professores doutores, de notória especialização, do Departamento 
de Música da Universidade de Brasília e pelo maestro titular da Orquestra Sinfônica de 
Minas Gerais, que analisou, minuciosamente, os 43 trabalhos classificados. Entre os 55 
inscritos, 12 foram desclassificados por não atenderem a requisitos do edital.

Duas composições foram indicadas pela comissão para julgamento final pela Corte 
Especial administrativa, que foi unânime ao aprovar a escolha do Hino do TRF 1ª Região 
durante sessão realizada em 7 de fevereiro de 2001.

O trabalho apresentado sob o pseudônimo de Tristão e Isolda ficou com a primeira 
colocação e recebeu um prêmio de dez mil reais. O segundo lugar recebeu o prêmio de 
cinco mil reais.

Em 2002, por meio da Resolução 5 de 13 de fevereiro de 2002, foi instituído o Hino, 
composto da música de Sérgio Augusto Molina e do poema de Lílian Jacoto, vencedores 
do certame.

Hino Da Justiça feDeral Da 1a região

Sérgio Molina e Lílian Jacoto

É justo que o Brasil seja feliz
Que o apelo suplicante tenha voz
A lei não fecha os olhos nem se vê
Distante e isenta, a lei sustenta
O desvalido e legitima o seu querer
 
É justo que o Brasil se faça ouvir
Num fórum elevado e popular
 
Mas se tempera e se ajusta
No exercício do litígio singular
 
Afinal, somos tantos, diferentes
Cada qual, um país dentro de si
A balança da justiça alça
O voo de um futuro convergente
Pra que, em paz, o Brasil se cumpra enfim.
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É justo que o país possa sonhar
As glórias de quem tem os pés no chão
A lei põe seu rigor na vigilância
Do poder, para que a grande
Maioria trace os rumos da nação
 
É justo que o Brasil seja o juiz
Que enlace o Regimento à cor local
A Corte das sentenças confirmadas
É plural, e meritíssima é
A Toga da Primeira Região

identidade visual

O Conselho da Justiça Federal – CJF instituiu o Manual da Identidade Visual da Jus-
tiça Federal pela Resolução CF-RES-2012/00193, de 1º de junho de 2012, a qual contém 
diretrizes para aplicação da logomarca única da Justiça Federal, como parte do Projeto 
Identidade Institucional da Justiça Federal.

O projeto teve por objetivo dar início a uma política de comunicação institucional 
unificada e integrada, propiciando uma imagem mais coerente, sólida e de maior credibi-
lidade para a Justiça Federal brasileira.

JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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A falta de uma identidade institucional única era fator que contribuía enormemente 
para que a imagem da Justiça Federal fosse difusa e pouco compreendida. Nesse sentido, o 
CJF, como órgão central da instituição, tem um papel-chave na promoção de uma política 
de comunicação voltada à afirmação dessa identidade, traduzida na integração institu-
cional e na definição e disseminação de uma marca institucional única e dos valores a ela 
associados.

A logomarca escolhida pelo colegiado do CJF é de autoria do servidor Ricardo Horta, 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

Quanto à composição cromática, as cores azul e verde remetem a atributos tais como 
segurança, tranquilidade, paz. Além disso, a interação entre uma cor primária (o azul) e 
uma cor secundária (o verde) mostra equilíbrio e harmonia.

A fonte utilizada, a Century Gothic, é uma fonte clássica, que traduz a ideia de serieda-
de, confiança e legitimidade e, por ser sem serifa, associa-se a modernidade, demonstran-
do leveza, legibilidade e clareza.

A imagem, em sua simplicidade, pode ser associada aos formatos presentes em dese-
nhos, em monumentos e na arquitetura de Brasília, capital da República e sede dos três 
Poderes. As concavidades laterais dão movimento, arejamento e permitem que o logotipo 
seja usado em qualquer sentido, horizontal ou vertical. Simultaneamente, favorecem a per-
cepção de acessibilidade, de abertura ao público, de união e também de transparência. A 
simplificação do desenho faz entrever um J (de Justiça) no primeiro quadrante.

A logomarca única passou a ser o símbolo visual da Justiça Federal e, em conformi-
dade com a Resolução, deverá substituir quaisquer outras que porventura vinham sendo 
utilizadas pelas instituições da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

insígnias honoríficas

Como forma de reconhecimento do mérito de quantos tenham prestado relevantes ser-
viços à cultura jurídica, foram criados, em 17 de dezembro de 1990, mediante a Resolução 
23, o Colar, a Medalha e o Grande Colar do Mérito Judiciário Ministro Nelson Hungria. 
O nome dado à condecoração é uma homenagem feita à memória do ilustre magistrado e 
jurista, que dedicou a vida ao aperfeiçoamento do direito e à realização da justiça.

A finalidade primordial da condecoração é premiar e estimular a prática de ações me-
ritórias. Seus símbolos trazem o emblema da vitória e da paz obtida pela vitória, represen-
tando, por meio da coroa de palmas, a realização da justiça pela vitória do direito aplicado 
pelo Poder Judiciário, propiciando a obtenção da paz entre os litigantes. Lembra, também, 
a eloquência própria dos pretórios, exortando, principalmente, à incorruptibilidade, que 
deve ser apanágio dos magistrados.
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Para outorgar as condecorações, foi criada a Comissão do Conselho do Colar e da 
Medalha do Mérito Judiciário Ministro Nelson Hungria, composta pelo presidente e pelo 
vice-presidente do Tribunal e por três desembargadores escolhidos pelo Tribunal Pleno.

granDe Colar Do mérito JuDiCiário ministro 
nelson Hungria

Insígnia do cargo de presidente do Tribunal 
e de chanceler do Colar e da Medalha do Mérito 
Judiciário Ministro Nelson Hungria, a ser trans-
ferida e outorgada pelo presidente que deixa o 
cargo a seu sucessor. Também recebeu a conde-
coração post mortem o seu eminente patrono, na 
pessoa do seu filho, em solenidade ocorrida em 
18 de dezembro de 1991.

Colar Do mérito JuDiCiário ministro nelson Hungria

A honraria foi concedida de jure aos magistrados 
no momento da posse no cargo de desembargador 
federal do TRF 1ª Região, podendo ser conferida, 
ainda, a governantes, parlamentares, magistrados, 
outras personalidades e servidores públicos por ser-
viços à causa da Justiça Federal.

meDalHa Do mérito JuDiCiário ministro nelson Hungria

Honraria destinada a homenagear personalidades de 
reconhecida categoria científica, cultural ou profissional, 
bem como servidores da Justiça Federal.



N nossas gestões
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Vvieira da silva
1989–1991

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Vieira da Silva (presidente)
Anselmo Santiago (vice-presidente e corregedor)
Euclydes Aguiar 
Hermenito Dourado 
Adhemar Maciel
Alves de Lima 
Leite Soares 
Murat Valadares 
Nelson Gomes da Silva 
Fernando Gonçalves 
Plauto Ribeiro 
Hércules Quasímodo
Orlanda Ferreira (aposentadoria em 12/03/1990)
Vicente Leal
Tourinho Neto 
Catão Alves 
Eliana Calmon 
Aldir Passarinho
Mário Mendes (posse em 27/09/1990)

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto
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DISCURSOS

Discurso proferido pelo desembargador federal Alberto José Tavares Vieira da Silva em 30 
de março de 1989, por ocasião da instalação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 
da posse de seus desembargadores federais.

Exmo. Sr. Ministro José Cândido de Carvalho Filho, Presidente desta solenidade de 
instalação do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília; Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, representante do eminente Presidente da Re-
pública, Dr. José Sarney; Exmo. Sr. Ministro do egrégio Supremo Tribunal Federal Aldir 
Guimarães Passarinho; Exmo. Sr. Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, representante do Mi-
nistério Público Federal; Exmas. Autoridades que muito nos honram com a sua presença, 
prova de grande apreço; Distintíssimos Colegas; integrantes do auditório que hoje nos 
recepciona.

Neste prédio de traçado arquitetônico composto por linhas e ângulos retos, de aspecto 
sóbrio, que bem condiz com a simplicidade que deve ser apanágio da Justiça e dos juízes, 
hoje se instala o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O significado deste ato não pode ser traduzido pelos aspectos exteriores de que se re-
vestem solenidades como esta, tentativa imperfeita de que nos servimos para traduzir va-
lores que transcendem ao plano material e só podem ser percebidos pelo que de mais nobre 
dispõe a vaporosa tessitura da alma humana.

Trata-se, em primeira plana, da realização de um augusto ideal, o de justiça, que, na 
sempre recitada expressão de Celso, procura “dar a cada um o que é seu e distinguir o justo 
do injusto”.

Entre nós, brasileiros, particularmente, vislumbramos, também, o cumprimento de 
uma norma que se alcandora às alturas de cânone constitucional, a que mandou criar e 
instalar, em prazo certo, os tribunais regionais federais.

Sob este ângulo, o Judiciário professa um ato de fé na nova Carta Constitucional e dá 
um exemplo, lembrando que as leis existem para serem cumpridas, pois, caso contrário, 
por mais belas que sejam, seriam substância inerte, algo como um corpo estéril, à simili-
tude das belas estátuas de mármore sem vida, ainda que esculpidas pelo mais genial dos 
escultores.

Não podemos dizer que, daqui em vante, logo amanhã, este novo órgão do Judiciário 
estará apto a funcionar na sua plenitude. Os que conhecem os misteres da Justiça sabem 
quão difícil se torna a implementação das providências para que um tribunal se ajuste e 
funcione razoavelmente.

A partir de hoje é que poderemos adotar providências para compor um quadro de fun-
cionários, com as dificuldades próprias que nos são ditadas pela necessidade de reduzir os 
gastos públicos e pela falta de profissionais habilitados.
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Em verdade, um funcionário capaz de desempenhar suas funções no âmbito da Justiça 
não se forma com meras informações teoréticas.

Os próprios juízes, oriundos de diversos estados do país, sentirão as dificuldades ine-
rentes a quem enfrenta novo tipo de trabalho — diferente do juiz monocrático, que é uma 
espécie de artesão solitário.

Os juízes de um colegiado devem buscar o exemplo de integração e harmonia dado 
pela própria natureza, onde minúsculas partículas de poeira cósmica se conjugam para 
formar as estrelas que brilham no céu e nos deslumbram aqui na terra; onde as gotas 
d’água rompem as entranhas da mãe terra e se juntam para formar os grandes rios, que se 
lançam na imensidão dos mares.

Devemos, nós juízes, ter em mente a advertência bíblica contra a maldade, lembrando-
-nos do sapiente ensinamento contido nos Provérbios: “Seis coisas o Senhor aborrece e a 
sétima a sua alma abomina: o que semeia contendas entre irmãos”.

Como membros do Judiciário, devemos estar unidos, pois, mais do que nunca, somos 
alvo de críticas, muitas delas inspiradas por pessoas açodadas ou que abordam assuntos 
sem conhecimento de causa ou ajuntam verdades para delas extrair mentiras.

São estes, senhores, que nos fazem lembrar o inexcedível Padre Antônio Vieira, que 
indagava: “Poderá haver maior mentira do que a grudada de duas verdades?”.

E esclarecia: “Vede o homem. É uma verdade inconteste, e o cavalo outra, porém, ajun-
tando-se essas duas verdades, homem e cavalo, tereis o centauro, uma grande mentira”.

A Justiça, como consabido, encerra o travo da falibilidade humana, é imperfeita, mas 
não pode ser responsabilizada por todas as mazelas que se imaginam, nem é capaz de 
transformar a sociedade num reino ideal de paz imperturbável.

Não podemos exigir que ela termine com o crime, que acabe com a violência, porque a 
solução desses problemas, que são consequências de outros, escapa à sua missão.

Na atual conjuntura, a superação da crise de valores que empolga a nossa sociedade e 
que desemboca na Justiça em forma de conflitos é problema complexo, cuja solução deve 
ser buscada no microcosmo de cada individualidade.

Este Tribunal tem a consciência perfeita da contribuição que a nossa sociedade dele 
pode esperar, no sentido de aplainar as divergências que perturbam o conviver pacífico da 
nossa sociedade.

Não nos julgaremos ofendidos com as críticas que, certamente, nos podem fazer; ao 
contrário, as receberemos de bom grado, com o propósito de aperfeiçoarmos nossa ins-
tituição, mas almejamos que tudo seja feito sob a inspiração de espíritos sadios, sem o 
intuito deletério de malferir a dignidade alheia.

A presença do ilustre representante do Ministério Público e do douto representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil nos traz um apoio inestimável na difícil hora em que 
esboçamos os primeiros movimentos de órgão da Justiça Federal brasileira.

A presença das mais altas autoridades da sociedade brasileira nesta assembleia nos 
envolve com a aura da legitimidade e nos alerta quanto à graveza da nossa missão.
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Ao egrégio Tribunal Federal de Recursos, aqui representado pela figura inconspurcá-
vel do eminente Ministro José Cândido, nossa gratidão pelo apoio inabalável que sempre 
emprestou aos seus juízes de primeiro grau.

Aos meus honrados companheiros de Tribunal a promessa dos nossos melhores esfor-
ços para que naveguemos em direção de porto seguro. 

Aos nossos familiares o reconhecimento de penhorado afeto. 
A Deus agradecemos por tudo e pedimos que nos ilumine com a sua proteção eterna.

Discurso proferido na Sessão Solene de 22 de junho de 1989, quando o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região passou a funcionar plenamente.

Exmo. Sr. Ministro Néri da Silveira, Presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal; 
Exmo. Sr. Ministro Evandro Gueiros Leite, Presidente do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça; Exmo. Sr. Dr. I’talo Fioravanti, representante de S. Exa. o Procurador da Repú-
blica; Exmos. Srs. Ministros Aldir Guimarães Passarinho e Carlos Alberto Madeira, do 
egrégio Supremo Tribunal Federal; Exmos. Srs. Senadores Leite Chaves e Edison Lobão; 
Exmos. Srs. Deputados Federais; Exmo. Sr. Ministro Adhemar Ghisi, Presidente em exer-
cício do Tribunal de Contas da União; Exmos. Srs. Ministros do Superior Tribunal de Jus-
tiça Sebastião Alves dos Reis, José Cândido de Carvalho Filho, Edson Carvalho Vidigal, 
Paulo Távora e Lauro Leitão; Exmo. Sr. Ophir Filgueiras Cavalcanti, Presidente da OAB 
nacional; Exmo. Sr. Dr. Francisco Carneiro de Lacerda Neto, Presidente da OAB – Seção 
Distrito Federal; Exmo. Sr. Dr. Pedro Emanoel de Oliveira, Procurador-Geral de Justiça do 
Maranhão, representante do Exmo. Sr. Dr. Epitácio Cafeteira, Governador do meu estado; 
Exmo. Sr. Desembargador Emésio Dário Araújo, Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Maranhão; Exmos. Srs. Desembargadores Nilo Cruz, Almeida e Silva, Esmaragdo 
Sousa e Silva; Exma. Sra. Dra. Elimar Almeida e Silva, Procuradora de Justiça do Estado 
do Maranhão; Exmo. Sr. Dr. José Antônio Almeida e Silva, Presidente da OAB – Seção 
do Maranhão; Exmos. Srs. Juízes Federais, Autoridades outras presentes, meus Senhores, 
minhas Senhoras.

Eu poderia dizer, como de fato digo, que desejei ardentemente a corporificação deste 
sucesso. Tomo o termo sucesso no duplo sentido: o sucedido, aquilo que acontece, e, tam-
bém, com maior propriedade até, sucesso no sentido da excelência, do êxito. Ao transpor 
os sagrados umbrais deste Plenário, meditei, refleti bastante sobre a ciclópica tarefa con-
fiada aos honrados juízes deste Tribunal, particularmente a nosotros, que haveremos de 
falar primeiro ou por último na honorífica condição de presidente, eleito pela magnânima 
vontade dos meus próprios pares.

Pedimos, portanto, como fez Ovídio na sua clássica Metamorfoses, quando, bem inspi-
rado, disse: Dii mortales adspirate coeptis meis — “Oh, deuses mortais, inspirai as minhas 
empresas!”. Ovídio encontrava-se num ambiente inteiramente diferente do nosso. Ele fa-
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lava do momento em que o mundo era o caos, quando nenhum Titã nem Phebo haviam 
dado luzes ao mundo. Encontramo-nos, ao contrário, sob o pálio das normas constitucio-
nais, que são a luz maior que um cidadão, num regime democrático, pode almejar, pre-
cisamente vinculado ao art. 92, III, da Carta Magna nacional. Quem navega sob essa luz 
exuberante e divina há decerto de ser conduzido, como merece, a porto seguro. Mas surge 
uma indagação. O que buscamos aqui, agora e doravante? Responda-se: a verdade! Mas o 
que é a verdade, se até o Grande Essênio dizem que não soube responder. Ele, que sabia, e 
como sabia, de todas as coisas! A despeito disso, ainda reboa nos ares, há quase dois mil 
anos, a mesma pergunta que lhe fizeram os incréus.

Não nos interessa, neste instante, entrar em torneios filosóficos para saber se a verda-
de acaso pode ser alcançada pelo espírito humano. Não podemos ter os nossos espíritos 
divididos para adotar a posição dos que acham que ela é transcendente, contrariando os 
defensores da sua imanência; tampouco daremos trato às preocupações de todos os filó-
sofos, especialmente Hartman, Kant, Volket, entre outros, que esvurmaram esse assunto 
e não chegaram a um ponto de união, a um entendimento comum. Nem há de nos afligir 
— já que disse Agostinho que a suprema meta do homem é a verdade — o caminho que o 
espírito percorre para alcançá-la, desde a nesciência, desgraçadamente invencível; a igno-
rância, com a sua carga de negatividade total; o erro, que é marca da pretensão dos tolos; a 
dúvida, que registra o oscilar entre os prós e os contras, próprio daqueles que não se defi-
nem e que, segundo Dante Alighieri, Deus não quis no céu e o diabo repeliu no inferno; o 
caminho da opinião que não exclui os juízos em sentido igual e contrário, até que chegue-
mos afinal à certeza. Nenhuma de tais indagações há de nos martirizar neste momento. E 
assim afirmo porque o ser humano foi dotado, entre todos os seres, de atributo exclusivo: a 
razão. E é exatamente em razão da razão, ela que, como disse Pascal, nos leva muitas vezes 
a afirmar como razão aquilo que é sem razão, a razão que programou a dúvida metódica 
de Descartes: “Penso, logo existo”, quando, ao contrário, deveria afirmar: “Existo, logo 
penso”. Estamos acostumados a ouvir a sentença de Pascal: “O homem é um caniço”, tão 
fraco a ponto de bastar uma gota d’água para matá-lo. Mas o próprio Pascal reconheceu 
que, se o Universo esmagasse o homem, este seria mais nobre do que aquele. Em verdade, 
o homem sabe que morre e reconhece a vantagem que o Universo tem sobre ele, enquanto 
o Universo não tem a mais leve noção do quanto pode; logo, tendo o homem a razão, su-
pera o Universo, que é ininteligente. Mas a razão que nós juízes haveremos de usar será a 
boa razão, para que evitemos o que acontece com aqueles selvagens que habitavam numa 
pequena povoação a sudeste da Terra do Fogo, cujo soberano mandava, através de uma lei, 
que todos os neonatos tivessem o crânio espremido por duas tábuas, para que perdessem a 
capacidade de pensar e se consagrassem eternamente à mediocridade, autêntica divindade 
para alguns. Não é essa a razão que usaremos. Usaremos sim, senhores, outra razão: a que 
nos indica valores que devemos abraçar a todo custo, declarações de fé que talvez poucos 
fizeram no Poder Judiciário, e a nossa primeira confissão, o nosso primeiro reconhecimen-
to é de que, como Poder Judiciário, somos governos, somos governantes. Questiona-se, 
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porém, a legitimidade dos que ocupam cargos no Poder Judiciário, já que os representantes 
do povo, tanto do Executivo quanto do Legislativo, se submetem ao sufrágio popular. E o 
que concederia legitimidade ao Poder Judiciário não é decerto um concurso público, por 
mais brilhante que ele tenha sido; muito menos os atributos individuais de notório saber 
jurídico e de ilibada reputação. A legitimidade do poder — como lembra Ferrero no seu 
livro O Poder: os gênios invisíveis da cidade — é uma linha que vem de cima para baixo e 
outra linha que vai de baixo para cima. A que vem de cima para baixo, representando os 
detentores do poder, há de se encontrar com a que vem de baixo para cima, configuran-
do exatamente o povo, os cidadãos comuns, os quais estão na base da pirâmide social. O 
poder vem de cima, e a legitimidade procede de baixo através do consentimento do povo. 
No ponto de encontro dessas linhas reside a plenitude do Estado. A legitimidade do Poder 
Judiciário é conferida ao juiz pelo fiel exercício dos seus deveres, pelo pleno cumprimento 
das leis, especialmente das normas constitucionais, porque, se assim não acontecer, a Jus-
tiça será como a quimera, e a quimera é um monstro que nunca existiu, e o bem comum, 
um alvo inatingível. A legitimidade do Judiciário, portanto, repousa nos seus juízes ao 
desempenharem com fidelidade as respectivas tarefas, como quer a Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional.

É preciso, quando se fala em legitimidade, relembrar que a nossa Carta Magna traz no 
seu cerne alguns princípios etéreos tão ao gosto do espírito francês, com a sua Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por outro lado, ali também estão os instrumentos 
práticos, à moda inglesa, com institutos efetivos como o mandado de segurança e o habeas 
corpus para garantir a integridade da pessoa humana.

É dentro desses valores que a magistratura brasileira há de se consagrar. Os valores 
morais são o apanágio do juiz e não a moral cremática, que tinha por meta coisificar o 
homem, como se ele fosse mero objeto. Com esteio nessa terrífica moral, Hitler buscou 
emprestar as vestes da legitimidade para o extermínio dos judeus, e foi baseado nessa mes-
ma moral cremática, no decurso da Segunda Guerra Mundial, que os americanos encon-
traram razões que só eles conheciam para demonstrar e dizer que o poder é poder, imolan-
do, por via de duas bombas atômicas, as populações indefesas de Hiroshima e Nagasaki. 
Não é essa moral que o Poder Judiciário vai buscar, porque o juiz, antes de tudo, é um ente 
de substância coletiva e, se tem deveres para consigo, muito mais tem para com a coletivi-
dade, de que é o maior guardião, porque é o responsável pelo cumprimento de todas as leis. 
E a Lei Constitucional é o repositório dos mais sacrossantos interesses do cidadão comum, 
que nos outorgou, por isso mesmo, a legitimidade como membros do Poder Judiciário.

Se falei em valores morais, não poderia deixar à margem a gratidão, e essa gratidão 
vamos externá-la a todos aqueles que mourejaram no extinto Tribunal Federal de Re-
cursos e que são responsáveis pela nossa presença neste Tribunal, na qualidade de seus 
sucessores. Não desmerecemos a escolha, tenho certeza. Mas a gratidão há de se estender, 
de modo especial, ao eminente Ministro Gueiros Leite, que ora senta à nossa sinistra, ele 
que deu, particularmente a nós, que ocupamos a Presidência do Regional, tudo aquilo que 
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foi necessário para que, num prazo recorde de dois meses e meio, chegássemos de público 
e pudéssemos afirmar: “Senhor Ministro, cumprimos com a determinação de Vossa Ex-
celência. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região está funcionando na sua plenitude”.

A partir de hoje, escreva, Senhor Ministro Gueiros Leite, no último dia de seu man-
dato à frente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com letras de ouro, para que nem o 
tempo, que tudo faz esquecer, nem a maldade dos homens, que é mais grave do que a do 
tempo, possa retirar a lembrança do que ora vou dizer: Senhor Ministro, este Tribunal será 
presidido simbolicamente, doravante, por Vossa Excelência. Inscreva na sua larga folha de 
serviços prestados ao Poder Judiciário brasileiro essa vitória, ela é mais sua do que nossa.

Alonguemos as vistas na direção do Poder Executivo federal. Não nos podemos es-
quecer, também, nos fastos deste Tribunal, de consignar um agradecimento ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República, Dr. José Sarney. Reclamamos diretamente a ele 
providências necessárias ao funcionamento deste órgão. Obtivemos pronta resposta com 
um atendimento especialíssimo, e parece que assim o fazendo queria relembrar a lição de 
Antônio Vieira, que todos nós conhecemos no Maranhão. Vieira, que nos ensinou que o 
conselho de mãos, elas que fazem as coisas, vale muito mais do que todos os conselhos, 
ainda alguns ministeriais que sejam e andem por aí. As melhores nações não são as go-
vernadas por aqueles que têm as melhores cabeças, e sim pelos que dispõem de mãos mais 
operosas. Veja-se como Vieira sempre teve a boa razão, a qual especialmente nós, juízes, 
jamais deixaremos à matroca.

Os horizontes da Pátria, não resta dúvida, estão brumosos; mas, quando o mal se 
exacerba, até por força daquilo que Hegel transformou em lei dentro da sua filosofia 
idealista, é porque o bem e a paz estão próximos.

Eu, fazendo agradecimentos, seria injusto se não agradecesse aos funcionários desta 
Casa, e o farei na pessoa, exclusivamente, de um, que não está de corpo presente, Ronald 
Lemos Brandão, jovem de vinte e quatro anos, que nos deu exemplo de boa vontade, desde 
o início dos trabalhos de instalação deste Tribunal, e que morreu na última sexta-feira, 
quando se dirigia às 11 da noite, de regresso deste Tribunal, que era a sua segunda casa, 
após uma jornada voluntária de trabalho iniciada às sete horas do mesmo dia.

Não estou prestando certamente homenagem a um morto; presto-a solenemente àque-
le que viverá eternamente na nossa memória e, ao fazê-lo, por via direta, consigno um co-
movido muito obrigado à juventude que compõe o corpo funcional do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, cujo trabalho já tive oportunidade de exalçar entre os meus pares.

Mas, terminando essas minhas palavras, lembro-me daqueles versos que foram or-
questrados maravilhosamente por Carlos Gomes, como um hino da juventude: “O Brasil 
quer a luz da verdade e uma c’roa de louros também. Só as leis que nos deem liberdade ao 
gigante das selvas convêm”.

Meus senhores, instalado solenemente o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, agra-
deço as palavras distintas do eminente Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e do 
representante do Ministério Público Federal. Vamos retribuí-las com os frutos opimos do 
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trabalho que empreenderemos a partir de hoje. O tratamento que procuramos dispensar 
em relação à classe dos advogados é uma obrigação cívica e a expressão da admiração da-
queles que não são, como dizia o maldizer de Campinche, “salteadores do papel selado”, 
mas verdadeiros pregoeiros da Justiça, intimoratos escudeiros que nos auxiliam através 
das suas petições, que refletem lições que os juízes muitas vezes ainda não haviam alcan-
çado. Portanto, não fazemos nada mais do que a Justiça.

Instalado, então, este Tribunal, eu diria, apenas e afinal: Ave, Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região! Muitíssimo obrigado a todos.

FATOS MARCANTES

O TRF 1ª RegiãO é insTalaDO

No dia 30 de março de 1989, às 16 horas, foi realizada a Solenidade de Inauguração do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de Posse de seus membros, no salão do Plená-
rio, no edifício Áurea. Ao evento estiveram presentes várias autoridades dos três Poderes 
da República. O ministro José Cândido de Carvalho Filho, por delegação do presidente 
do Tribunal Federal de Recursos (Ato 1.314, de 28 de março de 1989), presidiu a sessão. 
Compuseram a Mesa Diretora dos trabalhos o ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, 
representando o presidente da República; o ministro Aldir Guimarães Passarinho, do Su-

F
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premo Tribunal Federal – STF; e o procurador da República, Haroldo Ferraz da Nóbrega, 
representante do Ministério Público Federal.

O presidente da sessão, ministro José Cândido, designou os ministros Carlos Mário 
Velloso e Torreão Braz para conduzirem ao Plenário os juízes do novo Tribunal.

O juiz Vieira da Silva foi convidado a fazer a leitura do Termo de Compromisso, após 
o que foi lido o Termo de Posse do juiz Hermenito Dourado pelo secretário da sessão, 
Eduardo Manoel Lemos, que também anunciou os nomes dos juízes compromissados, os 
quais foram convidados a assinar os respectivos termos.

Os PRiMeiROs seRViDORes

No dia 31 de março de 1989, o presidente do Tribunal, juiz Vieira da Silva, baixou o Ato 
1, nomeando, em virtude de habilitação em concurso público realizado pelo extinto Tribu-
nal Federal de Recursos, um oficial de justiça avaliador, 103 auxiliares judiciários (atuais 
técnicos judiciários) e 57 atendentes judiciários (atuais auxiliares judiciários). Em janeiro 
de 1990, tomou posse a primeira turma de técnicos judiciários (atualmente denominados 
analistas judiciários). Cada um dos 18 juízes que tomaram posse no dia 31 de março de 
1989 sabe do valor inestimável que representou a força de trabalho da primeira equipe de 
servidores a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal.

RegiMenTO inTeRnO

O Regimento Interno é o documento que estabelece a constituição e a organização es-
trutural do Tribunal, bem como as orientações gerais de natureza doutrinária e normativa.

Na primeira sessão realizada pelo Plenário do Tribunal, em 31 de março de 1989, foi 
escolhida uma comissão integrada pelos juízes Anselmo Santiago, Adhemar Maciel e Vi-
cente Leal para elaborar o anteprojeto do Regimento Interno do Tribunal, no prazo de 
apenas 15 dias.

Fruto de intensos e calorosos debates, em 9 de junho de 1989, foi publicado, no Diário 
da Justiça, Seção II, o Regimento Interno do TRF 1ª Região.

a PRiMeiRa ResOluçãO

As resoluções regulamentam as decisões dos colegiados do Tribunal, pormenorizando 
normas vigentes e procedimentos. A competência para sua emissão é exclusiva do presi-
dente do Tribunal. A Resolução número 1 foi expedida pelo Tribunal em 28 de abril de 
1989, dispondo sobre sua estrutura organizacional.

ORganizaçãO e DisPOnibilizaçãO Da DOuTRina

Uma relevante ação do Tribunal para atender às necessidades de pesquisa e informa-
ção de seus membros, servidores e usuários foi a instalação de biblioteca própria. Com 
esse objetivo, em maio de 1989, dirigentes das áreas de documentação e divulgação e de 
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editoração visitaram órgãos do Distrito Federal, em busca de doações para montar o acer-
vo inicial. As manifestações vieram do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do 
Superior Tribunal de Justiça, da Consultoria-Geral da República, do Ministério da Justiça 
e do Tribunal de Contas da União.

Um ato decisivo para a constituição do acervo inicial foi a aquisição, por intermédio da 
Livraria Cultura Brasiliense, de 4.251 volumes, integrantes da biblioteca do advogado Pau-
lo Celso Bastos, da cidade de Atibaia/SP. Entre os livros, destacavam-se obras de renoma-
dos autores nacionais e estrangeiros, os mais conceituados repertórios de jurisprudência e 
a Coleção das Leis da República Federativa do Brasil – 1934.

O convênio entre o TRF 1ª Região e o Prodasen, firmado em 2 de janeiro de 1990, 

possibilitou o alcance de um novo patamar de qualidade no atendimento ao usuário, am-
pliando a capacidade da Biblioteca de responder a pesquisas atípicas no Tribunal. A in-
formatização tornava-se cada vez mais presente. A implementação, no mês de agosto do 
mesmo ano, do Subsistema Automatizado de Biblioteca – Siabi permitiu o processamento 
eletrônico de toda a doutrina e dos atos legais e administrativos do Tribunal. A nova base 
de dados trouxe ao corpo de julgadores e aos funcionários maior rapidez, eficiência e pre-
cisão na obtenção das informações disponíveis na Biblioteca.
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inFORMaTizaçãO

O primeiro computador instalado no Tribunal, um Digirede 8000/1, com sistema ope-
racional Mumps e capacidade para ligação de 12 terminais, foi adquirido pelo extinto Tri-
bunal Federal de Recursos. Em 17 de maio de 1989, processou-se, por intermédio dele, a 
primeira distribuição automática de processos.

Ainda em 1989, foram instalados computadores nas Seções Judiciárias do Maranhão, 
Distrito Federal, Piauí, Mato Grosso, Rondônia e Acre, com a implantação do Sistema de 
Distribuição e Acompanhamento de Processos e Treinamento de Pessoal.

Todas as unidades do Tribunal também receberam terminais, em especial as áreas 
administrativas.

a PRiMeiRa sessãO e O PRiMeiRO PROcessO

A sessão solene do primeiro Pleno de julgamentos do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região foi realizada em 22 de junho de 1989, com a presença de todos os membros da Cor-
te, tendo sido dividida em duas partes: a solenidade propriamente dita e, logo em seguida, 
a parte dos trabalhos.

Integraram a Mesa dos trabalhos, durante a solenidade, os ministros Néri da Silveira, 
presidente do Supremo Tribunal Federal, e Evandro Gueiros Leite, presidente do Superior 
Tribunal de Justiça.

O presidente deu por encerrada a primeira parte 
dos trabalhos, retornando, às 17 horas, para dar início 
à primeira sessão plenária de julgamento. Para come-
çar, Vieira da Silva submeteu à homologação do Tri-
bunal os Atos 114 e 115 de 19 de junho de 1989, que 
dispunham sobre a composição das seções e turmas e 
os dias de reunião. O Pleno homologou-os por una-
nimidade.

Em seguida, o primeiro processo julgado foi 
o Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 
89.01.00001-6/DF, interposto pelo Centro do Comér-
cio do Café de Vitória, sendo advogado Roberto Rosas 
e relator o juiz Vieira da Silva. O processo dizia respei-
to à aquisição de quotas de café por empresas expor-
tadoras. Entendeu o Tribunal, por maioria, vencido o 
juiz Aldir Passarinho Junior, que a exportação de café 
em desacordo com as normas fixadas pelo Instituto 
Brasileiro do Café – IBC afetava, irreparavelmente, o 
ritmo da política cafeeira e, consequentemente, causa-
va lesão grave à economia pública. 
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saúDe

Em 1989, surgiu a necessidade de se estruturar um programa de assistência e bene-
fícios sociais para os juízes e servidores do Tribunal e seções judiciárias vinculadas. Em 
19 de junho, o então diretor da Secretaria de Administração, Felipe dos Santos Jacinto, 
na época também respondendo pela Secretaria de Recursos Humanos, submeteu ao pre-
sidente do TRF 1ª Região a minuta de Resolução que instituiria o programa, mediante a 
Exposição de Motivos 1/SRH.

Em 3 de agosto, o Programa de Assistência aos Servidores do TRF 1ª Região, sob a 
sigla Pro-Social, teve seu regulamento geral aprovado, por unanimidade, pelo Plenário da 
Corte, por meio da Resolução 2 de 8 de agosto de 1989.

Desde o início, a aceitação do programa foi ampla, com a adesão de praticamente todos 
os magistrados e servidores da Casa.

a PRiMeiRa liciTaçãO

Em 8 de agosto de 1989, às 9h30, o TRF 1ª Região realizava a sua primeira tomada de 
preços, a fim de adquirir material de expediente em geral, artigos para copa e cozinha e 
material de limpeza.

A Comissão Especial de Licitação, criada pela Portaria 3 de 11 de julho de 1989, foi 
composta pelos servidores Reynaldo Soares da Fonseca (presidente), Ricardo Norio Dai-
toku e Clarice Lavocat Galvão de Almeida.

Essa Tomada de Preços regeu-se pelas disposições contidas no Decreto-Lei 2.300, de 21 
de novembro de 1986, republicado com alterações no dia 27 de julho de 1987, bem como 
pelas condições e exigências constantes do Edital.

Participaram da concorrência 55 empresas. No dia 10 de agosto, foram indeferidas as 
impugnações apresentadas por algumas delas e abertas as propostas. Saíram vencedoras 
33 empresas, a depender do elemento de despesa. O resultado da licitação foi publicado no 
Diário Oficial, Seção I, de 23 de agosto de 1989. No dia 30 do mesmo mês, foi homologada 
a referida tomada de preços.

sisTeMaTizaçãO Da juRisPRuDência

Em outubro de 1989, foi constituída a primeira Comissão de Jurisprudência, com o 
objetivo de sistematizar a jurisprudência do Tribunal, atualizar e publicar as súmulas da 
jurisprudência dominante da Casa e sugerir medidas que facilitassem a pesquisa de jul-
gados ou processos. Dela participaram os juízes Mauro Leite Soares (presidente), Murat 
Valadares e Plauto Ribeiro, como membros efetivos, e o juiz Hércules Quasímodo, como 
suplente.

A primeira inclusão de um acórdão na base de dados de jurisprudência deu-se em 
maio de 1990. A seleção dos julgados a serem inseridos na base era feita mediante análise 
das fotocópias das ementas de todos os julgados proferidos pelas turmas, seções e Corte 
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Especial enviadas pelos órgãos processantes. As ementas consideradas inéditas eram digi-
tadas; as demais, descartadas.

gRáFica DO TRibunal

No segundo semestre de 1990, o TRF adquiriu um conjunto de máquinas e equipa-
mentos, colocando em funcionamento, em espaço cedido pelo Conselho da Justiça Federal, 
a nova unidade. Diante da falta de mão de obra especializada, oito cargos de artífice de 
eletricidade e comunicações foram transformados em artífice de artes gráficas, por meio 
da Resolução 20 de 24 de outubro de 1990. Foram nomeados para esses cargos candidatos 
aprovados em concurso público promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária – Embrapa, que entraram em exercício em janeiro de 1991.

Em 1º de março de 1991, o presidente do TRF 1ª Região, juiz Vieira da Silva, inaugura-
va a pequena oficina, batizada com o nome de Gráfica Ministro Pedro Acioli.
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MéRiTO juDiciáRiO MinisTRO nelsOn HungRia

Como forma de reconhecimento do mérito de quantos tenham prestado relevantes ser-
viços à cultura jurídica, foram criados, em 17 de dezembro de 1990, mediante a Resolução 
23, o Colar, a Medalha e o Grande Colar do Mérito Judiciário Ministro Nelson Hungria. 
O nome dado à condecoração é uma homenagem feita à memória do ilustre magistrado e 
jurista, que dedicou a vida ao aperfeiçoamento do direito e à realização da justiça.

inFORMe

Em maio de 1990, foi lançado um informativo mensal, editado em formato de apostila, 
com textos destinados à divulgação dos acontecimentos significativos do Tribunal.

A partir de agosto do mesmo ano, a publicação assumiu o formato de tabloide, passan-
do a utilizar linguagem jornalística, fotos e ilustrações. 
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cORal Habeas canTus

Instituído como a primeira ação de qualidade de vida da 1ª Região, o Coral Habeas 
Cantus foi criado em 1990, a pedido do primeiro presidente do Tribunal, juiz federal Alber-
to Vieira, com o objetivo de promover a integração entre os servidores, por meio da motiva-
ção e humanização do ambiente de trabalho. Atualmente é considerado um dos principais 
coros da cidade e conta com a participação de servidores de todo o Judiciário federal.
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ANSELMO SANTIAGO
1991–1993
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anselmo santiago
1991–1993

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Anselmo Santiago (presidente)
Euclydes Aguiar (vice-presidente e corregedor)
Vieira da Silva (aposentadoria em 25/09/1992)
Hermenito Dourado 
Adhemar Maciel (ascensão ao STJ em 12/11/1992)
Alves de Lima 
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Anselmo Santiago por ocasião de sua 
despedida do TRF 1ª Região e do cargo de presidente, em 11 de fevereiro de 1993.

Esta é a minha última sessão como membro desta Corte. No curto período de quase 
quatro anos, mantivemos um estreito relacionamento, o que muito me orgulha. Tive a 
honra de, em aqui chegando, ser eleito vice-presidente desta Casa e, em consequência, 
exercer a função de corregedor da Justiça Federal, unidade que procurei dotar dos meios 
necessários para o seu regular funcionamento. Elevado, mais tarde, à condição de pre-
sidente da Corte, dei continuidade aos trabalhos de implantação introduzidos pelo meu 
ilustre antecessor, dando início a um vasto programa de modernização administrativa, 
conforme relatório dos exercícios de 1991 e 1992, entregues a Vossas Excelências. 

É conveniente que se façam aqui, de maneira sucinta, algumas referências sobre as 
atividades desenvolvidas no biênio 1991-1992.

Após dotar a Casa de instalações adequadas ao seu funcionamento, implementamos 
audaciosos programas de reformas, adaptações e construções de edifícios nas sedes das se-
ções judiciárias e do Tribunal, algumas delas em fase de conclusão. Rigoroso levantamento 
patrimonial se processou na primeira instância, visando a conhecer a realidade patrimo-
nial das respectivas seções, ao mesmo tempo em que se adequava o patrimônio à realidade 
monetária da atualidade, uma vez que, apesar dos seis zeros excluídos nos últimos anos, 
o balanço patrimonial de algumas seções se mantinha inalterado. Realizamos, também, 
auditoria financeira e contábil do TRF e seções judiciárias, cujo processo se revestiu, ain-
da, de treinamento dos servidores da área de controle interno. A capacidade de armazena-
mento de dados de todas as seções judiciárias foi ampliada, adquirindo-se, paralelamente 
a essa ampliação, diversos equipamentos de informática. Processou-se intensivo programa 
de capacitação de recursos humanos, tanto na sede do TRF, quanto nas seções judiciárias, 
aliado a uma grande revisão do quadro de pessoal das seções judiciárias, com a criação de 
cargos de natureza permanente, comissionados e de funções de confiança. Promoveu-se a 
reestruturação administrativa da primeira instância e do TRF, bem assim a implantação 
de organização sistêmica para todas as atividades da Secretaria do Tribunal, pela qual o 
TRF ficou como cabeça do sistema e as seções judiciárias como órgãos seccionais. Desta-
que especial merece a organização e a padronização das diversas integrantes das seções 
judiciárias, definindo-se atribuições, funções e lotação de pessoal, culminando-se com a 
realização de concurso público, através de convênio com a Fundação Carlos Chagas, a fim 
de preencher as vagas criadas no projeto de revisão do quadro de pessoal. 

Na área processual, procedeu-se à revisão de normatividades internas, eliminando-se 
alguns passos desnecessários ao andamento do processo, tornando-o mais ágil e dinâmi-
co. A centralização de algumas atividades essenciais à administração dos feitos processu-
ais com vistas à uniformidade de procedimentos também foi uma característica marcante. 
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Programas de mutirão em algumas seções judiciárias com vistas à regularização dos 
processos paralisados, principalmente no que se refere à elaboração dos cálculos indeniza-
tórios e das custas, foram realizados nesses dois anos.

Na área de modernização, merece destaque a implantação de um sistema de padroniza-
ção de serviços, impressos, formulários e materiais, através de normatização das diversas 
áreas de atuação do Tribunal, com realce para a regulamentação dos serviços, no âmbito 
do Tribunal e das seções judiciárias.

A implementação dos serviços gráficos de divulgação da jurisprudência do Tribunal, 
quer pela Revista quer pelo Boletim de Jurisprudência, e a divulgação de trabalhos jurídi-
cos elaborados por magistrados, através da Cartilha Jurídica, também foram de significa-
tiva relevância. 

Apesar dessa gama de atividades, não nos descuidamos da área social, com aprimora-
mento dos programas de assistência social, médico-hospitalar e odontológica, destacan-
do-se os planos de ações preventivas, tratamento fora de domicílio e revisão da rede de 
credenciamento, através dos quais se busca o aprimoramento da qualidade dos serviços. 
O Pro-Social recebeu da administração todo o apoio de que necessitava para se tornar 
um programa irreversível para a Justiça Federal. Reivindicado por muitas instituições, 
projetou-se como um embrião da previdência social do Poder Judiciário.

Destacamos ainda, no plano social, o convênio firmado, no último dia 10, entre o TRF 
1ª Região e o Governo do Distrito Federal, representado pela SHIS,  que permitirá a cessão 
de lotes, para a construção de moradia própria, a servidores deste Tribunal, através da 
Cooperativa Habitacional dos Servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Este 
apoio emprestado à referida Cooperativa, desde a sua criação, revela a preocupação cons-
tante desta Presidência com o bem-estar de todos os seus servidores e de seus familiares.

Como se observa, desenvolvemos um árduo trabalho de mudanças em várias frentes.
Encontram-se em adiantada fase de acabamento as obras de construção das sedes da 

Seção Judiciária do Estado do Pará e da Vara Única de Uberlândia, em Minas Gerais, 
obras programadas para ser concluídas no mês de julho do corrente exercício. As dificul-
dades de ordem orçamentária e financeira experimentadas pelo Tribunal a partir do se-
gundo semestre de 1992 ocasionaram a redução do ritmo dessas obras. Para o orçamento 
de 1993, procuramos reforçar os recursos orçamentários dessas duas obras, a fim de que 
não sofram solução de continuidade e não venham a se transformar em problemas para a 
instituição. Foram realizados ainda processos licitatórios, com a assinatura dos respecti-
vos contratos, de fornecimento de equipamentos de informática para toda a 1ª Região. Es-
ses equipamentos vão permitir maior dinamização dos trabalhos, melhoria da qualidade, 
redução do tempo de operação e dos custos operacionais. Paralelamente, foram concluídos 
estudos e autorizada a implementação, ainda em fase de observação, de um computador 
de grande capacidade para armazenamento de dados, em substituição aos supermicros em 
uso neste Tribunal e seções judiciárias, que já se mostram superados, com a capacidade de 
armazenamento de dados já esgotada e sem condições de ampliação.
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Esses equipamentos, que estarão instalados ainda neste trimestre, terão a capacidade 
de armazenar dados para um período superior a 15 anos.

Foram adquiridos, também, móveis para a Seção Judiciária do Distrito Federal, a fim 
de atender às nove varas instaladas. Parte desses móveis já foi entregue, tendo sido efetua-
do contrato de fornecimento com os licitantes vencedores, cuja despesa correrá por conta 
de recursos orçamentários de 1993.

No plano institucional, submetemos à aprovação plenária proposta de criação de 35 
varas, distribuídas nos Estados de Minas Gerais (dezesseis); Bahia (doze); Goiás (seis); e 
Amazonas (uma). Nessa mesma proposta, foi incluída a criação de cargos de juiz federal 
e juiz federal substituto e de quadro de pessoal, contendo cargos em comissão e cargos de 
natureza permanente, em quantidade compatível com a orientação normativa da Resolu-
ção 18 de 19 de novembro de 1991 desta Corte de Justiça. Essa proposta foi aprovada pelo 
Plenário e encontra-se no Conselho da Justiça Federal para estudo e aprovação, necessi-
tando, contudo, de acompanhamento por parte da administração do TRF.

Determinamos a realização de estudos com vistas à revisão global do Regimento Inter-
no do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por contar com mais de 15 emendas e sentir-
mos a necessidade de dar maior ênfase a alguns mandamentos nele contidos. Concluídos 
os trabalhos, encaminhei à Comissão de Regimento Interno da Casa, a título de sugestão, 
a proposta de alteração, em cujo documento foram incluídos alguns procedimentos não 
contemplados no Regimento em vigor, entre os quais o habeas data, a carta precatória re-
cebida de outros tribunais, a apelação em habeas data, o agravo previsto em leis especiais, 
o recurso ordinário em mandado de segurança, bem assim alteração da competência do 
Conselho de Administração para torná-lo um órgão de deliberação coletiva destinado à 
formulação e estabelecimento de políticas administrativas do Tribunal e seções judiciárias 
da 1ª Região. Neste sentido, o Conselho de Administração passa a analisar, discutir e votar 
os assuntos relativos a sua competência de acordo com a pauta previamente estabelecida e 
não somente através de processos isolados.

Tudo o que foi feito tem um único objetivo: aprimorar a prestação jurisdicional a cargo 
da 1ª Região. Temos certeza de que os avanços foram grandes. No entanto, é necessário 
que haja o acompanhamento rigoroso das diversas etapas desses trabalhos, e esse acom-
panhamento não pode ser só da Presidência ou da Secretaria. Além disso, há necessidade 
de que os levantamentos obtidos sirvam de informações gerenciais para melhor avaliação 
dos resultados.

A capacitação de recursos humanos tem de ser mais intensificada e descentralizada, 
sempre na busca de profissionalização.

Promovemos uma grande melhora na mentalidade de nossa força de trabalho, mas 
ainda não atingimos a profissionalização, requisito fundamental para a solução dos gran-
des problemas administrativos, uma vez que, com recursos humanos capacitados, teremos 
condições de ir à busca dos outros dois fatores indispensáveis ao bom funcionamento de 
uma organização, quais sejam: recursos financeiros e recursos materiais.
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Elegemos o exercício de 1993 como o ano de consolidação de todos os trabalhos postos 
em prática no Tribunal, o que se verificará através da expansão dos métodos de moder-
nização, aprimoramento da qualidade, redução dos custos e aumento da produtividade.

Quero por fim agradecer a todos quantos cooperaram comigo durante minha perma-
nência nesta Corte: aos eminentes juízes a compreensão e a colaboração; aos servidores 
todos a dedicação e o denodado esforço com que se houveram na realização das tarefas que 
lhes foram confiadas, contribuindo, assim, para o êxito dos trabalhos do Tribunal. A cada 
um o meu muito obrigado, na certeza de que continuaremos irmanados na luta por uma 
Justiça cada vez mais dinâmica e eficaz.

FATOS MARCANTES

O PRiMeiRO bOleTiM De seRViçO

Para dar publicidade interna e oficializar, de forma consolidada, as decisões admi-
nistrativas do Tribunal, em 17 de janeiro de 1990, foi instituído, pelo Ato 5, o Boletim de 
Serviço, com periodicidade mensal.

ORganizaçãO DOs seRViçOs na 1ª insTância

Quando o Tribunal foi criado, passaram à jurisdição da 1ª Região 66 varas federais que 
já se encontravam em funcionamento.

No ano seguinte, foi sancionada a Lei 8.235, de 19 de setembro de 1991, criando 58 car-
gos de juiz federal substituto para a 1ª Região. Menos de um mês depois, era também san-
cionada a Lei 8.251, de 24 de outubro de 1991, que criou as Seções Judiciárias do Tocantins, 
do Amapá e de Roraima, destinou à 1ª Região 16 novas varas, ampliou o quadro de pessoal 
da Justiça Federal e instituiu cargos e funções de confiança para gratificação de servidores.

Em face dessas novas leis, o Plenário aprovou a Resolução 18 de 19 de dezembro de  
1991, que foi um marco na 1ª Região ao padronizar varas federais e modular em cinco 
padrões organizacionais as estruturas das 14 seções judiciárias integrantes. A estrutura 
inovadora adotou os mais modernos conceitos sistêmicos para tratar, de forma equitativa 
e sistematizada, as realidades totalmente distintas encontradas na 1ª Região.

O PRiMeiRO cOncuRsO De juízes

O Pleno do Tribunal abriu o I Concurso Público para Juiz Federal Substituto por inter-
médio de edital publicado no Diário da Justiça em 15 de maio de 1991.

Constavam do edital quatro vagas, em um certame composto de três provas escritas 
e uma oral, abrangendo as seguintes matérias: Constitucional, Civil, Comercial, Penal, 
Administrativo, Tributário, Eleitoral, Trabalhista, Previdenciário, Agrário, Internacional 
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Público e Privado, Processual Civil e Processual Penal.
A inscrição do candidato exigia a comprovação de dois anos de advocacia ou de cargo 

para o qual era obrigatório o diploma de bacharel em direito, não sendo suficiente a mera 
inscrição na OAB.

Em 9 novembro de 1992, foi realizada a solenidade de posse dos juízes federais substi-
tutos aprovados no I Concurso Público para Juízes Federais Substitutos.

MéTODOs De TRabalHO

As instruções normativas e manuais operacionais destinam-se a pormenorizar os pro-
cedimentos e métodos de trabalho, detalhando resoluções, provimentos e portarias.

Em 1992, a sistemática adotada para as instruções normativas emitidas pela Presidên-
cia do Tribunal e manuais operacionais foi aprimorada, adotando-se, entre outras medi-
das, o agrupamento dos assuntos em nove sistemas, de acordo com a área de atuação e 
sistemática facilitada para atualizações — modelo esse que mais tarde foi incorporado e 
estendido pelo Conselho da Justiça Federal para toda a Justiça Federal brasileira.
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cOMunicaçãO inTegRaDa

Em 1992, foi inaugurada, na 1ª Região, juntamente com o Conselho da Justiça Federal, 
a rede de teleprocessamento Renpac (Rede Nacional de Pacotes), que disponibilizou aos 
usuários internos e externos o acompanhamento de processos em todas as regiões e con-
sultas à Biblioteca.

a PRiMeiRa ReesTRuTuRaçãO

Passados três anos da instalação, foi possível identificar as necessidades de funciona-
mento da nova Corte. Cuidou-se, então, de uma reestruturação das unidades adminis-
trativas e do realocamento de funções e cargos comissionados, para melhor distribuir e 
agilizar os serviços.

A alteração foi aprovada pela Resolução 18 de 21/12/1992, que trouxe duas grandes no-
vidades, já denotando a visão de futuro do TRF 1ª Região: a criação do Centro de Moder-
nização Administrativa – Cemor, que teve fundamental importância no desenvolvimento 
e modernização do Tribunal e da 1ª instância, e da Secretaria de Programas e Benefícios 
Sociais – Secbe, com a incumbência de administrar o Pro-Social, um dos pilares da políti-
ca de valorização humana adotada pelo Tribunal.
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Hermenito Dourado em 30 de março de 
1993, por ocasião de sua posse na Presidência do Tribunal.

Exmo. Sr. Ministro Ilmar Galvão, digníssimo representante da Presidência do egrégio 
Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr. Ministro William Patterson, digníssimo represen-
tante do colendo Superior Tribunal de Justiça; Dignas Autoridades presentes ou repre-
sentadas; Exmos. Srs. Ministros dos Tribunais Superiores; Exmos. Srs. Desembargadores 
e Juízes de segunda instância; Exmo. Sr. Representante do Ministério Público e demais 
membros desse Ministério aqui presentes; Ilmos. Srs. Advogados, minhas Senhoras, meus 
Senhores, Servidores da Justiça Federal, em particular Servidores do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. 

Reforma recente do Regimento Interno do Tribunal admitiu a fala do presidente na 
sessão solene de sua posse. Melhor seria sua prestação de contas, ao término do manda-
to. Escutá-la-iam os que tivessem interessados. O interesse supera incômodos, motiva a 
atenção e sugere emoções. Poderia até criar um ambiente mágico, para tornar suportável 
o discurso no desconforto do meio de tarde, previsivelmente seco e quente do Planalto 
Central, agravado pela impropriedade deste recinto adaptado para as reuniões do Pleno 
da Corte.

Não me debitem, pois, senhores, o alongamento desta sessão por alguns minutos. Se 
reprimenda cabe, imputem-na à reforma regimental. Desse pecado estou exculpado. 

Para justificar a apresentação de sua plataforma de governo, em sessão pública, no 
Politeama Baiano, na noite de 15 de janeiro de 1910, disse Rui que só se animaria a fazê-lo 
porque sabia estar na Bahia, “onde a inteligência nos envolve e enche o ambiente, como o 
azul da atmosfera, a luz solar e a doçura de nossas virações”. 

Anoto que, durante cerca de três horas, o grande tribuno foi escutado, aclamado e 
ovacionado pelos correligionários atentos, que não lhe perdiam uma só palavra, como 
noticiaram os jornais da época. 

Não temam, meus benevolentes ouvintes. Não estamos na Bahia. Tampouco me apro-
ximo, nem de longe, do grande orador. E os tempos são outros. 

Registro o fato, apenas, para sinalizar a dificuldade em que me encontro, vexado por 
tomar o tempo dos senhores com um prosaico discurso de posse. Fá-lo-ei — ainda bem — 
pelo menor tempo possível. 

A referida reforma regimental, afortunadamente, serve, neste momento, ao Tribunal 
para resgatar a dívida com o pioneiro Presidente Alberto José Tavares Vieira da Silva, que 
ainda não teve, em sessão pública, como esta, proclamados os seus méritos e virtudes na 
condução dos primeiros passos da Corte. É-me sumamente gratificante o privilégio de 
poder fazê-lo, secundando as justas, oportunas e eloquentes palavras da querida colega 
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Eliana Calmon, por ocasião da despedida do dileto Juiz Vieira da Silva, motivada pela 
aposentadoria voluntária: 

Senhor Juiz Alberto Vieira da Silva, nesta revisão crítica, sou obrigada a re-
velar que de nada valeu seu sacrifício em afastar-se do seu espaço, da sua casa, 
dos seus amigos e colegas. 

Vossa Excelência, tão perspicaz e inteligente, não foi capaz de avaliar que, 
mesmo distante, ficou a reger esta Casa, impregnada do seu ser, da sua persona-
lidade e do seu descortino. 

Do mesmo modo, sua retirada da magistratura será vã, porque Vossa Exce-
lência continua a ser o vexilário desta Casa. 

E, mesmo que nós e também aqueles que, com maior razão, o conheçam 
pouco, reclinemos nas cadeiras invisíveis, fechemos os olhos e silenciemos, esteja 
certo de que os sentimentos estão presentes. 

Afinal, o Juiz Alberto José Tavares Vieira da Silva não foi um exemplo, mas 
uma lição jamais esquecível. 

E assim se disse e assim se proclamou. O que mais poderia dizer-se e proclamar-se e, 
por mais que se dissesse e se proclamasse, ainda seria pouco, dado que o papel desempe-
nhado pelo Dr. Vieira da Silva foi de tal magnitude para o Tribunal nascente e para a 1ª Re-
gião, que não pode conter-se no registro de suas realizações materiais — embora tenham 
sido muitas —, mas deve ser avaliado com a perspectiva do semeador. Pelos frutos que, ao 
longo do tempo, se vêm multiplicando de sua benfazeja semeadura. 

Na minha visão, o Juiz Vieira da Silva, no campo das realizações materiais, operou o 
milagre da multiplicação dos pães e o fez de tal maneira que projetou seus efeitos para o fu-
turo, como o semeador que saiu a semear e a semente caiu em terra boa e deu muitos frutos. 

Disso é exemplo eloquente a laboriosa e profícua gestão de seu sucessor, Presidente 
Anselmo Santiago, que concluiu as construções dos edifícios-sede das Seções Judiciárias 
de Goiás, Tocantins, Amapá, Roraima e Acre e da Vara Única de Uberaba, bem assim a 
reforma, total ou parcial, de vários outros, tendo ultimado, ainda, a desapropriação, em 
Belo Horizonte, do edifício-sede da Seção Judiciária de Minas, além de haver dotado o 
Tribunal de instalações para a melhoria de seu funcionamento. Tudo isso sem se descurar 
das atividades-fim da Corte, promovendo reestruturações administrativas, instrumenta-
lizando a modernização dos trabalhos, implantando os serviços gráficos, consolidando 
o Pro-Social, incentivando o programa da casa própria dos servidores, nada obstante os 
cortes orçamentários impostos pela crise econômica do país. 

Como se vê, a semente caiu em terra boa e produziu messe farta, digna dos maiores en-
cômios. O Presidente Anselmo Santiago soube ser digno do legado deixado pelo Presiden-
te Vieira da Silva. A Sua Excelência, pois, as nossas homenagens, pelo muito que realizou. 
A quem honra, honra, recomendou o apóstolo aos gentios. 

Recebo a Presidência do Tribunal das mãos honradas do Juiz Alves de Lima, que, a 
despeito do curto mandato, decorrente da ascensão de Anselmo Santiago ao egrégio Supe-
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rior Tribunal de Justiça, se houve com aprumo e correção tais, no exercício do cargo, que, 
rapidamente, granjeou a admiração de seus pares e o respeito dos servidores da Casa. Sua 
Excelência, pela amostra, sinaliza o grande presidente que em breve há de ser. 

Há precisamente quatro anos, tomei posse no cargo de juiz deste Tribunal. Era o iní-
cio de tudo. O Tribunal nascia e, com ele, também, minha atividade judicante. Tudo era 
futuro. O que quer que acontecesse era novidade. Novos companheiros de trabalho. Novo 
projeto de vida. Novo desafio de realizações. Novas experiências. Novos êxitos e fracassos. 
Como foi bom viver o novo e ver transformar-se, paulatinamente, o futuro em passado, 
compartilhando a alegria da construção que disso resultou. 

Nesse momento, entretanto, ao assinar o termo de posse no cargo de presidente da 
Corte, sinto o começo do fim. Já não vislumbro apenas o futuro, como antes; começo a 
caminhar para o amanhã que já não terá ontem, olhando com melancolia para o que atrás 
ficou. Já não me acena só o futuro com seus encantos das surpresas que possam vir a acon-
tecer, mas também o adeus do passado, das coisas que já aconteceram, que, a distância, até 
as amargas, deixam saudades, como diria o poeta.

Vejo envolta já, na névoa do passado, a minha querida Segunda Turma. O amor do 
primeiro momento. Alves de Lima, Hércules Quasímodo e eu, seus três escudeiros. Não 
foi a Turma que mais julgou nem, certamente, a que melhor julgou. Nenhuma outra, en-
tretanto, a excedeu em assiduidade e dedicação, que lhe tornaram possível a superação das 
dificuldades oriundas da instabilidade de seu quarto membro (foram nove nesses quatro 
anos). Talvez por isso, os três sempre presentes tanto a amamos e aprendemos a desenvol-
ver um alto senso de companheirismo. 

Pois bem. Neste momento, essa querida Segunda Turma se desintegra. Dela, como 
remanescente, só o colega Hércules Quasímodo. Olho para trás e vejo, com melancolia, a 
Segunda Turma como coisa do passado, motivo de saudade. 

Também para trás fica a Primeira Seção. Descontraída, solta, contestadora, criativa, 
inovadora e, não raro, brilhante. Invade-me um sentimento de perda. Passa agora em mi-
nha mente a sensação frustrante da ausência da simpática teimosia de Catão, da santa 
indignação do Passarinho e das prudentes ponderações do Plauto. 

Olhando para trás, sinto que algo de mim mesmo se perdeu na bruma do tempo, mas, 
para além da tristeza, fica a alegria da tarefa, bem ou mal, cumprida. 

Ainda bem que falta um pedaço do caminho a palmilhar. Embora curto, recobro a 
alegria de prosseguir, pedindo luzes e fitando os Andes. Descortino um novo desafio — 
o último, é verdade — e certamente o mais difícil: administrar o Tribunal no meio do 
entrechoque de interesses, sobrepondo-se às vezes aos do próprio Tribunal. Poderia, aos 
menos avisados, parecer tarefa fácil: já estruturada e consolidada, há ainda o que fazer 
na Presidência da Corte? Há, respondo, e muito! Preciso, pois, de apoio, da solidariedade 
e da compreensão dos colegas para dar ao Tribunal da boa vontade do Dr. Alberto, da 
consolidação do Dr. Anselmo, a eficiência e o competente lavor na prestação jurisdicional, 
a tempo e a hora, que essa é a sua razão de ser. Para tanto, considero necessário um qua-
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dro de pessoal permanente altamente capacitado e devotadamente aplicado. Para que isso 
aconteça, urge prestigiá-lo, revertendo a atual situação, passando-lhe, gradualmente, o co-
mando das atividades-meio, atribuindo-lhe a responsabilidade, no que lhe toca, pelo bom 
nome da Corte, que não poderá ser respeitada, querida e amada pelos jurisdicionados se 
não o for por seu próprio corpo de servidores. As portas do meu gabinete estarão sempre 
abertas para o diálogo. Nele, quero receber os colegas e servidores, estes identificados, não 
pelo crachá, como se fossem estranhos à Casa, mas por sua postura confiante e satisfeita de 
quem é dono de seu nariz, de quem sente no Tribunal a continuação de sua própria casa e 
o deseje limpo, seguro, transparente, considerado como se fora seu segundo lar, e o trate, 
por isso, com carinho. 

Para essa jornada entusiástica, convoco, neste momento, todos os servidores, do qua-
dro e extraquadro, todos sem exceção, porque os frutos dourados da semeadura serão 
abundantes. Tenho pena dos que ficarem de fora. É preciso que todos nos orgulhemos da 
Casa a que pertencemos e ela tenha orgulho de nós. 

Mãos à obra, pois.

FATOS MARCANTES

iMPlanTaçãO Da esTRuTuRa aDMinisTRaTiVa

Em 1993, foi implantada a nova estrutura administrativa do Tribunal. Aprovada pela 
Resolução 18/1992, criou áreas de grande importância institucional. Destaca-se a implan-
tação do Centro de Modernização Administrativa – Cemor, da Secretaria de Programas e 
Benefícios Sociais – Secbe e da Coordenadoria de Jurisprudência – Cojud.

A nova estrutura refletiu a preocupação da Administração com os aspectos da moder-
nidade administrativa, do bem-estar dos servidores e da gestão dos julgados.

bOleTiM De seRViçO DiáRiO

Em 2 de agosto de 1993, o Boletim de Serviço, criado em 1990, passou a ser publicado 
todos os dias e distribuído às unidades administrativas.

Visando a uma rápida recuperação das informações, foi confeccionada pasta tipo tubo, 
em PVC cristal, na cor branca para arquivamento exclusivo do Boletim.

Ainda em 1993, o Boletim de Serviço passou a contar com informações gerenciais rela-
cionadas à publicação dos dados estatísticos da 2a instância.

QuaDRO De PessOal

Iniciou-se, em 1993, sob a coordenação da Diretoria-Geral e execução do Centro de 
Modernização Administrativa – Cemor, projeto com o objetivo de estabelecer a situação 
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ideal quanto ao quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento das atividades das di-
versas unidades do Tribunal.

A metodologia do projeto, criteriosamente elaborada, teve como embasamento as ati-
vidades das unidades administrativas e recebeu aprovação dos órgãos componentes do 
Sistema de Desenvolvimento Organizacional da Justiça Federal, integrado pelo Conselho 
da Justiça Federal e pelos tribunais regionais federais.

DisseMinaçãO Da MeTODOlOgia PaRa eMissãO De insTRuçãO nORMaTiVa

A metodologia sistêmica para a elaboração de instruções normativas – INs, desenvol-
vida pelo Centro de Modernização Administrativa – Cemor e implantada pelo Tribunal, 
foi adotada pelo Conselho da Justiça Federal e por todos os demais tribunais regionais 
federais.

cRiaçãO DO inFORMe HOje

Foi criado, em 1º de junho de 1993, o Informe Hoje, uma publicação diária que privi-
legiava a informação imediata, por meio de notas curtas, e que garantia a atualidade das 
informações de interesse de magistrados e servidores.

Com uma página, o Informe Hoje era editado na Assessoria de Comunicação – As-
com, em papel A-4, impresso em cópia preto e branco, e afixado em murais de acrílico 
distribuídos em pontos estratégicos dos prédios do Tribunal, sendo também distribuído 
para os gabinetes dos desembargadores, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral.  

O primeiro número do Informe Hoje noticiou a liberação do uso de calças compridas 
para servidoras, a posse de novos juízes federais substitutos e o encerramento das inscri-
ções do III Concurso Público para Juiz Federal Substituto da 1ª Região. 

cRiaçãO DO núcleO De PRePaRaçãO e aPeRFeiçOaMenTO DOs MagisTRaDOs

Em 6 de dezembro de 1993, começou a funcionar o Núcleo de Preparação e Aperfei-
çoamento dos Magistrados Federais, aprovado pela Resolução 9 de 31 de agosto de 1993, 
assinada pelo presidente, Hermenito Dourado.

O Núcleo, desde sua criação, elaborou programas de estudos jurídicos e cursos, com 
vistas à atualização, aprimoramento e aperfeiçoamento dos juízes desde o momento em 
que ingressam na carreira, bem como dos servidores da área-fim integrantes dos quadros 
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da 1ª Região.
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A mesma Resolução definiu que o Núcleo teria por coordenador um membro da Corte 
escolhido pelo Plenário e designado pelo presidente. Inicialmente, o Núcleo de Preparação 
e Aperfeiçoamento dos Magistrados Federais foi coordenado pela juíza Eliana Calmon.
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ALVES DE LIMA
1994 –1995



47

alves de lima
1994–1995

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Alves de Lima (presidente)
Leite Soares (vice-presidente e corregedor)
Nelson Gomes da Silva 
Fernando Gonçalves 
Plauto Ribeiro 
Hércules Quasímodo 
Vicente Leal 
Tourinho Neto 
Catão Alves 
Eliana Calmon 
Aldir Passarinho Junior 
Eustáquio Silveira 
Osmar Tognolo 
Aloísio Palmeira Lima 
Assusete Magalhães 
Jirair Aram Meguerian 

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

A
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Vicente Leal durante a homenagem 
prestada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao desembargador federal Alves de 
Lima em 26 de março de 1993.

Dr. José Alves, por honrosa designação do já quase presidente desta Casa, o Sr. Juiz 
Hermenito Dourado, fui incumbido de dizer-lhe duas palavras em nome dos funcionários 
do Tribunal e dos seus colegas juízes da Corte. Duas palavras que, na verdade, ditas de 
forma singela, não são suficientes para expressar toda a estima, todo o apreço que os seus 
companheiros de trabalho, estes operários que militam nesta colmeia dedicada à Justiça, 
lhe ofertam, porque você, José Alves, é uma pessoa muito especial. 

Para quem não sabe, José Alves, um homem de longa caminhada na história da vida 
jurídica, é formado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Paraná e em Direito 
pela Universidade do Brasil — a célebre e famosa Universidade do Brasil. Antes de ingres-
sar na vida jurídica, foi advogado militante nas regiões interioranas das Minas Gerais, 
vindo posteriormente para Brasília prestar serviços relevantes à Câmara dos Deputados, 
onde ingressou por concurso público e foi alto funcionário, deixando-a para ingressar no 
Ministério Público Federal. Depois de uma passagem marcante pelo Ministério Público 
Federal, foi nomeado juiz federal em 1976. Antes disso, realizou inúmeros concursos pú-
blicos, sempre com muita distinção, logrando sempre aprovação com destaque, como para 
defensor público e procurador adjunto do Tribunal de Contas da União. 

Como se vê, nessa simplicidade de homem reside um cabedal de muita cultura. Mas 
não é disso que estamos aqui para falar. Estamos aqui para desejar a José Alves de Lima 
que continue assim, simples, reto e bom, como sempre foi ao longo de toda a sua carreira. 
Bom pai de família, que o digam seus filhos queridos, Gláucia, psicóloga, e Luciano, aca-
dêmico de Direito; que diga a sua querida Aparecida, companheira de todos os tempos; 
que digam os seus companheiros mais velhos, como eu, que tive a grande satisfação de 
privar da sua presença na minha vida como juiz desta Terra, como juiz federal da Seção 
de Brasília. José Alves era o primeiro que chegava à mesa do lanche para ouvir a conversa 
dos companheiros; ouvia, ouvia, e sempre ouvia. Às vezes, ele se dignava dizer algumas 
palavras, mas, quando as dizia, estávamos todos ouvindo com muita atenção, porque José 
Alves de Lima é de falar pouco, mas de dizer o que é mais certo, adequado e correto. É o 
nosso Presidente, é o Presidente deste Tribunal, para gáudio de todos nós. A sua passagem 
pela Presidência do Tribunal foi para nós o melhor momento da nossa vida como juízes 
deste Tribunal, por circunstâncias bem particulares. 

Então, estamos aqui os juízes e seus companheiros, funcionários e diretores, para tes-
temunhar esse apreço, essa amizade e dizer-lhe que você é uma pessoa muito especial para 
nós, pela sua simplicidade, sabedoria, segurança, retidão de caráter, equilíbrio e, muito 
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mais, pelo seu grau de humanidade, de homem bom, católico, justo e sério. Um juiz, um 
pai, um esposo, um amigo e um colega. 

José Alves, nosso grande abraço.

FATOS MARCANTES

Manual De cOMunicações aDMinisTRaTiVas 

Em março de 1994, foi elaborado o Manual de Comunicações Administrativas, repre-
sentando o desdobramento da Instrução Normativa IN-15-03 – Comunicações Adminis-
trativas.

O manual foi elaborado com a finalidade de promover a melhor compreensão da uni-
formização, racionalização e otimização dos meios de comunicação escrita, no âmbito 
do Tribunal e de suas respectivas seccionais, se tornando fonte permanente de consulta 
a todos os dirigentes e servidores da 1ª Região, nas suas atividades de redação, digitação, 
conferência e análise de correspondências e atos oficiais.

cOnsOliDaçãO nORMaTiVa Da MagisTRaTuRa

Em 12 de agosto de 1994, foi editada a Resolução 11, que consolidou regulamentações 
sobre as funções, as atribuições, o estágio probatório, a avaliação, o vitaliciamento e a pro-
moção dos juízes federais substitutos.

A proposta normativa foi apresentada pela Diretoria-Geral a partir de estudos iniciais 
desenvolvidos pela juíza Eliana Calmon.

Vale destacar que, em 1º de julho de 1994, ainda sob a vigência da Resolução 5/1994, 
os juízes federais substitutos, aptos a concorrerem à promoção, foram vitaliciados por de-
cisão do Tribunal Pleno.

RaciOnalizaçãO e PaDROnizaçãO De PROceDiMenTOs PROcessuais

Em 23 de novembro de 1994, foi aprovada a Resolução 18, que dispõe sobre a moder-
nização e a simplificação dos procedimentos e rotinas administrativo-processuais no TRF 
1ª Região.

A proposta foi alicerçada em estudos realizados por comissão composta de represen-
tantes de diferentes segmentos do Tribunal e enriquecida pela participação efetiva da juíza 
Eliana Calmon, representante do Tribunal no Conselho da Justiça Federal, na Comissão 
de Modernização da Justiça Federal.

O objetivo do trabalho foi promover maior eficiência dos trabalhos por meio da racio-
nalização e padronização de procedimentos, buscando soluções para os ingentes proble-
mas da Secretaria Judiciária quanto ao grande volume de trabalho e à escassez de pessoal.
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análise aDMinisTRaTiVa Das seções juDiciáRias Da 1ª RegiãO

Publicação, em dezembro de 1994, do documento Análise Administrativa das Seções 
Judiciárias da 1ª Região, destinado à divulgação do diagnóstico organizacional realizado 
nas 14 seccionais da 1ª Região, após a realização de amplo estudo administrativo direcio-
nado para a obtenção de produtividade e qualidade.

RegulaMenTaçãO PaRa juízes FeDeRais subsTiTuTOs

A Diretoria-Geral apresentou, a partir de estudos iniciais desenvolvidos pela juíza 
Eliana Calmon, proposta de regulamentação, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, 
das funções, das atribuições, do estágio probatório e sua avaliação, do vitaliciamento e da 
promoção dos juízes federais substitutos, bem como da remoção de juízes federais e subs-
titutos. A proposta resultou na Resolução 11/1994.
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assisTência ODOnTOlógica

Em 1994, a assistência odontológica oferecida pelo Pro-Social foi incrementada com 
ações preventivo-educativas cruciais no combate à cárie dental. 

A I Campanha de Prevenção da Cárie Infantil ocorreu em toda a 1ª Região. Foram 
desenvolvidas atividades ludo-educativas, exames clínicos, profilaxia e aplicação de flúor.

O mascote da campanha, o Prodentinho, foi criado com o objetivo de incentivar crian-
ças de até 12 a prevenir problemas dentários.
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LEITE SOARES
1995–1997
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LEITE SOARES
1995–1997 

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Leite Soares (presidente)
Nelson Gomes da Silva (vice-presidente e corregedor)
Fernando Gonçalves
Plauto Ribeiro
Hércules Quasímodo 
Tourinho Neto
Catão Alves
Eliana Calmon
Aldir Passarinho 
Eustáquio Silveira
Osmar Tognolo
Aloísio Palmeira 
Assusete Magalhães
Jirair Aram Meguerian
João Vieira Fagundes
Carlos Fernando Mathias 
Olindo Menezes

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

L
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DISCURSOS

Discurso proferido pelo desembargador federal Leite Soares, por ocasião de sua posse na 
Presidência do Tribunal.

Agradeço a honrosa presença das altas autoridades que aqui vieram ou se fizeram re-
presentar para maior prestígio desta Sessão Solene, cujos nomes constarão da Ata. Agrade-
ço igualmente a todos os demais ilustres convidados que se dignaram a comparecer a este 
ato solene de posse. Saúdo, especialmente na pessoa do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Luíz Octávio Gallotti, Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, todos os nobres 
magistrados aqui presentes; na pessoa do Excelentíssimo Senhor Doutor Maurício Vieira 
Bracks, Procurador da República, os eminentes membros do Ministério Púbico; na pessoa 
do Excelentíssimo Senhor Doutor Wálter do Carmo Barletta, Procurador-Geral da União, 
os ilustres membros da Advocacia-Geral da União; na pessoa do Excelentíssimo Senhor 
Doutor Reginaldo Oscar de Castro, representante do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, toda a nobre classe dos Advogados.

Peço a todos que permaneçam em seus lugares até que a Corte se retire para o salão de 
recepções, neste mesmo andar, onde se darão os cumprimentos de praxe.

Cumprida a finalidade para a qual foi convocada, declaro encerrada esta Sessão Solene.
Muito obrigado.

Discurso proferido pelo Presidente Leite Soares na solenidade de inauguração do Memorial 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 12 de dezembro de 1995.

Senhores Funcionários, 
Em 30 de março de 1989, era instalado este Tribunal. Temos apenas seis anos. Ainda 

não temos, por conseguinte, um passado. Mas é tempo, pois o “tempo passa sem regres-
so”, de guardarmos os nossos objetos, as nossas ideias materializadas, que nos despertam 
ternura e lembranças comovedoras e que revelam uma Casa construída com sacrifício e 
dedicação, com critérios e princípios. Não recebemos de ninguém este Tribunal. Institu-
ído pela Constituição de 1988, nós o criamos, o vimos dar os primeiros passos, o vimos 
crescer, caminhar e se tornar conhecido do mundo jurídico nacional. Ele é fruto de nosso 
amor, de nossa dedicação à Justiça, ao Direito e à Liberdade. É preciso que aqueles que 
chegam, que as gerações futuras saibam disso para que possam prosseguir com o mesmo 
ardor, o mesmo ideal que nos uniu, a todos nós, juízes e funcionários, em torno deste 
Tribunal. Esta chama não pode diminuir, não pode apagar-se. Este Tribunal não pode 
tornar-se um órgão meramente burocrático, um órgão apático. O nosso objetivo é que esta 
Casa seja útil ao povo, que promova a paz social, procurando solucionar os conflitos entre 
cidadãos e entre o cidadão e o Governo, com equidade e justiça. 
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Não queremos, com este Memorial, que hoje é inaugurado, evocar saudade, apesar de 
a saudade “ser a memória do coração”, nem que seja ele apenas um mero museu. Quere-
mos, sim, que ele represente uma recordação viva de como nasceu esta Casa, de como ela 
se desenvolveu através desses anos, para servir de aprendizagem, sabendo que “aprender 
é conservar, mudando e aperfeiçoando”, que “os tempos trazem os tempos”, e tem “cada 
tempo seu viver, sua cor, suas ideias, suas lutas, suas esperanças” (Aloysio de Castro). 

O tempo dirá a glória deste Tribunal. Uma glória que elevará seu nome e o honrará 
como um Tribunal que serve ao país e ao seu povo, procurando seu bem-estar. Este o nos-
so ideal, o nosso objetivo. 

Lembremo-nos, finalmente, do que falou Rui à juventude: 
Disse o Cristo que o homem não vive só do pão. Sim, porque vive do pão e do ideal. O 

pão é o ventre, centro da vida orgânica. O ideal é o espírito, órgão da vida eterna. Entendei, 
como quiserdes, a eternidade e a espiritualidade. Se debaixo de uma ou de outra forma, 
que será o ideal mais ou menos celeste, mais ou menos terreno, não as admitirdes, tereis 
reduzido os entes racionais à animalidade. 

Dou, assim, senhores, por inaugurado o Memorial do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região. 

Muito obrigado.

FATOS MARCANTES

MuDança De seDe 

O Tribunal realizou, entre junho a agosto de 1995, a mudança de sua sede, do edifício 
Áurea para as novas instalações, reformadas, anteriormente ocupadas pelo Superior Tri-
bunal de Justiça, em dois prédios fisicamente mais próximos: o edifício Sede, localizado na 
Praça dos Tribunais Superiores, com seis andares, e o edifício Anexo I, hoje denominado 
edifício Sede II, com 12 andares, no Setor de Autarquias Sul.

cenTRal De ManDaDOs

A partir de agosto de 1995, o Tribunal oficializou as centrais de mandados na 1ª Região.
Inicialmente, foram aprovadas, em caráter experimental, pelo período de 12 meses, as 

centrais das seccionais de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia, ampliando-se, pos-
teriormente, para as seccionais do Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí e Distrito 
Federal.

O projeto, que atendeu à solicitação da Vice-Presidência e da Corregedoria, teve o obje-
tivo de reunir os recursos humanos e racionalizar os serviços voltados para a organização, 
o acompanhamento e o cumprimento de todos os mandados judiciais. 
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inauguRaçãO DO MeMORial 

Em 12 de dezembro de 1995, foi inaugurado o Memorial do TRF 1ª Região, instalado 
no térreo do edifício Sede I do Tribunal. 

O Memorial foi idealizado pelo presidente Leite Soares, com o fim de preservar a his-
tória do Tribunal, por meio de suas publicações, medalhas, filmes, fotografias e outros 
documentos históricos representativos, coletados desde sua instalação. 
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TeRMinais De auTOaTenDiMenTO

Instalados em 1995, os terminais de autoatendimento oportunizaram a consulta a in-
formações processuais sem a necessidade de intervenção de servidor, o que reduziu a de-
manda por atendimento no balcão e agilizou a consulta.

aTenDiMenTO POR TeleFOne MeDianTe sisTeMa auTOMaTizaDO

Em 1996, como parte das ações de aprimoramento dos procedimentos cartorários, foi 
implantado o sistema automatizado de informações processuais por telefone, com aten-
dimento 24 horas, a fim de proporcionar melhor atendimento aos advogados e às partes 
litigantes, bem como liberação dos servidores para outras tarefas.

O sistema automatizado de atendimento por telefone permitiu a consulta mediante a 
digitação do número do processo, sendo possível a consulta a vários processos com apenas 
um telefonema e a confirmação e transmissão do andamento processual via fax. 

Manual De ORienTaçãO De PROceDiMenTOs PaRa Os cálculOs na jusTiça FeDeRal

Como fruto do trabalho da Comissão instituída pelo Conselho da Justiça Federal, com 
a finalidade de regulamentar a unificação de cálculos judiciais na Justiça Federal, foi edita-
do o Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

Na ocasião, foi sugerida aos demais tribunais regionais federais a implantação do Sis-
tema de Cálculos de Liquidações e Custas Judiciais, já utilizado na 1ª Região desde 1995.

1ª eDiçãO DO liVRO cóDigO TRibuTáRiO naciOnal inTeRPReTaDO

Em dezembro de 1995, foi lançado o livro Código Tributário Nacional Interpretado, 
contendo os dispositivos do CNT vigente, acompanhados de acórdãos dos cinco tribunais 
regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça, interpretação/análise/comentário dos 
mencionados dispositivos legais e notas doutrinárias, representativas do pensamento dos 
mais renomados tributaristas. 

O contrato firmado entre o Tribunal e a Editora Saraiva previa a doação ao Tribunal de 
1.600 exemplares, os quais foram destinados aos magistrados da 1ª Região, aos ministros 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a outras autoridades e às 
principais bibliotecas do país. 

FeiRa De saúDe

A fim de promover a sensibilização e o desenvolvimento de novos hábitos, que possam 
assegurar mais saúde e bem-estar físico, mental e social aos servidores, foi realizada, em 
abril de 1996, a I Feira de Saúde do Tribunal, que contou com o apoio do Sesc, do Senado 
Federal, da Unidade de Saúde Integral de Planaltina e do Ministério da Saúde, que colabo-
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raram com o vasto material explicativo utilizado em 11 stands montados para atender os 
500 visitantes que compareceram ao evento.

PROgRaMa De acOMPanHaMenTO à gesTanTe

Lançado em 1996, com a proposta de prestar à beneficiária gestante um atendimento 
integrado, nas áreas médica, de enfermagem, de psicologia e social, de forma que propor-
cionasse melhor preparação para o parto e transmitisse conhecimentos básicos para os 
cuidados com o recém-nascido. 

O Programa de Acompanhamento à Gestante se mantém há 18 anos com a mesma 
proposta, de preparar e informar as gestantes, por meio de palestras que abordam todos os 
aspectos da gravidez e dos cuidados com o bebê. 
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i cOncuRsO De MOnOgRaFias 

Em novembro de 1996, o Tribunal realizou o I Concurso de Monografias. 
Dividido nas categorias profissional, com o tema “O Sistema Punitivo Brasileiro e os 

Anseios Populares”, e universitário, com o tema “A Justiça, a Lei e os Novos Movimentos 
Sociais”, o concurso, em que foram apresentadas 125 monografias, concorrendo a 20 mil 
reais em prêmios, oferecidos em forma de patrocínio pelo Banco do Brasil, foi um sucesso 
absoluto. 

Como contribuição ao debate em torno de temas relacionados à Justiça e ao direito em 
face da sociedade, que envolvem diretamente o Poder Legislativo e os órgãos superiores do 
Poder Judiciário, o resultado do concurso foi enviado ao Congresso Nacional, ao Supremo 
Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais órgãos do Judi-
ciário.

cenTRO De TReinaMenTO Da jusTiça FeDeRal 

Em 1º de março de 1997, foi inaugurado o Centro de Treinamento da Justiça Federal – 
Centrejufe, espaço destinado às atividades de treinamento e lazer, tendo o presidente Leite 
Soares proferido o seguinte discurso de inauguração: “O Tribunal se ressentia, há muito 
tempo, da espaço adequado para o desempenho das atividades do Núcleo de Preparação e 
Aperfeiçoamento dos Magistrados Federais, bem assim para o desenvolvimento dos pro-
gramas de capacitação funcional, a cargo da Secretaria de Recursos Humanos. Além des-
sas atividades, o espaço pleiteado proporcionaria aos nossos juízes e servidores ambiente 
propício à prática do lazer como importante fator de integração social”. Acrescentou ainda 
o presidente que o Centrejufe “é posto à disposição dos senhores Juízes, servidores e res-
pectivos familiares, numa conquista sem precedentes na história do Poder Judiciário, no 
Distrito Federal”. 
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NELSON GOMES DA SILVA
1997–1998
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nelson gomes da silva
1997–1998

COMPOSIÇÃO

Desembagadores federais
Nelson Gomes da Silva (presidente)
Plauto Ribeiro (vice-presidente e corregedor)
Leite Soares
Tourinho Neto
Catão Alves
Eliana Calmon 
Aldir Passarinho 
Eustáquio Silveira
Osmar Tognolo
Aloísio Palmeira 
Assusete Magalhães
Jirair Aram Meguerian
Carlos Fernando Mathias 
Olindo Menezes
Mário César Ribeiro
Luciano Tolentino Amaral
Cândido Ribeiro 
Hilton Queiroz

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

N
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Nelson Gomes da Silva em 31 de março de 
1997, por ocasião de sua posse na Presidência do Tribunal.

Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Paulo Sepúlveda 
Pertence; Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Romildo Bueno 
de Souza; Exmo. Sr. Governador em exercício do Estado do Tocantins, Doutor Raimundo 
Nonato Pires dos Santos; Exmos. Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União, 
do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho; Exmos. Srs. Senado-
res e Deputados Federais; Exmos. Srs. Juízes dos Tribunais Regionais Federais; Exmos. 
Srs. Membros do Ministério Público da União e da Advocacia-Geral da União; Exmos. 
Srs. Prefeitos Municipais, Deputados Estaduais e Vereadores; Exmos. Srs. Desembarga-
dores; Dignas Autoridades Militares presentes ou aqui representadas; Exmos. Srs. Juízes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais do Trabalho; Exmos. Srs. Juízes 
Federais; Dignas Autoridades presentes ou representadas; caros amigos que me honram 
com suas presenças; Servidores desta Corte; meus queridos familiares; caríssimos colegas 
Juízes desta Corte. 

Impossível seria citar todas as ilustres autoridades e todos os convidados que nos hon-
ram com suas presenças nesta solenidade. Desta maneira, informo que terão seus nomes 
consignados em ata desta sessão.

É com imensa satisfação, honra e alegria que agradeço a Deus pela incomensurável 
felicidade que me proporciona nesta oportunidade. Mas dele espero muito mais: 

1 – luz para melhor ver, enxergar descortinadas as situações que nos envolvem a todos; 
2 – inteligência para compreender os fatos, para interpretar as normas que os regem, 

para ser indulgente com os outros, para tomar decisões, para administrar a adversidade; 
3 – ajuda constante, para não vacilar, para não ser injusto, para não me iludir com o 

poder, para não me deixar envolver pela astúcia alheia; 
4 – coragem para ser eu mesmo, para tomar todas as providências necessárias ao de-

senvolvimento, à harmonia e ao progresso da Justiça Federal, mesmo quando tal atitude 
não seja bem acolhida pelos órgãos estatais; coragem para enfrentar a onda de boatos e 
difamações que vem divulgada diuturnamente pela imprensa falada, escrita e televisiva 
contra o Judiciário; coragem para defender a Justiça e seus órgãos contra tudo e contra 
todos os que os atacam injustamente; coragem para trabalhar intensamente em prol de 
nossa instituição, fazendo ou providenciando para que façam tudo o que for necessário à 
correção das mazelas que contaminam a Justiça Federal; 

5 – compreensão para corrigir o que deve ser corrigido, sanar os defeitos estruturais da 
Justiça Federal, cumprir e fazer cumprir as decisões judiciais da Justiça Federal, de acordo 
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com a realidade, com o bom senso e de forma inteiramente condigna com a fidelidade do 
julgado; 

6 – espírito de cooperação para que possa aproximar o nosso TRF dos demais Tribu-
nais Regionais e de todos os Tribunais de Justiça, uma vez que todos nos encontramos no 
mesmo barco, na mesma marcha e somos alvos das mesmas maledicências. 

Ao ensejo, agradeço penhoradamente aos colegas que me confiaram esta missão. Pro-
meto-lhes tudo fazer para corresponder às expectativas e à fidúcia de cada um. Tudo farei 
para estar à altura da dignidade do cargo que passo a ocupar. Prestar-lhes-ei conta de mi-
nha gestão todos os dias. Consultá-los-ei permanentemente sobre o que fazer, sobre qual 
atitude assumir nos momentos difíceis da administração. 

Agradeço, desde já, toda ajuda, colaboração e auxílio que vier a receber do Conselho 
da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Congresso Nacional, do Poder Exe-
cutivo e de quaisquer outros órgãos na minha administração. 

Finalmente, agradeço a presença, neste evento, de caravanas do interior e da capital 
de Goiás, de Minas Gerais, do Maranhão e de outros estados da nossa Região, que vieram 
abrilhantar esta solenidade. 

Às autoridades presentes civis, políticas e militares nosso profundo obrigado. 
Aos ministros, desembargadores, juízes, procuradores, promotores de justiça, servido-

res do Tribunal e a todos os presentes consigno agradecimentos inesquecíveis. 
A todos muito obrigado.

FATOS MARCANTES

suMáRiO legislaTiVO e juRisPRuDencial

Em 1997, começou a circular, na forma de encarte, o Sumário Legislativo e Jurispru-
dencial, publicação destinada a fornecer subsídios legislativos e jurisprudenciais aos ope-
radores do direito e demais leitores. Elaborada em três partes, a primeira e a segunda, 
referentes ao Judiciário, ao Executivo e ao Legislativo. A terceira parte tratava das notícias 
de julgamentos proferidos pelo STF, STJ e TRFs.  A publicação passou a trazer, também, a 
íntegra de leis aprovadas pelo Congresso Nacional. 

PROgRaMa De inTeRcâMbiO

Em 1997, foi implementado o Programa de Intercâmbio, destinado inicialmente, a es-
tudantes universitários do curso de direito. Naquele ano, visitaram o Tribunal 48 alunos 
do 8º semestre do curso de direito da Universidade Católica de Goiás. 

Desde então, vem o Tribunal recebendo estudantes de diversas universidades e facul-
dades do país, especialmente as localizadas no território abrangido pela 1ª Região, bem 
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como de universidades estrangeiras, em que são apresentados ao Tribunal, aos órgãos jul-
gadores e às coordenadorias processantes, além de assistirem a sessões de julgamento. 

Verifica-se, ao longo dos anos, que este programa tem contribuído bastante com a for-
mação dos estudantes, que passam a ter noção do funcionamento do Tribunal e dos trâ-
mites internos, o que os torna mais aptos a atuar na Justiça Federal como operadores do 
direito, seja qual for a área de atuação que escolham.   

RegulaMenTaçãO De PeDiDOs De inTeRcePTaçãO TeleFônica na 1ª RegiãO 

Em março de 1997, foi editado o Provimento 54, com o objetivo de disciplinar a trami-
tação de pedidos de interceptação telefônica no âmbito da Justiça Federal de primeiro grau 
integrante da 1ª Região. 

Esta regulamentação veio dar maior segurança aos cidadãos, resguardados em seus 
direitos, e aos magistrados da 1ª Região quanto às suas determinações de interceptação 
telefônica, uma vez que a norma unifica procedimentos e estabelece os limites para as in-
terceptações telefônicas determinadas pela Justiça Federal.  

O TRibunal na inTeRneT

Inaugurada a página do Tribunal na rede mundial internet, que permitiu inicialmente 
as seguintes consultas: histórico do Tribunal, composição dos órgãos julgadores do Tri-
bunal, processos judiciais on-line, licitações em curso, Regimento Interno, provimentos da 
Corregedoria, publicações do Tribunal: “Resenha” e “Enfoque Jurídico”.

iMPlanTaçãO DOs iMPRessOs e FORMuláRiOs eleTRônicOs nO TRibunal

Em 1997, foram implantados os impressos e formulários eletrônicos, com o fim de 
padronizar documentos emitidos no Tribunal, agilizando sua emissão e racionalizando 
custos. 

Tal medida teve um impacto positivo nas áreas administrativa e judiciária, tendo sido 
bem aceita pelos servidores usuários do sistema, que passaram a emitir, de forma mais 
eficiente, certos documentos, especialmente os de trâmites internos. 

inTeRligaçãO DO TRibunal cOM O PRODasen

Em 1997, foi implantada a linha direta de acesso ao sistema do Prodasen – Serviço de 
Processamento de Dados do Senado Federal. 

A interligação do Tribunal ao Prodasen agilizou as pesquisas de jurisprudências do 
Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais regionais federais, frequentemente 
requisitadas pelos desembargadores federais e outros usuários do sistema. 
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a cOnsTiTuiçãO na VisãO DOs TRibunais

Em 1997, foi lançada a obra A constituição na visão dos tribunais. A publicação comen-
ta todos os artigos, incisos e parágrafos na visão do STF, STJ, dos cinco TRFs, do Tribunal 
de Justiça de São Paulo e de outros tribunais, bem como a doutrina de mais de 30 autores 
renomados nos meios jurídicos. 

A obra, elaborada pelo Gabinete da Revista, foi coordenada pelo juiz Tourinho Neto 
em parceria com a Coordenadoria de Jurisprudência e a Divisão de Biblioteca do Tribu-
nal, tendo cooperado, também, o Procurador Regional da República Paulo Gustavo Gonet 
Branco, que cedeu sua coletânea de julgados do Supremo Tribunal Federal.

A obra foi publicada em três volumes, com aproximadamente 1.800 páginas. 

PROgRaMa bancO De DOaDORes De sangue

Em 1997, o Pro-Social criou, no Dia Universal do Doador de Sangue, 25 de novembro, 
o Banco de Doadores de Sangue, composto por servidores, estagiários e prestadores de 
serviço do Tribunal e da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Na ocasião, foi realizada, com a colaboração da Fundação Hemocentro de Brasília, 
uma tarde de conscientização sobre a importância da doação voluntária de sangue, mo-
mento em que foram feitas tipagem sanguínea e esclarecimentos sobre o processo da doa-
ção e transfusão sanguínea.

Até dezembro de 1997, o banco já contava com 188 doadores. O trabalho teve como 
objetivo agilizar o processo de transfusão sanguínea para os servidores e dependentes das 
duas Casas e, ainda, contribuir para a manutenção do estoque regulador da Fundação 
Hemocentro de Brasília.
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PLAUTO RIBEIRO
1998–2000
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plauto ribeiro
1998–2000

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Plauto Ribeiro (presidente)
Tourinho Neto (vice-presidente e corregedor)
Catão Alves
Eliana Calmon (ascensão ao STJ em 30/06/1999) 
Aldir Passarinho (ascensão ao STJ em 28/05/1998)
Eustáquio Silveira
Osmar Tognolo (aposentado em 22/02/2000) 
Aloísio Palmeira
Assusete Magalhães
Jirair Aram Meguerian
Carlos Fernando Mathias 
Olindo Menezes
Mário César Ribeiro
Luciano Tolentino Amaral
Cândido Ribeiro 
Hilton Queiroz
Carlos Moreira Alves (posse em 10/07/1998)
I’talo Fioravanti Sabo Mendes (posse em 10/07/1998)
Carlos Olavo (posse em 26/02/1999)
José Amílcar Machado (posse em 17/12/1999)
Antônio Ezequiel (posse em 30/03/2000) 

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

P
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DISCURSO

Discurso de posse do juiz Plauto Ribeiro na Presidência do TRF 1ª Região.

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, representando o Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Carlos Magno da Silva Veloso, Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Excelentíssima Senhora Pro-
curadora-chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, Dra. Maria Isabel 
Diniz Gallotti Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral, Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União e do 
Tribunal Superior do Trabalho, Excelentíssimos Senhores Juízes dos Tribunais Regionais  
Federais, Excelentíssimos Senhores membros do Ministério Público e da Advocacia-Geral 
da União, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, na pessoa de quem saúdo os demais advogados aqui presentes, Excelen-
tíssimos Senhores Desembargadores, dignas autoridades militares aqui presentes, Exce-
lentíssimos Senhores Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais do 
Trabalho, Excelentíssimos Senhores Juízes Federais, dignas autoridades presentes ou re-
presentadas, caros amigos que me honram com as suas presenças, servidores desta Casa, 
meus familiares e do Juiz Tourinho Neto, caríssimos colegas, Juízes desta Corte. O Regi-
mento Interno deste Tribunal não prevê discurso na sessão solene de posse dos seus juízes 
e dos juízes titulares e sua direção. Sua versão originária era mais drástica, proibia-o, ao 
prescrever que o Tribunal reúne-se em sessão solene para dar posse aos juízes e aos titula-
res de sua direção, quando não se pronunciarão discursos. O texto atual, omitindo a parte 
final do dispositivo, facultou ao presidente empossado proferi-lo ou não. Confesso que a 
redação primitiva era-me mais simpática, já que sou desprovido do dom da oratória, toda-
via, suprida a vedação, parece que a intencional mudança sugere mais falar do que calar; 
minha locução será breve, contudo. 

Em primeiro lugar, devo ressaltar o acontecimento desta tarde: minha posse na Presi-
dência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, embora esperada, em face do louvado e 
salutar critério da antiguidade, colheu-me de surpresa o chamamento, diante da precoce 
e lamentada aposentadoria voluntária do meu ilustre antecessor, eminente Juiz Nelson 
Gomes da Silva, a quem rendo minhas homenagens. 

Em segundo lugar, desejo agradecer aos meus eminentes pares a confiança que em 
mim depositaram, elegendo-me presidente desta Corte. A generosidade desse gesto reflete, 
a meu sentir, no caso, mais do que exclusiva obediência ao simples primado da tradição e 
do tempo, minha indicação, minha escolha, tenho certeza, transformou em ato de graça 
aquilo que pareceria em outras circunstâncias mera eleição de rotina. Esta certeza, esta 
convicção, reforça ainda mais o meu propósito de dirigir os destinos desta Casa, um biênio 
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que hoje começa com muita humildade, procurando, sobretudo, não decepcionar meus 
colegas, aos quais pedirei, sempre, orientação e conselho, além de me esforçar para manter 
um relacionamento cordial e efetivo que tem nos entretido em todos esses nove anos de 
convívio diário. 

Em terceiro lugar, quero manifestar meu orgulho e minha grande alegria de assumir 
a Presidência deste Tribunal. Nascido numa pequena cidade no interior de Minas, minha 
querida e amada Carmo da Mata, iniciado na cultura e na tradição do Colégio Santo An-
tônio em São João Del Rey, os bons ventos me aportaram à cidade de Belo Horizonte, onde 
há 30 anos formei-me na nossa quase centenária Faculdade de Minas Gerais, tradicional-
mente conhecida como Casa de Afonso Pena. Advogado por mais de 10 anos na cidade de 
Carmo da Mata, Oliveira e Cláudio, ingressei na magistratura federal em 1976, na minha 
não menos querida Bahia, na cidade de Salvador, onde deixei dezenas de amigos, a tal pon-
to de ser considerado, para meu contentamento e orgulho, um baiano. Voltei a Minas e, de 
lá, com a criação pela Constituição de 1988 das cortes regionais federais, em substituição 
ao tradicional e sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos, vim para Brasília integrar, 
na sua composição inicial, o Tribunal Federal da 1ª Região. Vê-se, desse modo, que tenho 
muitos e bons motivos para me orgulhar e me alegrar neste momento; no entanto, por 
uma questão de justiça, devo dividir minha felicidade com meus pais, que infelizmente 
não puderam comparecer. De minha mãe herdei o equilíbrio e a prudência, com meu pai 
aprendi a cultivar o profundo espírito de justiça e o zelo profissional, virtudes que procuro 
observar em tudo o que faço. Bacharel da turma de 1938 pela mesma Faculdade de Direito 
de Minas Gerais, exerceu meu pai, e ainda exerce, advocacia com independência e lealda-
de, honrando sempre a confiança que cada cliente lhe depositava e deposita, sem nunca le-
var em conta a condição de riqueza, de poder, de credo religioso ou facção política de seus 
constituintes. Reparto também minhas alegrias desta tarde com a minha mulher, Cleide, a 
grande ausente desta festa e, com toda a certeza, a maior merecedora dela, já que, por mais 
de 30 anos, acompanhou meus passos, incentivando-me e estimulando-me na empreitada 
que hoje alcança o seu apogeu, sem nunca reclamar, mesmo quando tinha de me afastar de 
seu convívio. Compartilho igualmente minha felicidade deste momento com meus filhos, 
Ana Paula, Rodrigo e Renata, os quais, demonstrando compreensão e apoio ao meu traba-
lho, em momento algum, em todos esses anos, queixaram-se de minha ausência, quando é 
certo que a grande parcela de minha vida foi inteiramente consagrada à Justiça. 

Meus senhores e minhas senhoras, recebo a Presidência do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região num instante em que todo o Poder Judiciário é alvo de contundentes e, às 
vezes, injustas críticas, sem se aperceberem, todavia, ou o pior, muitas vezes sabendo seus 
críticos de que isso está minando as bases de sustentação do próprio regime democrático. 
Num belíssimo e corajoso discurso proferido pelo Juiz Catão Alves, por ocasião da come-
moração do IX aniversário de instalação deste Tribunal, Sua Excelência lembrava com 
saudade o tempo que passou, tempo, dizia Sua Excelência, em que o Poder Judiciário era 
acatado, respeitado e prestigiado como indispensável à sociedade, com a criação e instala-
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ção do Superior Tribunal de Justiça e de cinco tribunais regionais federais e toda a estru-
tura que dizia inerente, incluída a base física; tempo em que o Poder Judiciário não era alvo 
de engendrada e sistemática campanha desmoralizadora e desestimadora, com espeque 
em parte da imprensa dirigida, muito mal esclarecida e pessimamente informada, para a 
qual a manifestação do Ministério Público é sentença e a decisão do juiz é parecer e, por-
tanto, incapaz de distinguir privilégios e prerrogativas, que, como garantias mínimas de 
julgamentos imparciais, são reconhecidas e acatadas circular e universalmente por serem 
mais da sociedade do que do juiz. A inamovibilidade, a vitaliciedade e embutibilidade de 
vencimentos, e com o que, dizia o Juiz Catão Alves, a aposentadoria do juiz não era espe-
cial nem privilégio, mas decorrência da vitaliciedade e da irredutibilidade de vencimentos 
como meio de preservar a serenidade das suas decisões, uma vez que a pior dependência é, 
sem dúvida, a econômica, sem ônus, entretanto, para a sociedade, porque ela, como hoje, 
tão somente quanto à prestação pelas contribuições previdenciárias pagas mensalmente 
sobre toda a sua remuneração, não apenas sobre uma parcela dela; tempo em que a auto-
nomia administrativa do Poder Judiciário era respeitada e o aumento do número de juízes 
dos tribunais regionais federais e a criação de novas varas federais para atender a crescen-
te demanda judicial não tinham seus projetos paralisados no Congresso Nacional por vá-
rios anos com ameaça de veto em nome de duvidosa estabilidade econômica ou simples-
mente inoportunidade; tempo em que a segurança jurídica, representada pelos princípios 
da irretroatividade das leis, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada 
e, em consequência, as decisões judiciais cumpridas, não discutidas, desrespeitadas e refu-
tadas imediatamente com medidas provisórias de efeito retroativo. O direito à aposenta-
doria, satisfeito nos termos da legislação vigente, respeitado, não modificado por normas 
posteriores; os proventos de aposentadorias já concedidas intocáveis, não reduzidos em 
nome de suposto equilíbrio das contas públicas; os precatórios pagos, não com pagamen-
tos proibidos por decretos e portarias, tudo isso causa de intranquilidade e perturbações 
sociais, pois, como observa Luis Legaz: “Uma alteração dando insegurança não é apenas 
um menosprezo à personalidade, cujo valor se nega arbitrariamente, mas produz uma 
perturbação na sociedade, o que constitui, de per se, um mal que se deve evitar”. Diante 
desse quadro exposto pelo Juiz Catão Alves, que é notório, a nenhum magistrado, nesta 
hora, é permitido calar-se, omitir-se. Como aconselhou o eminente Ministro Sepúlveda 
Pertence, em seu discurso de posse na Presidência do colendo Supremo Tribunal Federal, 
é preciso reagir, e sem tardança, a essas investidas, contudo, diz o Presidente Sepúlveda, 
não, porém, com os excessos da suscetibilidade dos que se pretendem intocáveis, que, na 
vida pública, a democracia aborrece e constitui apenas uma forma a mais de autoritarismo. 
A reação que a hora nos impõe é necessária, que o momentâneo desprestígio da Justiça não 
se transmute em descrença na instituição judiciária e no seu papel insubstituível na cons-
trução do Estado Democrático de Direito. Não se trata de deixar sem repulsa a agressão 
grosseira ou o recurso leviano, mas frequente, a generalização indevida de comportamen-
tos improváveis de uns tantos sempre que ofendem a respeitabilidade de todo o Poder Ju-
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diciário, o qual, até por imperativos da sua função na generalidade dos homens e das mu-
lheres que o encarnam, não é menos despojado ou menos discreto, nem menos austero do 
que possam pretender ser os demais poderes do Estado. Aí, sem descer no nível dos agres-
sores, a resposta será pronta e vigorosa sempre que preciso, menos para retribuir o insulto 
do que para esclarecer os mal informados, por quem não se deixem iludir e manipular. 
Digo eu: é certo que, de algum tempo para cá, o Judiciário não tem respondido com a pre-
cisão esperada aos anseios da sociedade em busca da tutela jurisdicional; não por um imo-
bilismo proposital, mas pelo aumento descontrolado dos conflitos individuais e coletivos 
de toda ordem que lhe são submetidos à solução, mormente após a promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988 e do lançamento de um sem-número de denominados planos de 
estabilização econômica e financeira do país. Nada, com certeza, justifica para os jurisdi-
cionados a lentidão do socorro da Justiça quando convocada a dirimir conflitos de sua 
competência. Será, contudo, leviano atribuir ao Judiciário, e somente a ele, a responsabili-
dade pelas falhas da sua atuação, por ser sabido de todos quantos veem com os olhos da 
isenção que, na grande parte dos problemas fundamentais da instituição, a solução está a 
depender de decisão de poderes políticos, particularmente, de providências legislativas 
imprescindíveis e urgentes. Exemplo mais eloquente disso é o projeto de aumento do nú-
mero de membros deste Tribunal Regional, rejeitado no limiar de sua tramitação por uma 
comissão técnica do Congresso Nacional, com jurisdição sobre quatorze unidades da Fe-
deração, inclusive o Distrito Federal, que se caracteriza, por opção constitucional, como 
foro nacional, esta Corte continua com a sua composição originária de 18 juízes, enquanto 
os Tribunais Regionais da 2ª, 3ª e 4ª Regiões, sediados respectivamente no Rio, São Paulo 
e Porto Alegre, com menor jurisdição territorial, já tiveram o número de seus juízes au-
mentado. De igual modo, está há mais de quatro anos no Congresso Nacional, à espera de 
aprovação, projeto de lei criando trinta e cinco varas na Justiça Federal de primeiro grau 
da 1ª Região. São medidas que, tomadas à época da proposição, decerto viriam contribuir 
muito mais que agora para o descongestionamento dos feitos na Região e a consequente 
dinamização da outorga da tutela jurisdicional pedida. Recente levantamento estatístico 
que realizei revela, no âmbito desta Corte, que, de junho de 1989, quando começou efeti-
vamente a funcionar, até março deste ano, duzentos e noventa e oito mil e vinte e nove 
processos foram distribuídos, atingindo a cifra de duzentos mil duzentos e sessenta e um 
julgados, o que corresponde, na média, a mais de dezesseis mil e quinhentos processos 
distribuídos, com onze mil e cem julgados. Levando-se, porém, em conta que o presidente 
e o vice-presidente do Tribunal, este exercendo também a função de corregedor, não par-
ticipam de Turma, maior é a contribuição individual nos julgamentos das causas originá-
rias ou recursais de cada juiz da Corte. Essa enorme carga de trabalho obriga o juiz, tanto 
de primeiro quanto de segundo graus, a trabalhar dia e noite, muitas vezes, sábados, do-
mingos e feriados, no afã de manter atualizados os trabalhos que individualmente lhe to-
cam, sem, contudo, merecer o menor reconhecimento. Ao contrário, enquanto se dedica 
com exclusividade e abnegação à difícil tarefa de julgar, com o sacrifício do convívio fami-
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liar, ainda que sob o mesmo teto, cobram-lhe mais sacrifícios, negam-lhe o direito a um 
salário compensador e a uma justa aposentadoria com proventos integrais. O pouco ganho 
da magistratura desestimula a opção pela carreira por parte dos mais qualificados, e a 
perda de antigas garantias conquistadas afasta do serviço ativo experientes e dedicados 
juízes, agravando mais ainda o quadro de deficiência por que passa o Judiciário em sua 
principal atividade institucional. A independência econômica traduz elemento de maior 
relevo na concretização da independência funcional dos magistrados. Neste particular, é 
bom que se esclareça: há juiz, principalmente o substituto, mas não só ele, até ministros de 
tribunais superiores, ganhando menos que seus assessores ou auxiliares mais diretos, 
numa inconcebível, insuportável e perniciosa subversão da hierarquia retributiva e da pró-
pria ordem natural das coisas, descompasso que nem mesmo a tão discutida reforma ad-
ministrativa irá resolver. Apesar de tudo isso, como homem da lei, eu, como os abnegados 
juízes deste país, acredito no Judiciário como instituição livre e independente. Vejo-o 
como esteio da democracia e, em todos os níveis da hierarquia de que se compõe a sua 
estrutura, intransigente e desassombrado guardião dos direitos e garantias fundamentais 
que a Constituição da República consagra e assegura a cada um e a todos os brasileiros e 
estrangeiros residentes no país. Igualmente, homem de diálogo, creio ser possível, na troca 
de ideias e na conversa franca, sem traumatismo para convivência harmônica dos poderes, 
e sem a subtração constrangedora e humilhante das garantias mínimas da instituição, 
encontrarem-se os meios para a solução dos problemas do Judiciário, restituindo-lhe a 
plena confiança da sociedade, único caminho para o fortalecimento e a sobrevivência do 
Estado Democrático de Direito que tanto almejamos. 

É hora de encerrar. Parodiando Pablo Neruda no discurso que pronunciou no Teatro 
Municipal de Santiago do Chile em abril de 1968, eu quero dizer que quero conversar 
com toda a gente. Não vou temer o contágio dos contrários, dos inimigos e vou prosseguir 
fazendo-o. Penso que o diálogo não pode esgotar-se, que nenhum conflito está em 
túnel fechado, em que não possa mesmo entrar a luz do entendimento por todas as suas 
extremidades. Para isso e na direção desta Casa, no biênio que se inicia, contarei, com 
toda a certeza, com a ajuda de Deus, com o apoio de todos os meus eminentes pares, 
sem nenhuma exceção, com a colaboração dos abnegados servidores desta Casa e, 
principalmente, com a valiosíssima cooperação do Juiz Vice-Presidente e o Corregedor 
comigo eleito, eminente Juiz Tourinho Neto, magistrado culto, notável e de reconhecida 
eficiência. Em meu nome, do Juiz Tourinho e de todo o Tribunal, agradeço a todos quantos, 
com a sua presença, contribuíram para o brilhantismo desta sessão solene, cujos nomes 
constarão da assentada. Peço a todos o obséquio de aguardarem que o Tribunal se retire 
deste Plenário para o salão que lhe é contíguo, onde os que desejarem poderão cumpri-
mentar os empossados. 

Está encerrada a sessão.
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FATOS MARCANTES

PRiMeiRa MulHeR inDicaDa PaRa cOMPOR a lisTa TRíPlice DO suPeRiOR TRibunal De jusTiça

A juíza Eliana Calmon, membro do Tribunal, entrou para a história do Judiciário bra-
sileiro, sendo a primeira mulher a ser indicada para a lista tríplice do Superior Tribunal 
de Justiça, em 3 de junho de 1998, e selecionada para a vaga. Sua posse ocorreu em 30 de 
junho de 1999.

gesTãO De DOcuMenTOs juRíDicOs e aDMinisTRaTiVOs

Objetivando definir, disciplinar e uniformizar o tratamento da massa de documentos 
do Tribunal e da 1ª instância, foi editada, em 5 de junho de 1998, a Instrução Normativa 
14-18, que trata da gestão de documentos jurídicos e administrativos. 

A referida normatização dispõe sobre questões vinculadas à gestão de documentos, 
tais como: o descarte, o arquivamento, o empréstimo, o fornecimento de cópias de docu-
mentos arquivados, o acesso a documentos sigilosos, a preservação de documentos sigilo-
sos e a tabela de temporalidade de documentos. 

esPaçO culTuRal

Em 19 de outubro de 1998, foi inaugurado o Espaço Cultural do TRF com a exposição 
de quadros do artista plástico Manoel Irineu Duarte, servidor do Gabinete do juiz Carlos 
Eduardo Moreira Alves.

O objetivo do Espaço Cultural é abrigar eventos, exposições de obras de arte e artesa-
nais e outros acontecimentos relacionados à cultura e capazes de atrair o público de uma 
forma geral.
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10 anOs DO TRibunal

Em 30/03/1999, o Tribunal completou 
10 anos. A data foi comemorada em ses-
são solene no Plenário, com a presença de 
diversas autoridades. Na ocasião, o juiz 
Catão Alves foi escolhido pelo presiden-
te Plauto Ribeiro para falar em nome do 
Tribunal. Seu discurso criticou a campa-
nha desmoralizadora do Judiciário, que 
se fazia presente na ocasião, e rememorou 
a relevância da Justiça à época da instala-
ção do Tribunal.   

Uma década de funcionamento me-
recia uma ação que destacasse a impor-
tância da existência da Justiça Federal da 
1ª Região para o jurisdicionado. Além de 
diversas outras ações, a exemplo do livro 
Memória do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (2ª edição atualizada até março 
de 1999) e da edição especial do Ementá-
rio de Jurisprudência do TRF 1ª Região, 
foi lançado o carimbo postal comemora-
tivo do 10º ano de instalação do TRF 1ª Região, dando ampla divulgação à data festiva.

cPi PaRa O juDiciáRiO

Juízes federais de todo o país se mobilizaram para combater as críticas sofridas pelo 
Poder Judiciário. 

Em paralisação realizada em 17 de março de 1999, envolvendo a maior parte dos cerca 
de 750 juízes federais do país, reagiram aos ataques proferidos especialmente pelo presi-
dente do Congresso Nacional à época, senador Antônio Carlos Magalhães, que propôs a 
instalação de uma CPI para investigar o Poder Judiciário. 

uniFORMizaçãO De PROceDiMenTOs juRisDiciOnais na 1ª RegiãO

 A publicação, sob a condução da Corregedoria, da coletânea dos Provimentos e Ins-
truções Normativas Vigentes e do Manual Prático de Consultas, com 128 indagações e 
respostas, permitiu consolidar a regulamentação e uniformizar os procedimentos jurisdi-
cionais em todas as seccionais que compõem a 1ª Região.
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PublicaçãO ResgaTa HisTóRia Da jusTiça FeDeRal

Foi publicada, em agosto de 1999, a Retrospectiva da Justiça Federal da Primeira Re-
gião, que resgatou 109 anos de história da Justiça Federal no âmbito dos estados que com-
põem a 1ª Região, desde a criação das primeiras seções judiciárias em 1890.

esPecializaçãO De VaRas FeDeRais na 1ª RegiãO

O crescimento acelerado das demandas da sociedade e a onda de direitos metaindivi-
duais pleiteados resultaram na necessidade de especialização de varas federais para aten-
der ao jurisdicionado. A Lei 9.788, de 19 de fevereiro de 1999, criou 18 novas varas na 1ª 
Região, e as Resoluções 2 e 3, de 26 de fevereiro de 1999, do Tribunal autorizaram a insta-
lação de varas especializadas, observando o número de processos e as estruturas adminis-
trativas, além de peculiaridades regionais dos diversos estados que compõem a 1ª Região.

MODeRnizaçãO aDMinisTRaTiVa e TecnOlógica

Nos anos de 1999 e 2000, foram realizadas ações que permitiram substancial moder-
nização do Tribunal no âmbito administrativo e tecnológico, entre as quais destacaram-se:

 ■ implantação do módulo de andamento e recebimento automatizado do Sistema de 
Acompanhamento de Processos Administrativos – Sispra;

 ■ criação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos Processuais – Gedop;
 ■ implantação da numeração por código de barras nos processos autuados no âmbito 

da 1ª Região;
 ■ implantação do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Formulários e Impressos – 

Gefi em todas as seccionais, nas áreas de modernização e de benefícios sociais;
 ■ implantação de circuito fechado de TV nos prédios do Tribunal;
 ■ unificação do sistema de correio eletrônico do Tribunal e das seccionais;
 ■ implantação do Protocolo Descentralizado de Petições Iniciais;
 ■ implantação, em 1º de março de 2000, do envio eletrônico de matérias administrati-

vas à Imprensa Nacional para divulgação na Seção 3 do Diário Oficial da União;
 ■ disponibilização, a partir de 10 de abril de 2000, na internet, do inteiro teor dos acór-

dãos proferidos no Tribunal.

PROjeTO ViVa MelHOR 

Com o objetivo de preparar os servidores para a aposentadoria, foi criado o “Projeto 
Viva Melhor”, incentivando ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social daqueles 
que deixam de estar na ativa. 
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TOURINHO NETO
2000–2002
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tourinho neto
2000–2002

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Tourinho Neto (presidente)
Catão Alves (vice-presidente e corregedor de 17/04/2000 a 31/01/2001 

e vice-presidente a partir de 01/02/2001)
Eustáquio Silveira (corregedor-geral a partir de 01/02/2001)
Plauto Ribeiro
Aloísio Palmeira 
Assusete Magalhães
Jirair Aram Meguerian
Carlos Fernando Mathias
Olindo Menezes
Mário César Ribeiro
Luciano Tolentino Amaral
Cândido Ribeiro 
Hilton Queiroz
Carlos Moreira Alves 
I’talo Mendes 
Carlos Olavo 
José Amílcar Machado
Antônio Ezequiel 
Daniel Paes Ribeiro (posse em 15/02/2001)
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira (posse em 15/02/2001)
João Batista Moreira (posse em 15/02/2001)
Souza Prudente (posse em 15/02/2001)
Selene Almeida (posse em 15/02/2001) 
Fagundes de Deus (posse em 15/02/2001)
Antônio Sávio de Oliveira Chaves (posse em 15/02/2001)
Maria Isabel Gallotti (posse em 19/12/2001)
Maria do Carmo Cardoso (posse em 28/12/2001)

coordenadora dos juizados especiais Federais
Selene Almeida

Diretora da escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Assusete Magalhães

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

T



78

DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Tourinho Neto no dia 17 de abril de 2000, 
por ocasião de sua posse na Presidência do TRF 1ª Região. 

a justiça dos oprimidos 

Atinjo, hoje, a dignidade de participar da direção desta Casa e, ao obtê-la, mesmo 
sabendo da responsabilidade que recai sobre meus ombros, sinto que a eminência da atri-
buição não perturba a tranquilidade de minha consciência. Sei que devo dar continuidade 
à tradição desta Casa de trabalho e eficiência. É um grande fardo. 

Neste momento, volto o pensamento para meu passado. Vejo-me acompanhando meus 
pais — ele, promotor público; ela, professora primária — e meus quatro irmãos, Arman-
do, Ilma, Arx e Art, pelo interior da minha querida Bahia. Tempos difíceis. Não havia luz 
elétrica, água encanada, calçamento, bancos nem ginásios nas cidades. Muitas delas não 
possuíam sequer padaria. Telefone, nem pensar. O rádio era a bateria. Jornal, quando mui-
to, uma vez por mês, vindo de Salvador. 

Meu pai era um homem simples, modesto, despretensioso, porém enérgico, estudio-
so. Era bom, justo, terno, amoroso. Como sinto sua falta... Emociono-me sempre ao dele 
recordar-me, controlando-me para que as lágrimas não rolem pelo rosto. Era pelos colegas 
de seu tempo tido como o príncipe dos promotores. Um paradigma do Ministério Público, 
diziam eles. Minha mãe, nos seus oitenta e quatro anos, continua firme, forte, uma “mu-
lher de aço”. Dizendo um não, jamais volta atrás. Foi minha professora — minha e de meus 
quatro irmãos — durante o curso primário e preparou-nos para o exame de admissão ao 
ginásio. Sempre nos incentivou a estudar. Gosta de ler, de trabalhar. Dinâmica, não para. 
Admiro-a profundamente.

Tenho, de público, de reconhecer minha gratidão à Conceição, minha mulher, minha 
Cece, e às minhas filhas, Cláudia, Lílian e Fernanda, pela compreensão que têm para comi-
go nesta minha vida agitada e turbulenta. São deveras adoráveis. Neste momento auspicio-
so para mim, agradeço o incentivo que sempre recebi dos meus irmãos. Todos eles estão em 
meu pensamento. Arx aqui está presente. Amo-os. Agradeço, também, a presença de meus 
tios Fernando e Luizernando, irmãos de meu pai, de meus primos Ed, Edna e Deraldo e 
de meu genro, Antônio Oswaldo Scarpa, juiz federal íntegro, simples e querido por mim.

Agradeço, igualmente, a presença de meus amigos, muitos vindos de minha Bahia, da 
bela Salvador, e de Coração de Maria, terra que, também, me outorgou o título de Cida-
dão. Fico feliz em ver colegas de turma, aqui representados pela querida Cybele Almeida, 
advogados, procuradores da República, ex-estagiários, antigos funcionários — muitos já 
aposentados — com quem trabalhei durante quase dez anos, em Salvador.

Passo os olhos em volta e vejo juízes federais de todos os quadrantes, de todos os es-
tados do nosso imenso Brasil — do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima; 
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do Maranhão, da minha tão amada Bahia e dos demais estados do Nordeste, até o Rio 
Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, por Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo — e pelo Distrito Federal. Como isso é 
reconfortante. Prova maior de que dirigimos a nossa Associação — a Ajufe — de acordo 
com as ideias da maioria.

Abril de 1971. Eis-me juiz de Direito depois de quase cinco anos como promotor públi-
co. Comecei pelas pequenas cidades, cidades humildes, tranquilas. Na primeira comarca 
em que trabalhei, o juiz quase não aparecia. Basta dizer-lhes que, em dois anos, ele só fez 
cinco audiências. Dediquei-me, então, de corpo e alma ao ensino. Cheguei a ser diretor do 
ginásio e da escola normal. Lembro-me de que, nas férias da escola, viajei para Esplanada, 
cidade onde meu pai era promotor. Dois dias depois, ele perguntou-me se eu estava de fé-
rias. Respondi-lhe que não, mas como o juiz não aparecia, resolvi viajar. Ele disse: “Gosto 
de você aqui, ao meu lado, mas seu lugar, meu filho, é na sua comarca, pouco importa que 
o juiz não trabalhe”. Voltei. E encontrei uma cidade triste, sem a algazarra dos estudantes, 
sem a beleza das normalistas.

Ainda outras doze comarcas percorri. A maioria pobre. Basta dizer-lhes ainda que, 
em algumas delas, a pensão era tão simples, que o banheiro ficava fora do corpo da casa. 
Banho era de cuia; o quarto, de parede-meia. A comida era carne de bode, arroz, feijão 
e salada de tomate quase todos os dias. Povo pobre e sofrido, porém bom, atencioso. Eu 
atendia a todos, ouvia seus lamentos, seus sofrimentos. Aqui, nesta Casa, um de seus juí-
zes, Aloísio Palmeira, advogou quando eu era juiz em Saúde, minha primeira comarca, e 
pode atestar o que digo. Saúde, que, nove anos após ter saído de lá, adotou-me como filho, 
outorgando-me o título de Cidadão.

Hoje, aqui, também, está presente a promotora com quem trabalhei em Itagibá, a Sub-
procuradora-Geral da República, Zélia Gomes. Deve ela lembrar-se dos meninos que eu 
colocava sentados de castigo no corredor do fórum, estudando, por terem cometido algu-
ma travessura.

Senhores, neste mês, há quinhentos anos, aportava nesta terra, a qual já tinha certeza 
de existir, com treze navios e mil e quinhentos homens, Pedro Álvares Cabral, assegurando 
a posse do Brasil para a Coroa Portuguesa. Um povo bom nos colonizou. Dele não nos po-
demos queixar. Encontrou aqui uma população inocente, de cultura simples. Maltrataram 
os índios? Se maltrataram, nós, agora, estamos fazendo a mesma coisa. Vejam o que diz 
Darcy Ribeiro: “Os Yanomami estão sofrendo agora o que sofreram outros índios há qui-
nhentos anos”. Cinco séculos são passados. Precisamos cuidar do nosso índio, demarcar 
suas terras, preservar sua cultura... e não querer civilizá-lo. Da miscigenação entre branco, 
índio e negro uma gente neobrasileira surgiu, composta, como retrata Darcy, “da massa 
de mestiços, mamelucos e mulatos, em busca de sua própria identidade, construindo na 
insciência o seu destino”. Este é o nosso Brasil: um Brasil de gente forte, mas sofrida.

Praticamente no mês de abril de 1989, aqui cheguei para compor o Tribunal Regional 
Federal da 1a Região, criado pela Constituição de 1988. Deixava a Bahia, Bahia “de todas as 
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doçuras”. Bahia “de todos os santos”. Bahia, cidade-feitiço, cidade-morena. Bahia “de to-
dos os pecados”. Bahia encantadora, minha querida e amada Bahia. Disse um poeta, com 
precisão invejável: “Quem nunca foi à Bahia não viu o que a vida tem: passado... glória... 
poesia... amar... beijar... querer bem! Não conhece o mar que nos caracteriza. Tanto mar, 
tanto mar, céu azul, um sol brilhante e quente, coqueiros buliçosos a nos saudar alegre-
mente”.

Senhores, sou o oitavo juiz a assumir a Presidência deste Tribunal. Antes de mim, diri-
giram esta Casa, com acerto e dedicação, Alberto José Tavares Vieira da Silva, Anselmo de 
Figueiredo Santiago, Hermenito Dourado, José Alves de Lima, Mauro Leite Soares, Nelson 
Gomes da Silva e Plauto Afonso da Silva Ribeiro. Tenho esperança de não decepcioná-los, 
tampouco de decepcionar os juízes que me elegeram, os funcionários desta Casa e das ca-
torze seções judiciárias, que muito de mim esperam. Desejo, também, não decepcionar os 
jurisdicionados desta vasta Região.

Vi este Tribunal nascer, firmar-se e tornar-se admirado e respeitado. É com entusias-
mo que o vejo, com amor que a ele me refiro e com justo orgulho que o reverencio.

Dos dezoito juízes que fizeram parte da primeira composição, permanecem apenas 
três: Plauto, eu e Catão. Anselmo Santiago, Adhemar Maciel, Vicente Leal, Fernando Gon-
çalves, Aldir Passarinho Junior e Eliana Calmon foram para o egrégio Superior Tribunal 
de Justiça. Alberto Vieira da Silva voltou a pontificar nas salas de aula, sem olvidar os búfa-
los de sua querida fazenda. Euclydes Aguiar foi para o campo, dedicando-se ao plantio de 
café e à criação de gado de raça. O amor ao campo fê-lo deixar cedo esta Casa. Hermenito 
Dourado retornou às atividades de advogado. Nelson Gomes da Silva optou, também, pela 
advocacia. Mauro Leite preferiu ser assessor de ministro do STJ. José Alves, Murat Valada-
res e Hércules Quasímodo da Mota Dias não titubearam, preferiram realmente descansar. 
Orlanda é assessora de desembargador.

Com referência aos funcionários, muitas mudanças houve. Muitos saíram daqui para 
assumir a carreira de juiz federal, juiz de direito, procurador, a fim de servir a outros órgãos.

Partimos do nada. Não havia ao menos cadeira e mesa para acomodar funcionários e 
juízes. Um só telefone servia a todo o Tribunal. Computador, nem imaginar... No máximo, 
uma máquina de escrever Edite. Foi Alberto José Tavares Vieira da Silva, nosso primeiro 
presidente, que, com uma energia fora do comum, com raça e dinamismo, auxiliado por 
nós, juízes e funcionários, montou este Tribunal. Fê-lo nascer do nada. Foi o seu criador.

Nesta oportunidade, prometo dirigir o Tribunal com os olhos voltados para o bem-
-estar de todos, principalmente para os jurisdicionados. Estarei voltado sempre para a 
“Justiça justa”.

a ordem jurídica

E o que é Justiça? Comparou-a Roberto Aguiar, prestem atenção, em sua obra O que 
é Justiça, a uma “bailarina inconstante e volúvel” que “troca de par no decorrer do jogo 
das contradições da História”. “Ora [diz ele] a vemos bailar com os poderosos, ora com os 
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fracos, ora com os grandes senhores, ora com os pequenos e humildes. Nesse jogo dinâmi-
co todos querem ser seu par e, quando ela passa para outras mãos, logo será chamada de 
prostituta pelos relegados ao segundo plano”. 

A Justiça [diz ele], julgando-se eterna e equilibrada, não sabe, mas envelhe-
ce, esvazia-se, torna-se objeto de chacotas, e aqueles que foram por tanto tempo 
preteridos e nunca tiveram em suas mãos essa mulher, começam a pensar que 
não é uma fêmea distante e equilibrada que desejam, mas uma mulher apaixo-
nada e comprometida, que dança no baile social os novos ritmos da esperança 
e do comprometimento. Não querem mais um ser acima de todos, mas o que 
está inserido na luta daqueles que se empurram e gritam para que seus ritmos e 
músicas sejam ouvidos: os ritmos e músicas da vida, da alegria, do pão e da dig-
nidade. Essa bailarina que emerge não será diáfana e distante, não será de todos 
e de ninguém, não se porá acima dos circunstantes, mas entrará na dança de 
mãos dadas com os que não podem dançar e, amante da maioria, tomará o baile 
na luta e na invasão, pois essa Justiça é irmã da esperança e filha da contestação. 
[...] essa nova Justiça emergente do desequilíbrio assumido, do compromisso e 
do conflito destruirá aquela encastelada nas alturas da neutralidade e imergirá 
na seiva da terra, nas veias dos oprimidos, no filão por onde a História caminha.

E continua Roberto Aguiar: 

A Justiça não é neutra, mas sim comprometida, não é mediana, mas de ex-
tremos. Não há Justiça que paire acima dos conflitos, só há Justiça comprometida 
com os conflitos, ou no sentido de manutenção ou no sentido de transformação.

Lutemos por uma ideia de Justiça que seja dos dominados (dos desvalidos, dos espo-
liados), que seja mais um instrumento para aqueles que estão imersos na luta pela trans-
formação social; em suma, uma concepção de Justiça combatente, que emerge das práticas 
sociais dos oprimidos.

Lutemos, pois, por uma Justiça que tenha como projeto um mundo melhor, mais hu-
mano, mais feliz.

Não existe Justiça neutra. Ou ela está comprometida com o grupo dominante, grupo 
social minoritário, ou com os dominados, os oprimidos, a imensa maioria. Nós, juízes, 
teremos de fazer a opção. Ou Justiça da minoria, dos dominadores, ou da maioria, dos 
desvalidos. Afinal, questiono: De que lado nós, juízes, devemos ficar? Sem dúvida, a meu 
sentir, necessitamos buscar o melhor para o povo, tomar partido, portanto, dos desvalidos.

“Nos tempos de hoje, os oprimidos desconfiam da Justiça, sofrem o peso das leis, ob-
servam as decisões judiciais, padecem nas mãos da polícia, são expulsos das terras que 
possuem, recebem salários insuficientes”. Atualmente, a posse deve ter mais valor do que 
a propriedade.

Não se deseja mais uma Justiça cega, que não vê quem está sendo julgado, uma Justiça 
abstrata, amorfa. Não se deseja mais uma Justiça distante. Não se almeja uma Justiça não 
comprometida. A Justiça não pode “traduzir” os interesses dos grupos detentores do poder 
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e ser utilizada para a manutenção desse poder. A Justiça não pode ser respaldo das ações 
arbitrárias para a manutenção de uma ordem “supostamente” justa. O certo é que quem 
está no poder tem de apresentar uma justa causa que legitime sua atuação, que explique sua 
ação de tomada de poder. Não se pode conceber uma Justiça fora da sociedade para julgar 
os cidadãos, mas uma Justiça (justo que emerge) saída dos conflitos e contradições reais.

O grande Rui dizia: “a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigual-
mente aos desiguais, na medida em que se desigualam”.

Tal afirmação era um grande avanço no início deste século. A princípio, parece que o 
conceito está perfeito. A igualdade estaria realizada. Como as ideias não podem petrificar-
-se, hoje já podemos pensar como Roberto Aguiar: se tratarmos desigualmente os desi-
guais, “as desigualdades continuarão a existir, as diferenças sociais se agudizarão, e a Jus-
tiça tentará harmonizar o não harmonizável. Assim, nada mudaremos. Tudo continuará 
como está”.

Porém desejamos uma Justiça de mudança, de transformação. A Justiça dos oprimi-
dos, porque é a Justiça da maioria. A Justiça é sempre valorativa — ou dos opressores ou 
dos oprimidos. Como já disse, temos de optar por uma ou por outra. Se dos opressores, 
nada mudará, nada se transformará. Para a manutenção do que aí está, a Justiça deve ser 
neutra, equidistante. Tenham sempre que a ideia de justiça nunca será igual para todos. O 
justo para os dominadores não é o mesmo para os dominados; o que é ordem para uns é 
dominação para outros. Tudo o que possa afetar a segurança dos dominadores, a estabi-
lidade das instituições econômicas significa desordem, injustiça, subversão. Não podemos 
esquecer que o poder existe para servir aos interesses daqueles que o detêm. Se os que o 
detêm são uma minoria, sofre então o povo. Se são a maioria, teremos um governo voltado 
para o bem-estar da maioria, isto é, para o bem comum.

As leis não são feitas pelo povo. Os parlamentares, em sua grande parte, são eleitos por 
força dos grandes grupos econômicos, pela classe dominante. Logo, não representam o 
povo, e sim esses grupos. É um Congresso constituído pelas minorias. Daí as leis injustas e 
iníquas para a imensa maioria da população, e justas, sem dúvida, para o grupo dominan-
te. Ninguém legisla contra si mesmo.

Disse com acerto Roberto Lyra Filho em O que é Direito: “A lei sempre emana do 
Estado e permanece, em última análise, ligada à classe dominante, pois o Estado, como 
sistema de órgãos que regem a sociedade politicamente organizada, fica sob o controle 
daqueles que comandam o processo econômico, na qualidade de proprietários dos meios 
de produção”.

Mas, mesmo assim, podemos fazer uso do direito alternativo, ou seja, no ensinamento 
de Lyra Filho, “explorar as contradições do direito positivo e estatal em proveito não da 
classe e dos grupos dominantes, mas dos espoliados e oprimidos”.

O juiz é responsável por uma sociedade justa, igualitária, fraterna e solidária. O juiz 
não pode ficar longe do povo. Lembremo-nos da lição de Antonio Gramsci: “O elemento 
popular sente, mas nem sempre compreende ou sabe; o elemento intelectual sabe, mas 
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nem sempre compreende e, muito menos, sente”. Por conseguinte, temos de aproximar-
-nos do povo para sentir o que ele sente e, com o nosso saber jurídico, decidir com justiça.

Em sua obra Estado, governo, sociedade, Bobbio transcreveu o pensamento de Platão, 
em que observa: “Onde a lei é súdita dos governantes e privada da autoridade, vejo pronta 
a ruína da cidade (do Estado); e onde, ao contrário, a lei é senhora dos governantes e os 
governantes seus escravos, vejo a salvação da cidade (do Estado) e a acumulação nela de 
todos os bens que os deuses costumam dar às cidades”.

O Estado não pode ser identificado com a ordem jurídica; o Estado não “encarna” o Di-
reito. O poder do Estado está legitimado pela segurança que proporciona a todos, e quem 
lhe dá validade é o Direito, cuja força vem do Estado. A legitimidade do Estado deflui da 
vontade do povo. O poder do Estado está regulado e limitado pelo Direito. Quem estabe-
lece os limites do exercício do poder do Estado é o Direito, motivo por que se diz Estado 
de Direito.

Observamos que a coisa julgada e mesmo as decisões judiciais tecnicamente execu-
táveis, de caráter antecipatório, somente são, sem mais delongas, obedecidas quando o 
governo quer. Os órgãos administrativos do Executivo resistem a cumprir as decisões ju-
diciais. E até mesmo, pasmem, a maior autoridade do Congresso Nacional prega o não 
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. A essa ignomínia é preciso dar 
um basta, antes que o mal se propague em proporções alarmantes.

Atentem em que já se vê, no próprio Poder Judiciário, alguns juízes quererem sobre-
por-se à decisão judicial, pretendendo analisar seu mérito para decidir se a cumprem ou 
não. Isso põe por terra a ordem jurídica do país. Qual a segurança do jurisdicionado? É 
fatalmente a derrocada do Poder Judiciário.

Examinamos também que parece que a loucura verdadeira ou mascarada, ou uma 
ignorância absurda, tomou conta de nosso país. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o narcotráfico teve a audácia de convocar 
uma juíza federal para explicar a razão de ter relaxado a prisão de dois acusados. Tamanha 
“petulância” teve de pronto resposta precisa, firme, do Supremo Tribunal Federal, pelo seu 
Ministro Nelson Jobim. E, a meu sentir, pior do que a atitude do presidente da CPI foi a 
da imprensa, que não se estarreceu com o fato; antes, ao que tudo indica, achou natural.

Somos contra foro privilegiado. Líderes governistas apresentaram, há poucos dias, 
uma proposta à Reforma do Judiciário para manter em foro privilegiado o julgamento de 
presidentes da República, ministros de Estado, senadores, deputados e juízes, quando não 
mais exercerem o cargo. O foro privilegiado não é uma garantia da pessoa, e sim da fun-
ção, para evitar-se a subversão da hierarquia, cercando-se, assim, o processo de garantia 
especial. Portanto, se não mais exerce a função, direito não pode ter o indivíduo a foro 
privilegiado, ainda que tenha cometido a infração durante o exercício da função.

Também somos contra o nepotismo, a prática de a autoridade nomear parentes pró-
ximos para o serviço público, com a finalidade de aumentar a renda familiar ou ajudar a 
montar uma máquina política, em detrimento do bem-estar público.
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O nepotismo e o foro privilegiado após o acusado deixar o exercício do cargo atentam 
contra a ordem jurídica do país.

Não podemos, ainda, deixar de lembrar que, até a presente data, não foi criada a De-
fensoria Pública da União, prevista na Constituição. Onze anos são passados, e nada. O 
Executivo e o Legislativo ainda não se dignaram a criá-la. E a Defensoria Pública é um 
instrumento básico do Estado Democrático de Direito, pois, sem ela, o exercício pleno 
da cidadania não existe. Dela ficam de fora os menos favorecidos, os hipossuficientes, os 
necessitados e os marginalizados.

a realidade brasileira. a economia. a pobreza

O “espectro da miséria e do desespero tem-se tornado cada vez mais evidente”. O Bra-
sil é o terceiro país exportador de alimentos do mundo; possui, no entanto, milhares de 
famintos. Quarenta milhões de brasileiros são pobres, sendo que, destes, dezesseis milhões 
estão abaixo da linha da pobreza. São, senhoras e senhores, indigentes.

Com o amor à globalização por parte do Executivo, o que vemos é a nossa sociedade 
dividida “em dois segmentos — um de extrema riqueza e privilégio; outro de imensa mi-
séria e desespero, formado por pessoas inúteis, dispensáveis”. Vivemos numa sociedade 
em que muitos trabalham para poucos, em que uma minoria domina o poder econômico, 
oprimindo a maioria que trabalha ou é desempregada.

Num sistema neoliberal, de livre mercado, imposto pela globalização, os recursos são 
canalizados para os ricos e investidores estrangeiros.

Miséria por todos os lados. Para o trabalhador, como diz Millôr Fernandes, “cada vez 
mais sobra mês no fim do salário”. 

O espetáculo a que estamos assistindo com frequência é o governo servir a deter-
minados interesses particulares. Vejam as desapropriações de terras imprestáveis para a 
agricultura, de terras de difícil exploração. Desapropriações para beneficiar determinadas 
pessoas ou grupos econômicos. Uma ação entre amigos. Dos amigos que estão no poder. 
Cresce assim o movimento dos sem-terra, com uma organização invejável, ocupando, não 
invadindo, as terras abandonadas por seus proprietários. Se o governo não age, agem os 
sem-terra. Atentem, como salientou Francisco Urbano, da Contag, em que não é o direito 
de propriedade que está sendo agredido, mas, sim, o direito de propriedade que está agre-
dindo o direito à vida.

A todo instante, vemos o saneamento de estabelecimentos de crédito, em que seus pro-
prietários saem mais ricos, em detrimento de todo um povo. Tudo isso pode ser “legal”, 
mas é profundamente injusto com a maioria.

O governo, como lembra Luis Fernando Veríssimo, “quer a compreensão dos trabalha-
dores para o sacrifício de mais alguns de seus direitos no combate ao mal que ele mesmo 
criou com seu modelo empregocida”.

O Executivo dobra-se ao poder econômico. Este, na verdade, o quarto Poder e, sem 
dúvida, o mais forte. Assim temos as corporações transacionais; os bancos internacionais, 



85

o Fundo Monetário Internacional — que dita uma política econômica determinada, limi-
tando a soberania do país — e o Banco Mundial. As multinacionais determinam as regras 
do jogo da economia nacional. As grandes decisões não são tomadas no Planalto. Os par-
lamentos menos força passam a ter. E tudo é simplificado com a seguinte fórmula: deixar 
que o mercado resolva. É a derrocada da democracia. Enfim, o que temos é a imposição de 
uma estrutura econômica sobre a sociedade.

O Estado não é um fim em si mesmo, mas é, sim, um instrumento para a realização 
dos fins do grupo social.

a corrupção

Devido à má organização do Estado, a corrupção aumenta. O aumento da corrupção 
— definida no Dicionário de ciências sociais como o “uso do poder público para proveito, 
promoção ou prestígio particular, ou em benefício de um grupo ou classe, de forma que 
constitua violação da lei ou de padrões de elevada conduta moral” — geralmente está as-
sociado às transformações da estrutura do poder político e social.

A expansão dos negócios, o acúmulo de riquezas, o consumismo desenfreado, a edu-
cação equivocada, incorporando padrões deturpados de costumes, e o mau exemplo dos 
governantes levam a uma disseminação da corrupção, tanto no âmbito público como no 
privado. A corrupção campeia em todos os setores. Em uns mais que em outros, mas ela 
sempre está presente. Desfalques, rombos financeiros, desvios de dinheiro, subornos, 
espionagem industrial. É um descalabro!

Uma sociedade em que campeia o nepotismo, o famoso “jeitinho brasileiro”, o con-
sumismo exagerado, a falta de moralidade, em que a sociedade perde a consciência dos 
valores éticos, em que se admite a gorjeta no serviço ou em que o parlamentar recebe jetom 
por sessão do Congresso a que não comparece, em que existe o parlamentar “pianista”, as 
sinecuras dadas a parentes e a afilhados políticos, em que o funcionário não é valorizado, 
em que o serviço público não é fortalecido e dinamizado, em que vigora um capitalismo 
selvagem, em que os incentivos fiscais se prestam à fraude, em que existe uma burocracia 
enervante, em que os meios de comunicação moldam um tipo de comportamento não 
ético só pode descambar para a corrupção. Como o exemplo do beijo por trinta moedas, 
senhoras e senhores, proliferou no mundo inteiro...

Com acuidade, disse Edmundo Oliveira em Crimes de corrupção: “Não a extinguem 
os indumentos, os trajes, os vestuários; debaixo da toga, da farda ou do farrapo é o mesmo 
barro, pulsa o mesmo coração”.

Por toda parte vê-se corrupção. Ela solapa o Estado de Direito! É necessário que se 
apurem os fatos firmemente, sem estardalhaço, e que sejam punidos tanto o corrupto 
como o corruptor.

a imprensa

Estou convicto de que a imprensa deve ter o papel fundamental de criticar os Poderes 
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da República, informar e criar opiniões, conscientizar a população. Isso é próprio de um 
país livre. O jornalismo investigativo é grande auxiliar da democracia. Mas o que não 
posso tolerar é uma imprensa controlada pelo poder econômico, que não permite que os 
Poderes, por intermédio da própria mídia, a controle. Não pode, por outro lado, a impren-
sa arrogar-se o papel de única moralizadora do país, achincalhando a todos, deturpando 
os fatos, apenas e tão somente para servir a algum senhor ou criar escândalos. Os abusos 
da imprensa — e não são poucos — devem ser punidos. Um de seus erros é a pressa em 
noticiar sem, antes, bem se informar. É a busca do famoso “furo de reportagem”. O pior, 
no entanto, é quando ela tem conhecimento perfeito do fato, mas informa erroneamente. 
Ou quando inventa notícia, ou transforma em notícia o que, na verdade, não é notícia. 
Ou, ainda, quando vai além da notícia, que deve ser seca, para adjetivar. São os suspeitos 
transformados em culpados. O direito de informar não pode ser absoluto a ponto de violar 
os direitos do cidadão e conspurcar as instituições.

Disse com acerto Raduan Nassar, em sua obra Um copo de cólera: “no abuso do poder, 
não vejo diferença entre um redator-chefe e um chefe de polícia, como de resto não há 
diferença entre dono de jornal e dono de governo, em conluio, um e outro, com donos de 
outros gêneros”.

O Poder Judiciário padece nas mãos da imprensa. É certo que a Justiça é morosa, ex-
cessivamente morosa, mas a imprensa não informa as razões dessa morosidade, e cru-
cificam o juiz. Sabe a imprensa que os juízes não são bem remunerados, mas qualquer 
perspectiva de aumento salarial, ainda que ridícula, é criticada e, então, ela se aproveita do 
fato para fazer uma comparação maldosa, perversa, com os que ganham mal, esquecendo 
quantos jornalistas ganham bem, excessivamente bem, enquanto muitos dos empregados 
das empresas jornalísticas percebem o salário-mínimo ou, talvez, um pouco acima. Sabe, 
também, a imprensa do trabalho do juiz, da enormidade de processos que tem sob sua 
responsabilidade, sabe que a grande maioria trabalha até altas horas da noite e, assim, 
furta-se ao prazer de desfrutar com a família dos sábados, domingos e feriados. E tudo 
pelo trabalho. No entanto é tachado de preguiçoso, que quer, acreditem, privilégios e vida 
mansa.

Temos nossos erros. Ficamos estagnados, em posição de mero espectador, tínhamos 
aversão ao progresso, a uma linguagem simples, à informática. Não recebíamos a impren-
sa, não dialogávamos com os jornalistas, fiéis a um princípio errôneo de que o juiz só fala 
nos autos, fato que nos levou a ficar distanciados do povo.

A sociedade merece ser informada de nossos atos para bem compreendê-los. Tem o 
povo o direito de entender nossas decisões. E o canal para que isso ocorra é a imprensa. 
Fazemos parte de um Poder que é desconhecido pelo povo, que não conhece sequer sua 
estrutura. Não sabe a sociedade quanto trabalhamos e imagina, erradamente, que temos 
um salário alto. Não acredita sequer nos nossos contracheques, imagina que deve haver 
um oculto. Construímos, no entanto, uma redoma. E nela entramos. Talvez esse tenha 
sido nosso maior erro.
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Porém, apesar desses erros, o que não se pode admitir é que se ridicularize a Justiça, 
a instituição, amesquinhando-a, detratando-a, desmoralizando-a. Critique-se o mau juiz, 
o juiz venal, corrupto, mas, jamais, a instituição. Critique-se a decisão de forma objetiva, 
mas não de molde a levar a Justiça ao desprezo por parte da sociedade.

Tivesse o Poder Judiciário verba de publicidade, com uma forte assessoria de imprensa, 
e então a realidade seria bem diferente.

Pessoalmente, possuo um bom relacionamento com a imprensa. Recebo os jornalistas 
a qualquer hora, pois bem sei que o tempo está contra eles, que têm uma atividade que 
deve ser ágil, rápida. Presto-lhes informações para que possam bem noticiar. E, salvo um 
ou outro caso, nunca deturpam o que declarei. Na Presidência desta Casa, não mudarei 
meu comportamento.

Assim manifestando-me, estou, obviamente, declarando que sou contra a chamada “lei 
da mordaça”. O juiz não pode dar opinião sobre o processo, mas deve prestar informações 
acerca do processo, ainda que in off, como dito na linguagem jornalística. É dever do juiz 
dar informações sobre o processo. É necessário que o juiz se comunique com a sociedade. 
O jornalista trabalha com a fonte, e a melhor fonte, no Judiciário, é o juiz, pois é quem tem 
a notícia e pode bem esclarecer-lhe. E como? Dando a notícia de forma objetiva, simples e 
transparente. Se o jornalista não encontra essa fonte, autêntica, atual e veraz, outra fonte 
irá procurar, que poderá não ser fidedigna.

O teto

O juiz não pode pretender ficar rico na sua profissão, mas deve estar livre de preocu-
pações de caráter econômico, de dívidas bancárias, para decidir com serenidade, calma, 
tranquilidade. Não pode ele preocupar-se com outra atividade, lecionar, dar cursos, pales-
tras, etc. para completar seu salário. Um salário condigno de suas enormes responsabili-
dades é, sem dúvida, garantia de independência. 

Lutamos por uma melhoria salarial. O homem não vive somente de pão, mas dele so-
bretudo vive, como lembra João Mangabeira. Um juiz substituto percebe, hoje, um salário 
mensal líquido de R$ 3.600,00 — inferior a salários de funcionários de nível médio no 
Legislativo e no próprio Poder Judiciário. Isso é inconcebível!

Há dois anos lutamos pela aprovação de um teto salarial para os três Poderes, mas in-
teresses dos que têm altos salários e a demagogia de certos parlamentares, com o propósito 
tão só de adular o povo, impedem que esse teto seja aprovado. Só depois que a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil congregou os juízes para uma greve nacional — exercitando 
um direito constitucional —, aceita por mais de 80% dos juízes e apoiada por grandes jor-
nalistas, é que se dispuseram a enviar um projeto de lei para que, provisoriamente, fosse 
estabelecido um teto. E discutiram migalhas, quinquilharias. R$ 12.720,00? É muito! R$ 
11.500,00? Sim! Uma diferença de R$ 1.220.00. Tudo isso é ridículo!

Além do mais, resiste o governo à aprovação dos adicionais por tempo de serviço. 
Como se isso fosse onerar grandemente o Tesouro Nacional. Recusando-se ele a dar esse 



88

adicional, teremos um juiz ingressando na Justiça ganhando o mesmo que um que já con-
ta, por exemplo, com 35 anos de serviço. Não está certo. É acabar com a carreira.

conclusão

Precisamos de reformas que fortaleçam a sociedade, e não o Estado. A Reforma do 
Judiciário tem por objetivo principal aumentar a força do governo; a da previdência, tirar 
direitos dos cidadãos; a tributária, elevar a carga impositiva; a administrativa, aumentar a 
burocracia, propiciando maior corrupção. Precisamos de reformas de base que façam com 
que o país cresça, prospere e que façam seu povo feliz.

Precisamos de uma revolução cultural que liberte totalmente o homem e que tenha 
caráter humanístico, democrático, pluralista.

Despretensiosamente, almejo tão somente, nesta Presidência, contribuir, vencendo as 
minhas deficiências naturais e na medida das minhas exíguas forças, para a renovação do 
Poder Judiciário em benefício do nosso povo; crendo que a independência dos juízes é a 
única e verdadeira salvaguarda da liberdade do povo. Amo a justiça e “quem sabe amar mil 
vezes diz o seu amor, e nunca bastante o terá dito”.

A força é a alavanca do mundo, garantia da justiça, como dizia Pascal: “Venham, pois, 
juntas a justiça e a força, de tal modo que o que é justo seja forte e o que é forte seja justo”.

FATOS MARCANTES

alTeRações na esTRuTuRa ORganizaciOnal 

A ampliação do número de magistrados no TRF 1ª Região, passando de 18 para 27 
juízes membros, resultou em alterações na estrutura organizacional, visando a adequar 
as unidades administrativas, de forma a melhor prestarem seus serviços. Cabe destacar: 

 ■ o desdobramento da Vice-Presidência e Corregedoria em Vice-Presidência e em 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região;

 ■ a desativação dos gabinetes dos juízes no exercício da Presidência, Vice-Presidência e 
Corregedoria-Geral, com o deslocamento de suas funções para os demais gabinetes;

 ■ a criação da 5ª e da 6ª Turmas, com as respectivas subsecretarias processantes, e da 3ª 
Seção, com redistribuição das competências da 1ª e da 2ª Seções;

 ■ a criação da Corte Especial do TRF 1ª Região, composta pelo presidente, vice-presi-
dente, corregedor-geral e os 15 juízes mais antigos do Tribunal.

cRiaçãO Da escOla De MagisTRaTuRa FeDeRal Da 1ª RegiãO 

Em 3 de julho de 2000, por meio da Resolução 12, o Núcleo de Preparação e Aperfei-
çoamento dos Magistrados Federais – Numag foi transformado na Escola de Magistratura 
Federal da 1ª Região – Esmaf, com o objetivo de promover a preparação, formação, trei-
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namento e aperfeiçoamento dos magistrados federais. Na ocasião, também foi aprovado o 
Estatuto da Esmaf. A juíza Assusete Magalhães foi a primeira diretora da Escola, assumin-
do o cargo em 19 de julho de 2000 e deixando-o em 2002. 

TuRMas suPleMenTaRes

A instituição das turmas suplementares, em 23 de abril de 2001, com o objetivo de 
julgar os processos autuados no período de 1989 a 1999 que se encontravam prontos para 
apreciação, contribuiu, de forma bastante positiva, para a redução do volume de processos 
e permitiu a agilização da resposta judicial aos interessados. 

PResTaçãO juRisDiciOnal eM TeMPO inTegRal

Maior dinamismo foi dado à prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal, com a ins-
tituição da Turma Especial de Férias, que disciplinou a prestação jurisdicional no período 
de férias coletivas dos magistrados, a fim de dar andamento a demandas urgentes ou que 
tratem de casos de risco de perecimento do direito.

juizaDOs esPeciais FeDeRais 

A criação dos Juizados Especiais Federais na Justiça Federal da 1ª Região ocorreu em 
12 de julho de 2001. Porém, em 12 de março de 2002, é que os trabalhos passaram a ser 
efetivamente desenvolvidos, atendendo ao determinado na Lei 10.259, de 12 de julho de 
2001, que trata do processamento e julgamento, de forma rápida e simplificada, de causas 
cíveis de menor complexidade de competência da Justiça Federal, cujo valor não exceda 
60 salários-mínimos, e de causas criminais que tratem de infrações de menor potencial 
ofensivo que envolvam a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas.
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incenTiVOs FunciOnais

Em outubro de 2000, por ocasião das comemorações do Dia do Servidor, objetivando 
reforçar a motivação do corpo funcional, foi prestada homenagem aos servidores do Tri-
bunal, contemplando três categorias: Destaque Institucional, Honra ao Mérito e Homena-
gem por Tempo de Serviço. Estiveram presentes mais de 500 pessoas. Os servidores que 
contavam de 10 a 20 anos de serviço à Justiça Federal da 1ª Região foram agraciados com 
um broche comemorativo.

síMbOlOs DO TRibunal

A gestão 2000-2002 preocupou-se com a instituição de símbolos do Tribunal. Com 
esse intuito:

 ■ promoveu o concurso nacional que resultou na escolha do hino do TRF 1ª Região;
 ■ promoveu o concurso para escolha da Bandeira do TRF 1ª Região, cujo detalhamento 

de construção e composição contou com a parceria do vencedor do concurso; 
 ■ criou a identidade visual do TRF 1ª Região, consolidando a imagem institucional do 

órgão perante a sociedade. Seu símbolo resultou da combinação da Bandeira do Tri-
bunal e do mapa do Brasil com os estados que compõem a 1ª Região. 
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esPaçOs PaRa MagisTRaDOs e seRViDORes

Algumas medidas foram tomadas buscando atender às mais diversas necessidades de 
magistrados e servidores, reconhecendo que o bem-estar daqueles que trabalham no órgão 
se reflete positivamente no desempenho dos serviços que realizam.

Assim, a instalação do lactário-berçário, para acomodação de crianças de 4 a 12 meses, 
permitiu à mãe servidora retornar ao trabalho após a licença-maternidade sem deixar de 
amamentar seu filho e sem privá-lo do contato maternal.

A inauguração da Capela Ecumênica, no edifício Sede I do Tribunal, permitiu a magis-
trados, servidores e visitantes, independentemente de crença religiosa, buscar equilíbrio 
espiritual, despender momentos de oração ou meditação.

Anseio antigo dos magistrados e servidores, a inauguração do restaurante nas depen-
dências do Tribunal permitiu maior conforto aos usuários, uma vez que proporciona eco-
nomia de tempo no deslocamento para realização de refeições e, especialmente, o consu-
mo de produtos de qualidade, tendo em vista que há um nutricionista para inspecionar os 
produtos e a forma como são oferecidos ao público. 
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esPaçO DO aDVOgaDO

A instalação da Sala dos Advogados no térreo do edifício Sede I do Tribunal, devida-
mente equipada, objetivando dar suporte aos advogados que transitam pelo Tribunal e que 
necessitam de apoio, permitiu agilizar a prestação jurisdicional. O espaço reduz o processo 
burocrático envolvido no trâmite processual e aproxima advogados e clientes do Tribunal.

ResPOnsabiliDaDe Fiscal 

O TRF normatizou, por meio da Resolução 15 de 2 de outubro de 2000, a adoção 
do Sistema de Registro de Preços – SRP, que possibilita a seleção da proposta mais van-
tajosa, visando ao registro formal de preços para futuras e eventuais contratações de 
bens, produtos e serviços. A medida veio ao encontro da Lei Complementar 101, de 5 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que determinou normas de vincula-
ção da execução orçamentária e financeira da Administração Pública à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, à Lei Orçamentária Anual – LOA e ao Plano Plurianual – PPA. O 
SRP permite um levantamento de fornecedores e conhecimento dos custos do bem que se 
deseja adquirir, sem a obrigatoriedade de aquisição. Realizam-se licitações e registram-se 
os preços, formando-se uma espécie de cadastro. A partir da necessidade de aquisição, 
os cadastrados são selecionados para o fornecimento dos ítens desejados, sem que haja 
novo procedimento licitatório, desde que seja obedecido o prazo de validade do registro 
de preços, 12 meses.

Manual De PROceDiMenTOs Das VaRas FeDeRais

Em abril de 2002, foi lançada valiosa publicação para a Justiça Federal da 1ª Região, 
o Manual de procedimentos das varas federais. Sistematicamente organizado em quatro 
volumes, o manual, no qual foram consolidados e simplificados os procedimentos viven-
ciados por experientes juízes federais, foi fruto de estudos iniciados em 1998.

O objetivo da publicação foi de servir de subsídio aos novos juízes, promovendo o apri-
moramento dos juízes que ingressam na magistratura federal.    

ResPOnsabiliDaDe sOcial 

Ciente de sua responsabilidade social, o Tribunal implantou o projeto “O Tribunal 
Cidadão” em toda a 1ª Região, disponibilizando ao jurisdicionado, em eventos específicos, 
estandes de atendimento voltados para acesso aos serviços prestados pela Justiça Federal e 
para atividades de lazer e entretenimento.

DeMOcRaTizaçãO e MODeRnizaçãO

Ações voltadas à transparência administrativa e a soluções modernas para agilizar a 
prestação jurisdicional foram empreendidas pela gestão 2000-2002:
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 ■ abertura das sessões administrativas do Plenário, imediata divulgação das decisões 
judiciais e administrativas da Corte, realização de reuniões bimestrais de avaliação 
com os dirigentes do Tribunal e abertura do correio eletrônico do presidente para 
recebimento de sugestões, reclamações etc.;

 ■ disponibilização dos acórdãos no site do Tribunal diretamente pelos gabinetes res-
ponsáveis, contribuindo para a economia de tempo e de pessoal, além de agilizar o 
processo de lançamento das informações, que já vinha sendo feito pelas secretarias 
processantes;

 ■ implantação da disponibilização eletrônica do clipping do Tribunal na intranet, redu-
zindo o consumo de papel, agilizando o processo de divulgação e permitindo o aces-
so ao clipping de maior número de leitores, tendo em vista que nem todos recebiam 
as cópias impressas;

 ■ divulgação, na internet, no link “Notícias para imprensa”, dos assuntos julgados de 
interesse para veiculação na mídia;

 ■ divulgação do Boletim Informativo de Jurisprudência – BIJ exclusivamente eletrôni-
ca, antes da publicação oficial das decisões proferidas pelo Tribunal. Posteriormente, 
ainda na gestão, o BIJ também passou a ser disponibilizado no TRF-Push;

 ■ Numeração única para autuação de feitos na 1ª Região, facilitando o controle e 
acompanhamento dos processos, agilizando a tramitação processual, simplificando 
os procedimentos internos e contribuindo para a economia de material e tempo 
despendidos no procedimento de autuação;

 ■ disponibilização de índice alfabético dos advogados associado ao índice numérico 
dos feitos a ele vinculados, em publicações de expedientes dos processos do Tribunal 
na Imprensa Nacional. Ao inserir seu nome, o advogado passou a receber todas as 
informações publicadas na edição consultada referentes aos processos de sua respon-
sabilidade no âmbito do Tribunal;

 ■ disponibilização aos interessados de consulta processual via telefone celular; 
 ■ viabilização do primeiro envio eletrônico de matérias judiciais do Tribunal à Impren-

sa Nacional;
 ■ implantação do Sistema de Assinatura Eletrônica de Documentos da 1ª Região, a fim 

de agilizar o procedimento de assinatura de documentos judiciais e propiciar econo-
mia de tempo ao subscritor;

 ■ implantação do Sistema de Transmissão Eletrônica de Atos Processuais da Justiça 
Federal da 1ª Região – e-Proc, com manual e legislação pertinentes ao envio de do-
cumentos eletrônicos, objetivando permitir aos advogados e demais usuários o enca-
minhamento de petições à Justiça Federal da 1ª Região pela internet;

 ■ implantação do TRF-Push, serviço disponibilizado no site do TRF 1ª Região e de suas 
seccionais, pelo qual o usuário cadastrado — advogado ou parte de um processo — 
recebe informações via e-mail, enviadas automaticamente toda vez que ocorre uma 
movimentação de processo de seu interesse. 
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catão alves
2002–2004

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Catão Alves (presidente) 
Carlos Fernando Mathias (vice-presidente) 
Aloísio Palmeira Lima (corregedor-geral)
Plauto Ribeiro 
Tourinho Neto 
Eustáquio Silveira 
Assusete Magalhães 
Jirair Aram Meguerian 
Olindo Menezes 
Mário César Ribeiro 
Luciano Tolentino Amaral 
Cândido Ribeiro 
Hilton Queiroz 
Carlos Moreira Alves 
I’talo Mendes 
Carlos Olavo 
José Amilcar Machado 
Antônio Ezequiel 
Daniel Paes Ribeiro 
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira 
João Batista Moreira 
Antônio Souza Prudente 
Selene Almeida 
Fagundes de Deus 
Antônio Sávio de Oliveira Chaves 
Maria Isabel Gallotti  
Maria do Carmo Cardoso

coordenadores dos juizados especiais Federais 
Selene Almeida
I’talo Mendes (a partir de 28/10/2003)

Diretor da escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Jirair Aram Meguerian

Diretores-gerais
Moacir Gonçalves da Rocha Castro
Alcides Diniz da Silva (a partir de 29 de outubro de 2002)
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Catão Alves em 19 de abril de 2002, por 
ocasião de sua posse na Presidência do TRF 1ª Região. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Au-
rélio Mendes de Farias Mello; Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Dr. 
Geraldo Brindeiro; Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, Ministro Gilmar 
Ferreira Mendes; Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Mi-
nistro Nilson Vital Naves; Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Joa-
quim Domingos Roriz; Excelentíssimos Senhores representantes dos Ministros de Estado 
da Justiça, da Educação e do Comando do Exército; Excelentíssimos Senhores Embaixa-
dores, Encarregados de Negócios e representantes da Argentina, Chile, Equador, Romênia, 
Líbano, Colômbia, Uruguai, Áustria, Espanha, Peru, República Dominicana, Moçambi-
que, Portugal e Itália; Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
Excelentíssimos Senhores representantes dos Governadores dos Estados-membros; Exce-
lentíssimos Senhores Senadores da República; Excelentíssimos Senhores Deputados Fede-
rais; Excelentíssimos Senhores Ministros do Superior Tribunal de Justiça; Excelentíssimos 
Senhores Presidentes e Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da 
União, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior do Trabalho; Excelentíssimos Se-
nhores Magistrados; Dignas Autoridades Militares, Oficiais Graduados do Exército e da 
Aeronáutica; Reverendíssimo Dom Emanuel Xavier de Almeida, Prior do Mosteiro de São 
Bento, e demais autoridades eclesiásticas aqui presentes; Excelentíssimos Senhores Pre-
sidentes e Desembargadores Federais dos Tribunais Regionais Federais; Excelentíssimos 
Senhores Presidentes e Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
demais Estados-membros; Excelentíssimos Senhores Procuradores-Gerais da Justiça Mili-
tar, Eleitoral e do Tribunal de Contas da União; Excelentíssimos Senhores Subprocurado-
res-Gerais da República; Magníficos Reitores das Universidades Federais e Estaduais e, em 
especial, meu amigo João Herculino; Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe da Procu-
radoria-Regional da República da 1ª Região; Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe da 
Procuradoria-Regional da União da 1ª Região; Excelentíssimos Senhores Juízes Federais; 
Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e demais Juízes; 
Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e demais Juí-
zes; Excelentíssimos Senhores Presidentes e Conselheiros dos Tribunais de Contas do Dis-
trito Federal e dos Estados-membros; Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado dos 
Governos do Distrito Federal e estaduais; Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais 
e Distritais; Excelentíssimos Senhores Procuradores da República; Excelentíssimos Senho-
res Membros da Advocacia-Geral da União; Excelentíssimos Senhores representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil e representantes das Seccionais nos Estados-membros 
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e, em especial, de Minas Gerais; Excelentíssimos Senhores Presidentes da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, da Associação Nacional dos Procuradores da República e das 
demais Associações e Sindicatos aqui presentes; Excelentíssimo Senhor Presidente da As-
sociação dos Juízes Federais da 1ª Região – Ajufer; Excelentíssimos Senhores Procura-
dores de Justiça, Promotores Públicos e Procuradores Autárquicos; Senhores Professores 
Universitários; Senhores Advogados, em especial, de Minas Gerais; Dignas Autoridades 
presentes; Senhores Jornalistas; Senhores Servidores desta Egrégia Corte e das Seções Judi-
ciárias; familiares dos Juízes Carlos Fernando Mathias de Souza e Aloísio Palmeira Lima; 
Meus queridos familiares; Digníssimos Juízes deste Tribunal, em atividade e aposentados; 
Meu querido preceptor Padre José Avril; Meu amigo João Batista Ardizoni dos Reis, Di-
retor Jurídico do Clube Atlético Mineiro, nesta solenidade representando seu Presidente, 
Ricardo Guimarães; Senhoras e Senhores, 

1 – Ensina-nos o Livro do Eclesiástico que há um tempo para tudo; tudo tem o seu 
momento, a discussão, a reclamação, a crítica, a procura de solução para as divergências. 

2 – Há divergência entre o Judiciário e o Executivo? Entre o Judiciário e o Legislativo? 
Entre os órgãos do próprio Judiciário e, especificamente, entre o Supremo Tribunal Fe-
deral e os demais juízos e tribunais? Evidentemente, as respostas a essas indagações são 
afirmativas. Contudo, qualquer crítica, qualquer descontentamento, qualquer divergência, 
qualquer pendência entre esta Egrégia Corte e os demais Poderes ou segmentos do próprio 
Judiciário serão aventados na ocasião própria, no momento adequado, não aqui, agora, 
porque, segundo, também, ensinamento bíblico e lições de berço, recebidas dos meus pais, 
quando alguém nos visita, devemos cobrir a mesa com nossa melhor toalha; ceder-lhe nela 
o lugar de honra e matar nosso melhor novilho em sua homenagem para a refeição e, as-
sim, demonstrar-lhe a alegria pela sua presença em nossa casa. Portanto, Senhores, desar-
mem os espíritos; suas presenças são motivo de júbilo para este Tribunal, que se engalana 
com o comparecimento de todos a esta solenidade para prestigiar a posse dos seus novos 
dirigentes. Logo, não há espaço para críticas, reclamações, descontentamentos, divergên-
cias ou discussões de qualquer pendência com os visitantes, que devem ser tratados com 
a fidalguia própria de quem sabe receber visitas e como tratá-las. Consequentemente, em 
nome da Corte, como seu Presidente, peço desculpas a todos os presentes pelos excessos 
verbais de um de seus membros, cometidos, anteriormente, nesta solenidade. 

3 – Permitam-me, entretanto, uma reflexão, que não é crítica, pois, já disse, este não é 
o momento, mas uma tentativa de colaboração com os legisladores, de quem, angustiado 
com o mal crônico do Poder Judiciário, busca soluções para torná-lo, se não ideal, pelo 
menos satisfatório. 

4 – Muitas têm sido as discussões sobre a morosidade e os problemas do Judiciário e 
inúmeras as tentativas de reformá-lo para saná-los e torná-lo espelho dos anseios do cida-
dão: pronto, eficaz e confiável, pois, segundo Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça. Con-
tudo, os resultados almejados não têm sido alcançados, não obstante a profunda reforma 
perpetrada pela Constituição Federal de 1988. Por quê? 
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5 – Tem-se feito, tão somente, reforma estrutural, quando, para resultados satisfató-
rios, ela deveria ser feita no triplo aspecto: estrutural, legislativo e de mentalidade. 

6 – Estrutural, para fornecer ao Judiciário condições materiais de desenvolver suas 
atividades com celeridade, mediante colocação a sua disposição de juízos e tribunais em 
número suficiente ao atendimento de tantos quantos procurem seus serviços. 

7 – Assim, temos um juiz federal para 270 mil habitantes e, no Judiciário, globalmente, 
um juiz para 30 mil habitantes, enquanto na Europa a média é de um juiz para 7 mil habi-
tantes, chegando, como na Alemanha, a um juiz para 3 mil habitantes. 

8 – Legislativo, para que os processos não se eternizem nos juízos e tribunais, com 
formalismos exagerados e desnecessários e infindáveis recursos, atrasando a solução das 
controvérsias em anos e... décadas... 

9 – De mentalidade, porque as reformas anteriores serão inócuas se a mentalidade 
dos juízes não se modificar e eles não se conscientizarem de que o magistrado, embora 
servidor público de nível elevado, como os demais, é um servidor do público, já que muitos 
prestam concurso para juiz e assumem suas funções como Deuses. 

10 – A reforma estrutural é, praticamente, a única que tem sido feita na tentativa de 
solução dos problemas do Judiciário; a legislativa tem sido tímida, portanto, insuficiente; e 
a mudança de mentalidade tem ocupado pouco, muito pouco, o tempo dos que procuram 
resolvê-los. Todavia, a reforma estrutural isolada não tem alcançado os fins colimados, 
porque, como asserido, não prescinde das demais simultaneamente. 

11 – Nessa ordem de ideias, limitando-me ao Judiciário Federal — já que o Estadual 
dele é reflexo e, em razão da autonomia dos Estados, organizado, diferentemente, em cada 
unidade da Federação —, a Constituição Federal de 1988 criou o Superior Tribunal de 
Justiça e cinco Tribunais Regionais Federais, com o objetivo de solucionar a morosidade 
e o acúmulo de processos, respectivamente, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal 
Federal de Recursos. Hoje, 13 anos depois, o Excelso Pretório, com 11 juízes, tem julgado, 
em média, 100 mil processos a cada ano; o Superior Tribunal de Justiça, com 33 juízes, 
somente no ano próximo passado, julgou mais de 200 mil processos, e esta Egrégia Corte, 
com 27 juízes, proferiu 94.837 julgamentos. A Corte Suprema dos Estados Unidos da Amé-
rica, com 9 juízes, julga 200 processos a cada ano. 

12 – Verifica-se, portanto, que a modificação estrutural, com a criação de outro tri-
bunal superior, com 33 juízes, cinco tribunais de apelação, com o acréscimo de quase três 
vezes o número de juízes do Tribunal Federal de Recursos, posteriormente aumentados 
em mais 65 juízes, e o incremento de 10 magistrados no órgão maior da Justiça Traba-
lhista, trouxe, apenas, despesas, sem solucionar o problema para o qual fora efetivada. E, 
assim será, sempre que, isoladamente, apenas de forma estrutural, se procurar reformar o 
Judiciário.

13 – Igualmente, a reforma legislativa apartada, alheia à estrutural, não será suficiente 
para tornar o Judiciário ágil, com resposta imediata às pendengas que lhe são submetidas, 
porque, como esclarecido anteriormente, o número insuficiente de magistrados e de 
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estrutura cartorária não permitirá celeridade no julgamento dos processos, ainda que 
simplificada ao máximo a legislação processual, uma vez que, sem dúvida, a capacidade 
de trabalho do homem é limitada, e a falta de condições materiais e operacionais retar-
daria muito a solução do litígio, o que ocorre quando, exemplificando, em processo de 
assistência judiciária, o juízo não dispõe de profissional para realização de perícia (médi-
co — questão previdenciária), ou Oficial de Justiça para efetivação de diligências (citação, 
intimação, penhora, etc.), ou, ainda, os processos sujeitos à apreciação do magistrado são 
em número elevado. 

14 – Por sua vez, somente a modificação da mentalidade dos juízes, que, repito, são 
servidores públicos, embora de nível elevado, e que, portanto, devem atender o jurisdicio-
nado rapidamente, com denodo, sem procrastinações, também não resolveria as aflições 
do Judiciário, porque o magistrado, ainda que abnegado no exercício das suas funções, 
esbarraria no formalismo da legislação, no excesso de recursos e na falta de estrutura. 

15 – Essas as razões pelas quais a reforma do Judiciário feita, com profundidade, em 
1988, não deu resultado, o que é público e notório e está comprovado por nova e pro-
funda alteração que agora se pretende fazer nesse Poder. Porém, por ser, mais uma vez, 
unicamente, de natureza estrutural, embora com modificações radicais, também não dará 
resultados; e não será a interferência nele de órgãos, pessoas ou entidades que lhe são es-
tranhos (Executivo, Legislativo, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), representada 
pelo controle externo que se deseja, que o tornará moderno, ágil e eficiente. Além disso, a 
extinção das férias de juízes e a eleição direta de dirigentes de tribunais, politizando a esco-
lha destes e a própria Instituição, com seu enfraquecimento e, em especial, maniatando as 
corregedorias, que passariam a agir de acordo com a vontade dos eleitores (?), não em prol 
do interesse público, como fator importante na reforma da mentalidade dos magistrados, em 
nada contribuirão para a solução dos problemas do Judiciário. 

16 – Desse modo, proponho à sociedade uma reflexão sobre a verdadeira reforma do 
Judiciário: a que, ao mesmo tempo, seja estrutural, legislativa e de mentalidade. 

17 – A experiência tem demonstrado que o número ideal de processos submetidos à 
apreciação de um magistrado seja de no máximo 1.500 (mil e quinhentos). Por conseguin-
te, devemos criar juízos e tribunais que permitam aos atuais atingir esse limite e meca-
nismos que autorizem a criação automática de novos juízos, sempre que cada vara judicial 
atingi-lo, evitando demora desnecessária na criação de novas, que, quando surgem, já não 
mais atendem a demanda pela prestação jurisdicional, provocando o fator do acúmulo 
de feitos em tramitação e, consequentemente, delongas nas soluções. Contudo, para sua 
manutenção, é necessário que a legislação seja modificada para acelerar a solução dos pro-
cessos, evitando-se que fiquem a dormitar nos escaninhos de secretaria judicial, como, 
exemplificando, a bipartição do processo em juizado de instrução e juizado de julgamen-
to — aquele encarregado de instruir a causa; este, somente de julgá-la —; a extinção do 
Agravo de Instrumento e manutenção somente do Agravo Retido, ou sua proibição contra 
decisões negativas; a exclusão dos Embargos Infringentes do rol de recursos — herança de 
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Portugal, que já os excluiu do seu sistema processual, pois, antes deles, a questão já fora 
examinada por, pelo menos, quatro juízes, existindo casos relatados pelo Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Lúcio Urbano da Silva Martins de 
processo com 69 (sessenta e nove) recursos, pormenor que torna lícita a assertiva de que o 
número excessivo de recursos foge ao conceito de ampla defesa, porque ofende o direito da 
parte contrária —; a limitação dos Embargos de Declaração a sua única finalidade, suprir 
omissões, contradições e obscuridades; aplicação de pesadas multas às partes, que apenas 
poderiam se manifestar nos autos após pagamento, e negativa liminar irrecorrível de se-
guimento de recursos protelatórios ou contrários à reiterada jurisprudência dos tribunais; 
a revogação de prazos em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, da Remessa 
Oficial e da intimação pessoal de procuradores de órgãos públicos, privilégios responsá-
veis, também, por grande atraso na tramitação de processos, com criação de mecanismos 
que punam, devidamente, a incúria de encarregados da defesa de causas públicas; os juízes 
substitutos de segunda instância, experiência adotada, antigamente, na magistratura do 
Estado de Minas Gerais e, recentemente, embrionariamente, neste Tribunal, que, em curto 
lapso, já vem dando resultados satisfatórios; a criação de câmaras de recursos, em causas 
de determinado valor, para julgamento por três juízes de primeira instância, excluído, 
evidentemente, o prolator da sentença; no processo penal, entre outras modificações, a 
simplificação dos procedimentos, principalmente do júri, com adoção do sistema utilizado 
pelo Código de Processo Penal Militar, evitando-se prescrição, impunidade e eternização 
dos julgamentos. (Outras modificações processuais penais não são mencionadas para não 
tornar longa a reflexão.) 

18 – Ocorre, porém, que as reformas estrutural e legislativa não surtirão efeitos se 
desacompanhadas de reforma da mentalidade dos magistrados. Asseverei, há pouco, que 
muitos candidatos prestam concurso para juiz e assumem suas funções como Deuses. 

19 – Ora, se os juízes não mudarem de mentalidade, inúteis serão as reformas estrutu-
ral e legislativa e, dificilmente, o Judiciário chegará a prestar o serviço que dele se espera. 
Essa modificação poderá ser feita, entre outras formas, pela alteração no recrutamento de 
juízes, que poderiam, aprovados em concurso, ser obrigados a cursar, por dois anos, no 
mínimo, escola de magistratura, onde as prioridades seriam a conscientização da função 
do juiz na sociedade e a verificação da aptidão do candidato para o cargo. 

20 – Outra forma seria a conscientização das corregedorias da sua função, com aban-
dono do espírito corporativista ínsito em muitas e atuação efetiva não só para punir, mas, 
sobretudo, para orientar os magistrados quanto à relevância dos seus serviços e à necessi-
dade de que sejam mantidos, rigorosamente, em dia, representando, realmente, o desejo de 
Justiça dos seus jurisdicionados. 

30 de março de 1989! 
21 – Nessa data, surgiu o Tribunal da Boa Vontade, assim denominado pelo Juiz Alber-

to José Tavares Vieira da Silva, seu primeiro e meu eterno Presidente, em razão das dificul-
dades a serem vencidas pela intrepidez dos magistrados que o integraram, inicialmente, e 
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dos abnegados servidores que os ajudaram no empreendimento de instalar a Corte, que, 
em pouco tempo, com os primeiros julgamentos, transformou-se no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. 

22 – Hoje, mais um capítulo é encerrado na história da Corte; assume sua Presidência 
o último integrante da sua composição original. Todavia, o entusiasmo, o enlevo e a luta 
iniciais para manter seu prestígio no conceito da comunidade jurídica nacional continuam 
os mesmos. 

23 – Sou natural de Belo Horizonte, filho de Antônio Nazareno Alves, advogado mili-
tante durante quase 60 (sessenta) anos em Minas Gerais, Capital e interior, e Nina Naylor 
Catão Alves, professora e servidora pública por mais de trinta anos. 

24 – O ensino superior foi cursado na terra natal, com graduação em Direito na inol-
vidável Turma de 1967 da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, a vetusta Casa de Afonso Pena, que teve como paraninfo o Jurista José Olímpio 
de Castro Filho, da qual muitos integrantes se acham presentes nesta solenidade e à qual 
rendo, com emoção incontida, minhas homenagens na pessoa da colega Francisca Carva-
lho Guimarães. 

25 – O título de Doutor em Direito foi obtido na mesma Universidade, sob orientação 
dos Professores Antônio Augusto de Mello Cançado e Gerson de Britto Mello Boson, e a tese 
aprovada denomina-se “Do Conceito do Direito”. 

26 – Na vida profissional, advogado militante por quinze anos em Belo Horizonte e 
comarcas do interior do Estado de Minas Gerais; Promotor da Justiça Militar daquele 
Estado, onde, vivendo, aprendi ser a única com sensibilidade para julgar delitos praticados 
por homens de caserna, em face da peculiaridade que envolve os delitos militares, os quais, 
em razão disso, estão insertos em edito próprio, o Código Penal Militar; Procurador do 
Município de Belo Horizonte; Procurador da República, por quase dez anos, no Distrito 
Federal, em Goiás e em Minas Gerais, primeira turma concursada, com Antônio de Pádua 
Ribeiro, José Francisco Rezek, Nelson Paruker, Miguel Frauzino, Fernando Noronha, Os-
mar Brina Corrêa Lima, José Barcelos de Souza e tantos outros, tendo a oportunidade de 
fazer amigos da estirpe do Subprocurador-Geral da República Hezick Muzzi Filho; Pro-
curador-Regional Eleitoral em Goiás e membro do Conselho Penitenciário e do Conselho 
Permanente de Fiscalização de Entorpecentes daquele Estado; Juiz Federal, desde 1979, no 
Paraná, ocasião em que aprendi as primeiras lições de magistrado e que me acompanham 
até hoje, com um dos fundadores da atual Justiça Federal, o Ínclito Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Milton Luiz Pereira, e Minas Gerais, onde tiveram sequência, com o 
aconselhamento permanente, por quase dez anos, de Euclydes Reis Aguiar, mais tarde Vi-
ce-Presidente desta Egrégia Corte; Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, 
ao lado de magistrados e juristas de escol, entre eles, homenageando todos, Amaro Carlos 
da Rocha Senna; neste Tribunal, que integro desde sua instalação, em 1989, Presidente da 
1ª Turma e da 1ª Seção; Diretor da Revista e integrante do seu Conselho de Administração 
e de várias Comissões de Concurso para Juiz Federal; Corregedor-Geral da Justiça Federal 



102

da 1ª Região e Vice-Presidente; professor, há mais de 20 (vinte) anos, na Universidade 
Católica de Minas Gerais, na Faculdade de Direito de Sete Lagoas, tão bem dirigida por 
Marcelo Viana e Aroldo Plínio Gonçalves, onde, também, fui Diretor do Departamento de 
Direito Público, e no Unicentro Newton Paiva, de Belo Horizonte, com Newton de Paiva 
Ferreira Filho e Paulo Newton de Paiva Ferreira, dois educadores idealistas, no comando 
de uma Instituição de ensino modelar, cujo cadastro de formandos, para auxiliá-los no 
ingresso no mercado de trabalho, merece ser por todos conhecido, por suas congêneres 
adotado e pelos Ministérios da Educação e do Trabalho oficializado; nessa Instituição, 
colaborei no planejamento e na criação do seu Curso de Direito, com a filosofia de não, 
apenas, informar, mas, sobretudo, formar profissionais, merecendo destaque, ainda, seu 
Departamento de Estágio e Assistência Judiciária. 

27 – O Vice-Presidente, Carlos Fernando Mathias de Souza, nasceu na cidade do Rio 
de Janeiro, onde, em 1961, bacharelou-se em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e em Direito pela 
Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atualmente Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ, instituição de ensino em que realizou, em 1962, estudos em 
nível de doutorado em Direito Público. 

28 – Pós-graduado em Direito Autoral pela Universidade Federal de Goiás – UFG em 
1979, é autor de obra sobre a matéria. 

29 – Na atividade profissional, foi advogado no Rio de Janeiro e em Brasília; Procura-
dor e Subprocurador-Geral do Distrito Federal; Conselheiro da Ordem dos Advogados do 
Brasil nesta Capital; professor no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB e na Uni-
versidade de Brasília – UnB, onde foi diretor do Curso de Direito e leciona em seus cursos 
de graduação em Direito e de pós-graduação em Ciência da Informação; Juiz do Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Federal, na classe de advogado, entre 1990 e 1994, e Juiz 
desta Egrégia Corte desde 1995, onde foi Presidente da 2ª Turma, da Comissão de Acervo 
Jurídico e integrante do seu Conselho de Administração. 

30 – O Corregedor-Geral, Aloísio Palmeira Lima, baiano de Pindobaçu, é graduado 
em Direito pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, Turma de 1968; fez curso intensi-
vo de Administração Pública. 

31 – Sua atuação profissional começou em 1962, quando foi aprovado em concurso 
público para o cargo de Fiscal dos Tributos Aduaneiros do Ministério da Fazenda. Advo-
gado militante, entre 1968 e 1975, em Senhor do Bonfim, Bahia; Juiz Federal desde 1976, 
na Seção Judiciária do Estado da Bahia, onde foi Diretor do Foro; Juiz deste Tribunal desde 
1993; nele foi Presidente da 1ª Turma e da 1ª Seção; Diretor da Revista e membro do seu 
Conselho de Administração e de Comissões de Concurso para Juiz Federal Substituto, 
integrando uma como Presidente; Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 

32 – Por determinações legal e regimental, a Administração do Tribunal e da Justiça 
Federal da 1ª Região é exercida pelo Plenário e pela Corte Especial, competindo-lhes tra-
çar as diretrizes administrativas que, por delegação, deveriam ser, fielmente, executadas 
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pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Corregedor-Geral, em conjunto e harmonio-
samente, porém, no âmbito das respectivas atribuições institucionais. Outro não é o meu 
propósito. Consequentemente, Senhor Vice-Presidente, V. Exa. pode ter a certeza de que 
será sempre convocado, em caráter permanente, para auxiliar-me no desempenho da Pre-
sidência e para substituir-me em ausências e impedimentos, uma vez que a sede da Corte 
está localizada nesta Capital, e a lei não permite “Presidência Itinerante”. 

33 – Também V. Exa., Senhor Corregedor-Geral, não tenha dúvida de que terá todo 
o meu apoio no desenvolvimento das suas atribuições institucionais, sem interferência e 
com a dotação dos recursos financeiros que se fizerem necessários ao bom andamento do 
serviço. 

34 – Na busca de soluções para os problemas comuns, com objetivo único: o interesse 
público, ou, tão somente, para convivência, o diálogo, o respeito e o entendimento serão 
tônicas permanentes nas relações com o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, 
os advogados e o próprio Judiciário, em especial, com o Superior Tribunal de Justiça, ao 
qual, pedindo licença ao seu Presidente, presto homenagem na pessoa da Ministra Fátima 
Nancy Andrighi, asserindo-lhe que, neste Tribunal, será, sempre, motivo de júbilo sua 
presença e a dos seus pares. 

35 – Com o Conselho da Justiça Federal, órgão encarregado da supervisão administra-
tiva e orçamentária da Justiça Federal e das suas Cortes Regionais, procurarei, envidando 
esforços, colaborar e trocar ideias, permanentemente, para facilitar sua atuação e permitir 
que, em ambiente de harmonia e deferência, as soluções para os problemas que afetam a 
Justiça Federal Nacional e, particularmente, a Primeira Região sejam mais rápida e satis-
fatoriamente encontradas. 

36 – Os Juízes Federais de Primeira Instância serão tratados com igualdade, uma vez 
que, apenas, eventualmente, os Juízes do Tribunal nele estão; todos são Juízes, e sempre 
haverá tentativa de conciliar os interesses que lhes são peculiares com o interesse público, 
de modo uniforme, sem casuísmos, mantendo com todos a cordialidade que me é habitual 
no relacionamento com eles, e foi estreitada no período em que exerci a função de Corre-
gedor-Geral. Suas decisões serão prestigiadas, porque, presentes no teatro dos aconteci-
mentos e, portanto, em condições de melhor aferir a necessidade de uma eventual provisão 
jurisdicional de urgência, estarão mais aptos a concedê-la ou negá-la, mesmo porque a 
verdadeira justiça está na primeira instância, onde os fatos são vividos e o clamor popular 
ouvido e sentido. O Tribunal apenas corrige casuais equívocos de interpretação das leis ou 
desvios de jurisprudência. Isso, entretanto, não impede que, na esteira desse raciocínio, 
decisões sejam reformadas eventualmente, porém, sem jactância, dentro dos autos, com 
o mais absoluto respeito ao juízo manifestado pelo magistrado, já que, continuo a enten-
der, holofotes, microfones, jornais, revistas e palanques são incompatíveis com a função 
de juiz. Além disso, a Lei Orgânica da Magistratura proíbe manifestações públicas sobre 
causas pendentes de julgamento. 

37 – A preocupação com os Juízes Federais é tão grande que já tenho em andamento, 
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junto a órgãos governamentais e internacionais, projeto para obtenção de recursos para 
construção da sede da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região – Esmaf, que 
terá, indubitavelmente, Senhora Diretora, Juíza Assusete Magalhães, apoio integral da 
Presidência da Corte para desenvolvimento das suas atividades institucionais. Vossa Exce-
lência, segundo conversa que mantivemos, já pode planejar, com mais tempo para trabalho 
de estudos dos seus participantes, conforme reivindicação feita no último Encontro em 
Goiânia, o idealizado sobre as novas reformas do Código de Processo Civil, pois, conso-
ante entendimentos com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, o Professor Petrônio 
Calmon prometeu auxílio à iniciativa. 

38 – Igualmente, advogados e membros do Ministério Público, cujas atividades são 
indispensáveis e essenciais à prestação jurisdicional, terão, neste Tribunal e na Justiça Fe-
deral da 1ª Região, a consideração que sempre lhes dispensei em harmonioso e conjunto 
trabalho em prol do jurisdicionado.

39 – Os servidores, condição sine qua non de funcionamento do Tribunal e da Justiça 
Federal, também não serão esquecidos; se pudermos decidir uma postulação de duas for-
mas, por que não decidi-la a favor do servidor? Sempre agi assim, e não há motivo para 
mudança de comportamento. Eles não querem favores nitidamente ilegais e que, por isso, 
tendem a não perdurar, concedidos, demagogicamente, para agradar, com espeque em 
falso paternalismo e escopo de disfarçar a falta ou a negativa de solução de lídimas vin-
dicações, desde um tratamento funcional que concilie suas necessidades com o interesse 
público, diante das deficiências do quadro de pessoal, até incentivos funcionais permanen-
tes, que proporcionem a todos igualdade de oportunidades e de retribuição salarial para 
o exercício de idênticas atividades. Podem ter certeza de que nossas conversas, quando 
exerci a função de Corregedor-Geral, não foram olvidadas. 

40 – O jurisdicionado, razão da existência do Poder Judiciário, terá, no aperfeiçoa-
mento permanente dos nossos serviços, a tentativa de alcançarmos nossa ânsia de justiça. 
Pela sua importância, mesmo antes da posse, desenvolvemos e entregamos projetos de 
seu interesse aos órgãos governamentais competentes e a organismo internacional, que os 
acolheram para estudos, achando-os, preliminarmente, viáveis, com pedidos de recursos 
para suas execuções, com a satisfação de vê-los incluídos no recente projeto sobre Segu-
rança Pública. 

41 – Flósculo da Nóbrega, padre paraibano, asseverou que a vida em sociedade é con-
dição natural e necessária do homem, porque, sozinho, em face da natureza, não poderia 
viver; seria logo vencido pela pressão das circunstâncias, as intempéries, a fome, as feras, as 
doenças. A necessidade vital de conservação deu origem à sociedade, levando os homens a 
viverem em comum para melhor resistirem às forças adversas do meio. 

42 – É nessa sociedade que exercemos nossas atividades. Nela encontramos aqueles 
que nos ajudam na caminhada gradativa, lutando e rejubilando-se conosco pelos degraus 
vencidos e pelo sucesso alcançado, mas, também, aqueles que, por motivos que não me 
cabe aqui declinar, estão, sempre, a colocar obstáculos e a tentar prejudicar ou impedir 
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nosso desiderato, mediante medidas infrutíferas, quando poderiam contribuir para que os 
frutos fossem maiores na tentativa de alcançar o bem comum. Hoje, porém, me esqueço 
dos últimos para lembrar-me, tão somente, dos primeiros, já que é hora de agradecimento: 

a Deus, Juiz Maior, que abençoou este Tribunal desde o início e permitiu, mesmo com 
a modificação quase completa do seu quadro de juízes, que mantivesse o nível elevado dos 
serviços que presta à sociedade, proporcionando-me a realidade deste momento, pois, “se 
não sabem”, diz o poeta Jorge Luís Borges, “disso é feita a vida, só de momentos, não percas 
o agora”; momento que compartilho, de forma especial, emocionado, com o Juiz-Símbolo 
da Corte: Hércules da Mota Dias, que, na tribulação de transformá-la, rapidamente, no 
Tribunal de hoje, desconhecendo que sua limitação física era muito inferior à de quem lhe 
emprestara o nome, dedicou-se, de tal forma, à tarefa a que se propusera, que adoeceu em 
pleno serviço e foi obrigado a afastar-se dele, aposentando-se, prematuramente, não sem 
deixar o resultado dos seus esforços, como fruto colhido pelos que aqui ficaram, mirando-
-se na sua capacidade de trabalho, na sua dedicação ao serviço, no trato ameno dispensado 
aos colegas e servidores, na cultura geral e jurídica e na sabedoria, prudência e coerência dos 
seus julgados, que, sem dúvida, permanecerão como jurisprudência perene deste Tribunal; 

aos Juízes da Corte, do mais antigo a Maria do Carmo Cardoso, que me confiaram 
a missão de dirigir os destinos da Justiça Federal da 1ª Região, em eleição inédita desde 
o advento da Lei Orgânica da Magistratura em 1979, quando, deixando de, costumeira-
mente, ser homologatória de candidatura única nos termos da lei, sufragaram meu nome 
com o voto de dois terços dos seus integrantes, embora incompleto o colégio eleitoral pela 
ausência de alguns eleitores, em férias ou em tratamento de saúde, em disputa acirrada 
com outro candidato, lançado com o prestígio da Presidência. A eleição passou, então, a 
ter significado peculiar; deixou de, simplesmente, ser homologatória, para ser o julgamen-
to do meu comportamento durante todos esses anos, não, somente, neste Tribunal, mas, 
também, na Justiça Federal. Com isso, a satisfação do dever cumprido e aprovado até hoje 
me deixa fortalecido e confiante para a nova responsabilidade, dirigir um segmento do Ju-
diciário com jurisdição em uma área de 6.835.000 (seis milhões, oitocentos e trinta e cinco 
mil) quilômetros quadrados e mais de 70.000.000 (setenta milhões) de habitantes, abran-
gendo treze Estados-membros e o Distrito Federal, portanto, mais da metade do País; 

a meus pais, Nazareno e Nina, esta, com a graça de Deus e seus 88 (oitenta e oito) anos, 
aqui presente, que me deram a vida e me guiaram desde criança, mas, diante da rebeldia, 
souberam, no momento certo, escolher um preceptor adequado para correção de rumos; 
ao Padre José Avril, da Congregação do Verbo Divino, que, com a mesma graça e seus 87 
(oitenta e sete) anos, veio de Barra Mansa para esta solenidade, meu querido preceptor, 
que, sabendo temperar a rigidez da personalidade e criação alemãs com a tranquilidade da 
alma do padre, me acompanhou, passo a passo, desde menino, até me entregar à Universi-
dade e à sociedade, preocupado, sempre, não, apenas, com informação, mas, especialmen-
te, com minha formação, e com quem aprendi a “fazer o bem sem olhar a quem” e a “dar 
a cada um o seu”; 
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a minha irmã Ângela, que sempre reconheceu o trabalho que nesses anos procurei 
fazer em prol da Justiça Federal; 

a minha irmã Emília e a minhas sobrinhas, Luciana, Cláudia e seu marido, Wilson, e 
Renata, que sempre estiveram presentes nos momentos importantes da minha vida, pres-
tigiando-me. 

a meus professores, aos quais presto homenagem nas pessoas dos saudosos Antônio 
Augusto de Mello Cançado e Gerson de Britto Mello Boson, orientadores da minha tese de 
doutorado, e Marcos Afonso de Souza e Dante Turra Júnior, presentes nesta solenidade para 
meu gáudio, o primeiro, patrono da minha querida Turma de 1967, da Casa de Afonso 
Pena; o último, meu paraninfo no inesquecível Colégio Arnaldo de Belo Horizonte, onde 
me ajudou a vencer as inúmeras dificuldades da “Última Flor do Lácio”; àquela que, to-
mando emprestado os nomes da mais bela e delicada das flores, dotada do mais suave de 
todos os perfumes, e da Maior e mais cândida de todas as mulheres, em simbiose perfeita, 
unidos em um só prenome, tornou-se Rosamaria, e, também, a Carolina Maria e a Júnior, 
incentivos permanentes, sempre presentes diante das vicissitudes da vida, profissionais e 
pessoais, como espeques firmes, pela compreensão, tolerância e paciência pelas horas e 
horas de estudo e trabalho roubados ao seu convívio; 

a Marcelo, pela alegria que sua presença na minha família passou a representar; 
aos servidores da primeira e segunda instâncias, homenageados neste momento, res-

pectivamente, nas pessoas de Raimundo dos Santos Menezes, o Mundico, e Carmen Lucia 
Prata da Costa, a Carmencita, que, com dedicação invejável e espírito público ímpar, tor-
naram possíveis os funcionamentos da Corte e da Justiça Federal da 1ª Região no cumpri-
mento dos seus desideratos; 

ao Ministério Público e aos advogados que atuaram e atuam perante a Corte, que, no 
exercício de suas atividades, trouxeram e trazem subsídios aos julgamentos e à formação 
da sua jurisprudência, nacionalmente acatada. 

43 – Tenho consciência de que este é um momento difícil para toda a sociedade e, 
particularmente, para o Poder Judiciário, porque a magistratura tem sido acoimada de 
responsável pelos problemas nacionais, de castelo de privilégios, de instituição corrupta 
e de inópia funcional. A situação agravou-se com a instalação da denominada Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Judiciário a pretexto de apurar irregularidades no âmbito 
do Poder, porque determinado tribunal teria nomeado parentes dos seus juízes para seus 
cargos de confiança; um juiz teria usado, indevidamente, carro oficial; outro, estabelecido 
indenização milionária em sua sentença; um terceiro, transformado decisão judicial em 
ação entre amigos, com a participação de advogados; um quarto, mantido em tramitação, 
por vinte anos, um processo, discussão que tomou conta de rádios, jornais e televisões. 

44 – Parece-me, porém, que tais questões, de natureza correcional e policial, já pos-
suem os órgãos próprios para sua apuração e punição dos responsáveis, se for a hipótese, 
dentro do próprio Poder Judiciário, como ocorreu nos casos Georgina e Nestor do Nasci-
mento; em tempos idos, sob jurisdição do Tribunal Federal de Recursos, o afastamento e 
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punição de juízes no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina e, no âmbito deste 
Tribunal, no seu início, no Estado de Goiás. 

45 – Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, além de quebrar a confiança no Judi-
ciário, submeteu a Instituição à execração pública, colocando em igual nível de suspeição 
magistrados honestos e desonestos. 

46 – O Poder Judiciário está, portanto, diante do desafio de demonstrar ao cidadão que 
é confiável; que os desvios existentes em qualquer segmento de Poder ou da sociedade, e o 
juiz não é Deus, são exceções e, consequentemente, incapazes de comprometer sua credi-
bilidade. A Corte nasceu do nada; era uma incógnita e, hoje, cumpre seu papel no mundo 
judiciário e na coletividade. É preciso, entretanto, olvidar o passado, que não pode ser 
modificado, e olhar para o futuro, aceitando o desafio com o pensamento de São Paulo na 
Carta aos Filipenses (3.8-14): “Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, 
eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio”, um Tri-
bunal e uma Justiça Federal que representem, realmente, o anelo de seus jurisdicionados, 
Justiça, que, no dizer de Francesco Ferrara, é a “atribuição igual daquilo que toca a cada 
um na medida que lhe toca”, e, acrescento, de forma célere, segura e eficaz. 

A felicidade [diz Anselmo Fracasso] não depende de grandes alegrias, mas da varieda-
de de muitos e pequenos momentos felizes que colhemos ao longo da vida. 

Finalmente, lembrando-me do Padre Vieira: perdoem-me, não tive tempo para ser 
breve. 

Obrigado.

FATOS MARCANTES

cRiaçãO Da assessORia esPecial Da PResiDência 

Criação da Assessoria Especial da Presidência – Asesp, por meio da Resolução 22, de 
26 de setembro de 2002, com as seguintes atribuições: assessorar o presidente no relaciona-
mento com os desembargadores federais e com os juízes federais, objetivando contribuir 
para a superação de problemas administrativos ou de questões externas que demandem 
trabalho especial de apoio aos magistrados, e representar o Tribunal no Congresso Nacio-
nal (assessoria parlamentar), Conselho da Justiça Federal, seções judiciárias dos estados e 
órgãos públicos federais e estaduais.

No que se refere à assessoria parlamentar, compete à Asesp promover a articulação 
do Tribunal com o Congresso Nacional; providenciar o encaminhamento de proposições 
de interesse do Tribunal no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, inclusive no que se refere ao planejamento de emendas; acompanhar 
o presidente do Tribunal nas audiências com parlamentares e encaminhar aos órgãos com-
petentes os pleitos solicitados durante os encontros; e assessorar o presidente e demais 
dirigentes do Tribunal nas relações com o Poder Legislativo.



seDe Da escOla Da MagisTRaTuRa FeDeRal Da 1ª RegiãO

Em consequência do trabalho desenvolvido pela Assessoria Parlamentar, gestões fo-
ram realizadas em órgãos governamentais e recursos foram obtidos para a construção da 
sede da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf, no Centro de Treinamento 
da Justiça Federal – Centrejufe.

Importante marco na história da Justiça Federal do país, por destinar-se à realização 
de eventos de formação, capacitação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores do 
Tribunal e das seções e subseções judiciárias, em janeiro de 2003, foi montado, no local, 
um verdadeiro acampamento de operários com o único objetivo: tirar do papel e erguer a 
Esmaf.

Durante 12 meses, máquinas e ferramentas trabalharam, sem cessar, para a obtenção 
do resultado: uma moderna estrutura, dividida em dois blocos, edificada e concluída na 
gestão do presidente Catão Alves. 

No total, 4.300m2 de área construída, com auditório para 330 lugares, palco, camarins, 
salas de aula, restaurante, lanchonete, 36 apartamentos duplos, com acomodação para 72 
pessoas. Concluído o espaço necessário à administração dos serviços de ensino e hospeda-
gem, este significa a consolidação definitiva da possibilidade de reciclagens permanentes 
dos magistrados. 

A Esmaf, não obstante os contingenciamentos orçamentários, teve o suporte financei-
ro necessário ao desenvolvimento das suas atividades institucionais.
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cOnsTRuções, ReFORMas, aMPliações e aQuisições De iMóVeis

Na gestão de 2002-2004, houve aparelhamento significativo das instalações físicas, 
obras iniciadas foram concluídas; outras, iniciadas e terminadas no biênio; outras, ainda, 
em andamento, além de projetos de construção, reforma e adaptação de prédios previstos 
no orçamento de 2004 e no PPA 2007 para execução a seu tempo. 

Foi iniciada, em 2003, a reforma geral do edifício Anexo, atual edifício Sede do Tribu-
nal. A reforma não se restringiu aos espaços físicos. Abrangeu, também, toda a rede elétri-
ca do prédio, a substituição do forro, do piso e do sistema contra incêndio e a instalação de 
novo sistema de ar-condicionado central e de divisórias e persianas.

Deu-se início, também, à construção de prédio no Setor de Garagens Oficiais Norte – 
SGON, destinado à garagem e à oficina do Tribunal, com amplas e modernas instalações 
para a guarda, conserto e adequada manutenção dos seus veículos.

Igualmente expressivo foi o volume de obras e reformas iniciadas ou que tiveram pros-
secução em 2003, no âmbito da 1ª instância. Quase todas as seções e subseções judiciárias 
tiveram sensíveis melhorias em suas acomodações. 

auDiência cOM O PResiDenTe

Por meio do canal aberto com a Presidência, intitulado “Audiência com o Presiden-
te”, os servidores puderam levar ao presidente, sem intermediários, sugestões, críticas e 
postulações, obtendo um tratamento funcional que conciliasse suas necessidades com o 
interesse público, apesar das deficiências do quadro de pessoal.

Esse modelo de atuação contribuiu para a liberação do pagamento de direitos funcio-
nais reconhecidos, mediante empenho pessoal, com a colaboração da Assessoria Parla-
mentar, para obter os recursos necessários às quitações respectivas. 

aPOiO aO PROgRaMa De gesTãO eM QualiDaDe De ViDa e TRabalHO

A preocupação com os servidores levou o presidente a apoiar o Programa de Gestão 
em Qualidade de Vida e Trabalho – PGQVT, contrariando a ideia de que apenas as empre-
sas privadas devem investir no bem-estar dos servidores. 

O recebimento do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que levou o Tribunal a bri-
lhar em São Paulo, ao lado de renomadas empresas nacionais e multinacionais, mostrou 
que a ação de buscar equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida foi eficaz. 

Na solenidade, ocorrida no dia 8 de dezembro de 2003, sob a coordenação da Asso-
ciação Brasileira de Qualidade de Vida – ABQV, o TRF 1ª Região ganhou o prêmio na 
categoria “global”, tendo sido a primeira vez que um órgão público conquistou esse reco-
nhecimento. Entre os demais premiados, destacaram-se Natura, Avon, Hospital Albert 
Einstein e Philips.



VaRas esPecializaDas DOs juizaDOs esPeciais FeDeRais

Funcionando desde o primeiro semestre de 2002, os Juizados Especiais Federais, 
gradativamente, foram ganhando varas especializadas, com estrutura e quadros próprios. 
Isso porque a Lei 10.772, de 21 de novembro de 2003, autorizou a criação de 59 varas 
federais, sendo 17 para os juizados. 

A Resolução Presi 600-18 de 16 de dezembro de 2003 também representou um impor-
tante esforço com o fim de dotar os conhecidos JEFs de estrutura que comporte a crescente 
e volumosa demanda. 

Conforme a Resolução, as 17 varas de Juizados Especiais Federais foram distribuídas 
entre as cidades de Rio Branco, Macapá, Manaus, Salvador (duas), Brasília (duas), Goiânia, 
São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte (três), Belém, Teresina, Porto Velho e Boa Vista e insta-
ladas pelo presidente. 

DesenVOlViMenTO DOs juizaDOs esPeciais FeDeRais iTineRanTes

Os Juizados Especiais Federais foram criados e instalados em 2001 e início de 2002, 
com estrutura mínima. Pouquíssimos servidores e juízes cedidos pelas varas federais co-
muns tiveram, por meio de convênios e o esforço imensurável de todos os que creram na 
Justiça do Futuro, servidores e magistrados, um desenvolvimento excepcional, chegando, 
em sua forma itinerante, aos mais longínquos rincões da Região, por meio de barcos, lan-
chas, ônibus, aviões e carretas. Essa atividade foi executada em Benjamim Constant, no 
Amazonas; Raimundo Nonato, no Piauí; Jalapão, no Tocantins; Brasileia e Assis Brasil, 
no Acre; Rondonópolis, em Mato Grosso; Ji-Paraná e Cacoal, em Rondônia; e Ipatinga e 
Governador Valadares, em Minas Gerais. 
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juizaDO esPecial FeDeRal iTineRanTe RODOViáRiO

O Juizado Especial Federal itinerante rodoviário, mediante convênio com a Fundação 
Banco do Brasil, obteve, sem ônus, duas carretas, uma para atermação e ajuizamento, ou-
tra para conciliação e julgamento, totalmente equipadas com móveis e computadores de 
última geração. 

Na primeira viagem, em Ipatinga, estado de Minas Gerais, ficou demonstrada a neces-
sidade desse tipo de prestação jurisdicional, pois foram atendidas 4 mil pessoas e recebidos 
quase 3 mil ajuizamentos.

ViRTualizaçãO DOs jeFs

A virtualização dos procedimentos e processos judiciais dos Juizados Especiais Federais 
foi implantada em solenidade oficial, no dia 16 de junho de 2003, como modelo, na Seção 
Judiciária do Distrito Federal, após quatro meses de intensos trabalhos, coordenados pelo 
juiz federal substituto Bruno Augusto Santos Oliveira.

O TRF 1ª Região era um dos três tribunais regionais federais que detinham esse pro-
cesso, com a diferença de possuir sistema mais completo, com índice de virtualização e 
automatização inéditos no Judiciário. Posteriormente, nos primeiros meses de 2004, houve 
a extensão do sistema para os estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Tocantins.



112

nOVO sisTeMa De cálculOs juDiciais De 1ª insTância

A elaboração de cálculos dos mais diversos tipos de assunto possibilitou triplicar a 
quantidade de processos conclusos aos desembargadores federais, como também aos juí-
zes federais das turmas suplementares.

Objetivando aperfeiçoar a realização dos cálculos judiciais na 1ª Região, foi desenvol-
vido pela Secretaria de Informática do Tribunal, em parceria com o Núcleo de Moderni-
zação e Informática e o Núcleo Judiciário da Seção Judiciária do Distrito Federal, novo 
Sistema de Cálculos Judiciais de 1ª instância.

execuçãO Fiscal ViRTual

Um dos destaques da gestão, tanto para o Tribunal quanto para toda a comunidade 
jurídica e tecnológica do país, foi a implantação do projeto Execução Fiscal Virtual da 
Justiça Federal da 1ª Região.

Envolvido nesse processo, com o objetivo de fazer os documentos e informações tra-
fegarem de modo mais simples e ágil entre a Justiça Federal, a Procuradoria da Fazenda 
Nacional e o INSS, o Tribunal, pioneiramente, virtualizou os processos de execução fiscal, 
baseando-se nos estudos em andamento no TRF 3ª Região. Com o sistema informatizado, 
é possível agilizar o andamento e a conclusão do grande volume de ações desse tipo em 
tramitação na 1ª Região.

Para o desenvolvimento e a implantação do sistema, foi criada comissão formada por 
juízes federais e servidores, com a competência de estudar, padronizar e mapear os proce-
dimentos da execução fiscal.

Em uma segunda fase, o projeto foi entregue à empresa contratada mediante licitação, 
que, orientada pela Secretaria de Informática do Tribunal e pelas varas de execução fiscal 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, desenvolveu o sistema automatizado.

O projeto-piloto foi implantado nas mencionadas varas e, concluída a fase experimental, 
foi estendido, progressivamente, a todas as seções judiciárias da 1ª Região. Pela iniciativa pio-
neira, o Tribunal foi agraciado na Infoimagem 2003, com o prêmio de “Iniciativa do Ano”.

sisTeMa inTegRaDO De DiVulgaçãO jORnalísTica

Com a criação da TV Justiça pelo Supremo Tribunal Federal – STF e do Centro de 
Produção de Programas para TV pelo Conselho da Justiça Federal – CJF, a Assessoria 
de Comunicação Social – Ascom, vislumbrando os benefícios dessas experiências bem-
-sucedidas, aperfeiçoou a produção de notícias relativas à Justiça Federal. Em consequên-
cia, a direção do Tribunal criou o Sistema Integrado de Divulgação Jornalística, um amplo 
projeto que intensificou a comunicação interna e externa da 1ª Região.

Utilizando tecnologia de ponta, com o apoio da Secretaria de Informática, o sistema, 
lançado oficialmente em 1º de setembro de 2003, possibilitou aos magistrados e servido-
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res do Tribunal o acesso, pelo microcomputador, via intranet, a transmissões ao vivo de 
programações de rádio, televisão e de sessões de julgamento do Plenário, seções e turmas.

A implantação do projeto demandou algumas reformas e aquisições: construção, no 
subsolo do edifício Anexo I, de um estúdio de televisão e montagem de uma rádio; cons-
trução de sala exclusiva para controle das transmissões da TV e da Rádio Destaque e para 
as ilhas de edição; aquisição de novos equipamentos de audiovisual. Dessa forma, o TRF 
1ª Região passou a ser o primeiro tribunal do país a ter uma TV interna, a TV Destaque, 
com transmissão total via microcomputador.
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aloísio palmeira
2004–2006

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Aloísio Palmeira (presidente)
Mário César Ribeiro (vice-presidente e corregedor)
Assusete Magalhães (corregedora-geral)
Tourinho Neto
Catão Alves 
Jirair Aram Meguerian 
Carlos Fernando Mathias
Olindo Menezes 
Luciano Tolentino Amaral 
Cândido Ribeiro
Hilton Queiroz 
Carlos Moreira Alves 
I’talo Mendes 
Carlos Olavo
José Amilcar Machado 
Antônio Ezequiel da Silva 
Daniel Paes Ribeiro 
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira 
João Batista Moreira 
Souza Prudente 
Selene Almeida 
Fagundes de Deus 
Antônio Sávio de Oliveira Chaves 
Maria Isabel Gallotti 
Maria do Carmo Cardoso 
Leomar Amorim
Neuza Alves

coordenadores dos juizados especiais Federais 
I’talo Mendes
Antonio Sávio de Oliveira Chaves (a partir de 04/11/2007)

Diretor da escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Carlos Fernando Mathias

Diretor-geral

Washington Luiz Ribeiro da Silva

A
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DISCURSO

Discurso proferido pelo desembargador federal Aloísio Palmeira Lima em 20 de abril 
de 2005, na cerimônia comemorativa do primeiro ano de sua gestão na Presidência do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Minhas palavras iniciais dirigem-se não à Ministra Eliana Calmon, mas à estimada 
colega de turma saída, em 1968, da querida Faculdade de Direito do Vale do Canela, da 
qual foi você, Eliana, aluna das mais brilhantes. Recordo-me, com carinho, de que, na edi-
ção extra da revista Destaque de nosso Tribunal, você lançou, no dia de minha posse na 
Presidência, um desafio aos incrédulos, ao escrever de forma altaneira e cativante: 

Convivemos como colegas, na mesma Seção Judiciária, por dez anos. Tem-
po suficiente para solidificar amizade sincera e firme, convivência recomposta 
quando finalmente aceitou Aloísio deixar Salvador para integrar o Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região. 

Talvez nenhum colega da Corte o conheça como eu e, por isso mesmo, estou 
certa de que terá uma administração serena, correta e, sobretudo, sem arrogân-
cia, prepotência, grupelhos ou política miúda. O jeito de ser do Desembargador 
Palmeira a todos engana, como há anos enganou a seus colegas de turma. Todos 
verão o Aloísio administrador e, estou certa, ficarão surpresos. 

Agigantou-se, para mim, o sentido da elevada missão. Lembrei-me do poeta que disse 
“fraco é aquele que fraco se imagina” e acreditei também no ensinamento de que, enquan-
to houver alguém capaz de confiar em nós, quando de nós duvidarem, nada é impossível, 
pois existem os caminhos para conduzir a jornada. 

Com o calor desse estímulo, assumi a Presidência do Tribunal, um dos maiores, se 
não o maior do país em onerosa jurisdição administrativa. Preocupei-me, de logo, em 
transformar a atmosfera de drama que, naquela ocasião, perpassava os umbrais da Casa, 
em energia recriadora de valores permanentes: a paz, o trabalho em harmonia com todos 
e, acima de tudo, a crença na Justiça, em cujo templo não podem entrar as paixões que 
tumultuam a alma. 

Decorrido um ano de administração, sinto-me feliz pela pacificação interna do Tribu-
nal que consegui estabelecer e pela qual me julgo credor, na indulgência comigo mesmo, 
da bem- aventurança dos pacificadores, que, segundo as Escrituras, serão chamados os 
filhos de Deus. 

Hoje, a velha, querida e irredenta Salvador, onde iniciei os primeiros passos da vida 
pública, recebe-nos para a comemoração de um ano de nossa administração, por generosa 
iniciativa de colegas meus. Devo-lhes, portanto, e aos demais colegas, desembargadores, 
magistrados, autoridades presentes, amigos, conterrâneos e servidores breve prestação de 
contas. 
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Desenvolvemos projeto voltado para a valorização do jurisdicionado e para o cresci-
mento estrutural e tecnológico da Justiça Federal, alicerçado na integração, na interioriza-
ção e na virtualização. Mantivemos relações harmoniosas e intensas com todos os poderes 
constituídos e angariamos valiosas parcerias com a Caixa Econômica Federal, o Banco do 
Brasil e a Petrobras Distribuidora para avançar, de forma conjunta, rumo a uma Justiça 
transparente, próxima do cidadão, com o objetivo de realizar a melhoria da prestação ju-
risdicional. 

Nosso principal desafio consiste na interiorização da Justiça Federal. É meta impres-
cindível em virtude da condição continental da Primeira Região. Instalamos duas varas 
federais em Brasília, uma na Bahia, duas em Goiás, uma no Tocantins, uma na cidade de 
Passos, em Minas Gerais, e outra em Caxias, no Maranhão. 

Das novas unidades judiciárias criadas pela Lei 10.772/2003, restam trinta e quatro, 
das quais nove no Estado da Bahia — Feira de Santana, Itabuna, Guanambi, Juazeiro, 
Barreiras, Campo Formoso, Vitória da Conquista, Jequié e Paulo Afonso; catorze varas no 
Estado de Minas Gerais; quatro em Goiás; três em Mato Grosso; uma no Piauí; uma em 
Rondônia e duas no Pará, inclusive em Altamira, centro nervoso de grave conflito fundi-
ário naquele Estado. 

Ressalto o entusiasmo das lideranças políticas, empresariais e de entidades de classe do 
Estado de Minas Gerais, que recebo, quase semanalmente, em meu Gabinete, classificadas 
pelo Senador Azeredo como comitivas multipartidárias. Concebo-as como verdadeiras 
romarias cívicas, que manifestam vivo interesse na instalação de varas interiorizadas, que 
atuarão também com juizados adjuntos, pelo prestígio e reflexo econômico e social que 
terão nas comunidades locais, centros geoeconômicos de regiões. 

Igual tratamento concedemos aos juizados especiais federais, principalmente em sua 
forma itinerante, pelos incontáveis benefícios que proporcionam, mormente como fator de 
coesão familiar e de redução do êxodo rural. Pela Emenda 45, adquiriram status constitu-
cional, ao recomendar o legislador constituinte derivado sua constante realização, atento 
certamente à importância dessa Justiça mais próxima do cidadão. Efetivamente, ameni-
zam, mas não solucionam as causas de exclusão social e, consequentemente, o ingresso de 
tantos brasileiros nas fileiras da miséria e da marginalização. Números impressionantes 
confirmam sua relevante função. O total, em três anos de instalação dos juizados nas ca-
torze seções judiciárias, supera um milhão de processos, dos quais trezentos mil só em 
Minas Gerais e mais de cem mil na Bahia. São quase três milhões em todo o país. Nos jui-
zados itinerantes que realizamos em sessenta e oito municípios de vários estados, incluin-
do a Bahia, em 2004, foram ajuizadas cerca de 40.913 ações e 83.457 pessoas atendidas. 

O processo virtual, que hoje trazemos para nossa querida Bahia, significa um passo 
decisivo na reforma efetiva do Poder Judiciário. A demanda reprimida daqueles cidadãos 
que estavam à margem do sistema tradicional contará, agora, com um processo mais ágil, 
mais célere do que o já existente com rito abreviado nos juizados federais. As caracterís-
ticas principais são a completa eliminação do papel, como vimos na demonstração, e a 
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publicidade máxima — pela internet, é possível verificar o acompanhamento processual 
de qualquer parte do planeta. 

O ano de 2004 foi o momento de expansão do projeto dos juizados virtuais. Após o 
período experimental de 2003, teve início na Seção Judiciária do Distrito Federal. Fo-
ram contempladas as seções da Justiça Federal nos Estados do Acre, Amapá, Amazo-
nas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O custo elevado 
dos equipamentos determinou a implantação postergada em seções judiciárias maio-
res. Depois da Bahia, o sistema será levado, ainda este ano, para Goiás e Minas Gerais, 
concluindo-se, assim, a virtualização dos juizados em todas as capitais dos estados sob 
nossa jurisdição. 

O Tribunal ingressou, definitivamente, na era da informação, ao inaugurarmos, no 
segundo semestre do ano passado, o sistema de divulgação institucional que permite a 
transmissão simultânea e ao vivo das sessões de julgamento de todas as Turmas de nosso 
Tribunal. Revela pioneirismo na Justiça brasileira, pois, ao contrário da transmissão pelos 
canais fechados de televisão, o acesso é feito pela internet, de qualquer parte do mundo. 

Costumo afirmar que, nesse campo, nada criamos ou recriamos, nada inventamos, tão 
só descobrimos formas de energia latentes na natureza, que oferece infinitas possibilidades 
de avanço que só a inteligência humana pode alcançar. Convém alertar para a utilização 
das novas descobertas nesta instigante época de interações virtuais. Nenhuma serventia 
terão se não forem dirigidas para o bem da Humanidade e para a paz mundial; jamais 
destiná-las à guerra e à destruição. Usadas na divulgação de assuntos do Poder Judiciário, 
constituem instrumento de grande valia social para atingir os anseios da população, que 
exige publicidade e transparência. Permitem, portanto, democratizar a informação. 

Desde a reinstalação da Justiça Federal em 1967, nunca se procedeu à reestruturação 
de seu quadro de pessoal — juízes e servidores — em qualquer parte do Brasil, malgrado o 
crescimento vertiginoso e exponencial das demandas, computadas aos milhões. Sensível à 
grave questão de recursos humanos, constituí grupo de trabalho para elaborar proposta de 
anteprojeto de lei, sob a presidência da diligente Desembargadora Federal a baiana Selene 
de Almeida, criada em Brasília. Mais uma vez, as reivindicações da nobre gente das Minas 
Gerais voltam-se também para contemplar, no anteprojeto, regiões importantes do Estado, 
a exemplo de Teófilo Otoni e Araxá, para as quais não há previsão legal de varas da Justiça 
Federal. Não nos esqueceremos da Bahia quanto a regiões de acentuada movimentação 
socioeconômica. 

A propósito, ao inaugurar, em 8 do mês corrente, a Vara de Caxias, no Maranhão, com 
a presença de seu filho ilustre Ministro Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, assinalei a grande disparidade existente entre o Norte e Nordeste e as demais 
regiões dos Tribunais Federais. São alarmantes os números da desigualdade. Enquanto a 
do Rio Grande do Sul, que abrange os Estados do Paraná e de Santa Catarina, conta com 
cento e três varas federais no interior, a de São Paulo, que tem o Mato Grosso do Sul, com 
noventa e oito varas, e a do Rio de Janeiro, que está com o Espírito Santo, com quarenta 



119

e cinco varas, a Primeira Região, que jurisdiciona mais de oitenta por cento do território 
nacional, dispõe, até agora, só de catorze varas interiorizadas! 

Na presença de autoridades como o Governador do Estado do Piauí, senador e depu-
tados federais, conclamei as forças vivas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e os mi-
neiros no Sudeste à luta, no Congresso Nacional, para aprovarmos projetos de lei que redu-
zam essa intolerável discriminação. É mais um efeito lamentável das desigualdades sociais 
e regionais que, na ordem econômica, a Constituição Federal, no art. 170, VII, manda 
corrigir, a fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

Não se admite que estados com grande densidade populacional possuam, no interior, 
varas federais em quantidade inexpressiva, a exemplo da Bahia, uma em Ilhéus, Minas 
Gerais, com sete, e nenhuma em Goiás, salvo as varas novas ainda não implantadas. A 
população de estados com dimensões continentais, como Amazonas, Pará e Maranhão, 
tem pouco acesso à Justiça Federal em virtude das enormes distâncias que a separam das 
capitais. 

É imperativo de segurança nacional que ocupemos espaços vazios na região amazônica, 
nas zonas de fronteira com a Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, onde está ausente 
o Estado brasileiro. Em nosso projeto de reestruturação, prevemos instalação de varas 
federais em cidades fronteiriças, localizadas nos Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, 
Rondônia e Roraima, as quais levarão para essas localidades outros órgãos públicos, como 
a Procuradoria da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União 
e a Polícia Federal. 

Para não alongar o discurso, dispenso-me da referência a outros projetos que desen-
volvemos, concluídos ou em vias de conclusão, tais como a segurança interna do Tribunal 
com vários equipamentos eletrônicos, a instituição da Consultoria em Língua Portuguesa 
para aprimorar textos produzidos em decisões judiciais e administrativas, as reformas e 
construção de prédios de seções judiciárias, dos quais destaco na Bahia a futura sede dos 
juizados especiais federais em terreno doado pelo Governo do Estado. 

O Marquês de Maricá sentenciava que “os sábios recusam o poder; os loucos o cobi-
çam”. A essa lição de filosofia popular contrapõe-se a do mestre Machado de Assis, que es-
creveu: “em si mesma a loucura é já uma rebelião”. Espíritos rebelados e visionários somos 
todos nós que, no exercício do poder, vemos a noite com a incerteza da alma pelo amanhã. 
O que devemos fazer no Judiciário, no Executivo e no Legislativo para elevar o nível de 
nossas instituições públicas e privadas, ameaçadas pela corrupção incontrolável? O que 
devemos fazer para que haja maior responsabilidade social e dever cívico, ou para reduzir 
o universo trágico das carências em que se debate grande parcela da população brasileira? 

Felizmente, nova mentalidade surge em nossa sociedade, com reflexos na formação 
de uma economia solidária. É cada vez maior o número de empresários que aderem a 
modelo de gestão empresarial baseada na ética, na transparência e na solidariedade social 
e voltada para a preservação do meio ambiente, do patrimônio cultural e para a redução 
das desigualdades. Não mais a velha concepção milenarista do populismo que prevaleceu 
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em nossas elites, mormente nos períodos eleitorais, mas a consciência da necessidade de 
integrar setores marginalizados da população na economia de mercado, que é a nossa 
vocação natural. 

Nesse contexto, nenhum instrumento é mais eficaz como fator de distribuição de ren-
da do que o papel exercido pelos juizados especiais federais na concessão e revisão de 
benefícios previdenciários a milhões de brasileiros que não tinham o acesso facilitado à 
Justiça. Buscamos caminhos seguros para a transformação da sociedade brasileira, sem o 
entrechoque dos fins sociais e políticos do governo com o realismo econômico, sem as pa-
tologias sociais, maléficas e destrutivas, como a insegurança urbana, o crime organizado e 
globalizado, o narcotráfico, os sequestros, a corrupção pública e privada, entre outras, que 
refletem um cenário de grandes preocupações. 

O Poder Judiciário tem, neste momento, a responsabilidade histórica na formação de 
juízes comprometidos com a nova realidade nacional. Não juízes isolados em seus gabine-
tes, como meros prolatores de sentenças fundadas em texto frio da lei, mas atentos a sua 
finalidade social. Juízes firmes, diligentes e, sobretudo, ágeis nas decisões contra as graves 
violações da ordem constituída. 

É com muita honra que sou o primeiro a receber a Medalha Ministro Aliomar Baleeiro, 
instituída em boa hora pela eminente Juíza Federal Mônica Aguiar, Diretora do Foro. 
Homenageia um dos filhos mais ilustres da Bahia. Os méritos de Aliomar Baleeiro ainda 
não foram devidamente reconhecidos na forma usual das homenagens prestadas aos gran-
des homens públicos. Como político e parlamentar, foi o tribuno inexcedível nos debates 
por ele travados no Congresso Nacional. Professor de Direito, deixou um legado de obras 
consagradas no Direito Tributário. As gerações de seu tempo, as atuais e certamente as 
futuras tiveram e terão sempre, para estudo, um livro de Aliomar Baleeiro. No Supremo 
Tribunal Federal, soube impor-se a seus pares como magistrado correto, ínclito luminar 
da ciência jurídica, cujos votos eram ouvidos com sereno respeito, não obstante as naturais 
divergências. 

À Dra. Mônica Aguiar, colaboradora incansável da atual administração do Tribunal, 
meus agradecimentos pela comenda, que enriquece o currículo de qualquer magistrado. 

Ministra Eliana Calmon, V. Exa. assumiu um risco como fiadora de minha adminis-
tração. Acabo de prestar-lhe contas, bem como aos demais amigos e colegas, do primeiro 
ano de gestão. No segundo, que ainda me resta, o afiançado não admite fracassar. Ao 
menor fracasso e se chamada for V. Exa. ao cumprimento de obrigações, não se perturbe: 
são direitos ordinários e difusos de credores teimosamente incrédulos. Ao traçar o perfil 
do homenageado em tom evocativo e emocional, V. Exa. demonstra que a homenagem 
é também juízo severo de qualidades individuais e de padrões de comportamento. Juíza 
severa, pouco indulgente com os defeitos alheios ou com os próprios, amante da disciplina 
e do trabalho, V. Exa. tem o coração enternecido com os amigos. Por isso, já afirmei que V. 
Exa. simboliza a bravura da mulher baiana. 

Ao Dr. Carlos D’Ávila, orador em nome da Seção Judiciária da Bahia, oponho-lhe cor-
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dial suspeição de longa amizade. Bem sei que V. Exa. esgota hoje o arsenal de louvores 
com que sempre me distinguiu. Sou o pó da terra, sem desmedido orgulho; olho para meu 
semelhante com o sentimento de fragilidade e de fugaz existência, sem perder de vista sua 
eminente dignidade. O Padre Manoel proclamou que “os grandes do mundo são os escra-
vos de sua grandeza”. Não tenho opinião exaltada de meu próprio valor, mas a consciência 
do desejo de viver para ser útil aos meus jurisdicionados e concidadãos. Sou ideologica-
mente neutro e observador atento da realidade social, desde a decomposição de ideologias 
provocada pela queda do muro de Berlim. Creio na predestinação dos escolhidos para 
elevadas missões. Por isso mesmo, Dr. Carlos D’Ávila, enquanto tempo tivermos e na bus-
ca do tempo perdido, a que aludiu Marcel Proust, trabalhemos para assegurar, naquilo 
que nos compete, o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna e pluralista, segundo os ditames da Constituição. 

A todos os colegas e amigos vindos de Brasília, aos senhores juízes e desembargadores, 
às autoridades dos três Poderes, aos amigos da Bahia, aos colegas de Faculdade e do Centro 
de Estudos, Pensamento e Ação – Cepa, de que fui vice-presidente, aos senhores procu-
radores e advogados, aos familiares, aos servidores da Justiça Federal, os quais saúdo na 
pessoa do Presidente da entidade de classe, Cláudio Cardoso de Melo, e aos terceirizados 
meu muito obrigado, sob as bênçãos de Deus.

FATOS MARCANTES

inTegRaçãO

Visando à maior integração entre o Tribunal e as seccionais, foi realizado, com o apoio 
da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região e da Diretoria-Geral, o I Curso de Trei-
namento e Atualização para Diretores de Foro e Coordenadores de Subseções, realizado 
em junho de 2004. O curso contou com a participação dos diretores de foro, dos coorde-
nadores de subseção e dos diretores de secretaria administrativa, que debateram questões 
comuns às unidades jurisdicionais, que culminaram em um rol de soluções dirigidas às 
diversas áreas do Tribunal.

Ainda em 2004, o Tribunal contou com importantes colaboradores, que auxiliaram 
na promoção da integração na 1ª Região. Com o patrocínio do Banco do Brasil no valor 
de 1 milhão e 900 mil reais, foram possíveis a modernização das sessões de julgamento 
e a realização de eventos institucionais, que focaram na capacitação dos servidores e na 
integração entre estes e estes e suas respectivas áreas de atuação. A Petrobras Distribuidora 
contribuiu com 300 mil reais para o projeto dos Juizados Especiais Federais itinerantes e o 
INSS firmou importante convênio que permite acesso aos bancos de dados daquela insti-
tuição por magistrados cadastrados, para agilizar a prestação jurisdicional.
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inTeRiORizaçãO

Dada a grande dimensão da 1ª Região, a gestão entendeu por bem dar continuidade à 
interiorização da Justiça Federal. Assim, o Tribunal deu prioridade à instalação de novas 
varas no interior, aprovadas pela Lei 10.772, de 21 de novembro de 2003. Foram inúmeras 
as providências para alocação de servidores, equipamentos, mobiliário e demais requisitos 
necessários a seu funcionamento, tendo sido contatados, para agilizar o início da prestação 
jurisdicional nos novos municípios, o Congresso Nacional, prefeituras, câmaras muni-
cipais, Ministério Público Federal, procuradorias regionais, Secretaria de Patrimônio da 
União e outros entes públicos. 

Igual tratamento esta Corte concedeu aos Juizados Especiais Federais, principalmente 
em sua forma itinerante.

ViRTualizaçãO

Quanto à virtualização, nos anos de 2004 e 2005, houve expansão do projeto dos Jui-
zados virtuais, após o período experimental em 2003, quando foi iniciado na Seção Judici-
ária do Distrito Federal. Foram contempladas as Seções Judiciárias do Acre, Amapá, Mato 
Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

A interatividade proporcionada pela internet foi explorada pelo Tribunal, com altera-
ções para maior navegabilidade nos sites da 1ª Região, inclusão de novos produtos e servi-
ços e atualizações permanentes dos conteúdos, com o objetivo de facilitar o atendimento 
ao jurisdicionado e o processamento e julgamento dos feitos recebidos.

VíDeO cOMeMORaTiVO DOs 15 anOs De insTalaçãO DO TRibunal

Em 2004, foram produzidos 6 vídeos institucionais. O destaque do ano ficou com o 
vídeo produzido em comemoração aos 15 anos de instalação do Tribunal, que mostra 
imagens da posse de seus primeiros magistrados, depoimentos de servidores e do primeiro 
presidente da Corte, o magistrado Alberto Vieira da Silva.

ViDeOTeca

Em 2004, os magistrados, dirigentes e servidores do Tribunal passaram a contar com os 
serviços de uma videoteca, com acervo de mais de 500 vídeos e DVDs de gravações de even-
tos comemorativos, palestras, treinamentos, seminários e matérias, inclusive institucionais.

inauguRaçãO DO cenTRejuFe

Totalmente realizadas pelo Tribunal, foram entregues, em 2004, as instalações do Cen-
tro de Treinamento da Justiça Federal – Centrejufe. Construído para tornar-se o centro de 
qualificação de magistrados e servidores da 1ª Região, o Centrejufe abriga dois grandes 
prédios: no primeiro, localizam-se o auditório, as cinco salas de aula e a área para adminis-
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tração; no segundo, estão o restaurante, a lanchonete e os apartamentos duplos destinados 
a hospedar, durante os eventos, juízes e servidores.

cóDigO TRibuTáRiO naciOnal à luz Da juRisPRuDência

Com o objetivo de apresentar as tendências do mundo jurídico nas decisões tributá-
rias, o Tribunal lançou, em 2004, o livro Código Tributário Nacional à luz da jurispru-
dência. A publicação traz a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, com inserção de ementas 
selecionadas do STF, STJ e dos TRFs organizadas por artigos.

a jusTiça VencenDO DisTâncias

Em 2004, foi publicado o livro A Justiça Vencendo Distâncias, elaborado em come-
moração dos dois anos de realização de Juizados Especiais Federais itinerantes. A obra 
traz um detalhamento de todas as atividades desenvolvidas em 12 estados da 1ª Região e 
apresenta dados estatísticos que demonstram o sucesso deste trabalho, no qual já foram 
atendidos cerca de 70 mil cidadãos brasileiros e ajuizadas mais de 30 mil ações.

Manual DO execuTOR De cOnTRaTOs

Devido à complexidade das atividades desenvolvidas pelo executor de contratos e à 
necessidade de melhor orientar esse serviço, foi lançado, em 2004, o Manual do Executor 
de Contratos.
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O objetivo do manual, longe de esgotar a matéria, é ser guia para os executores de 
contrato no que diz respeito à elaboração de projetos básicos, aplicação de penalidades, 
conferência de notas fiscais etc.

sisTeMa inTegRaDO De DiVulgaçãO insTiTuciOnal e jORnalísTica na inTeRneT

Entre as ações que compuseram o Sistema Integrado de Divulgação Institucional e Jor-
nalística do Tribunal, foi inaugurada, em 2004, a transmissão dos julgamentos pela internet.

O sistema, instalado em 2003, tinha o acesso à rede restrito a magistrados e servidores. 
A partir de 2004, o acesso foi ampliado aos cidadãos, que puderam acompanhar, em tem-
po real, pela internet, o julgamento dos processos de seu interesse. 

Em 2004, a Rádio Justiça passou a veicular também o programa Notícias em Destaque, 
que vai ao ar aos sábados e domingos e leva ao país as principais notícias da 1ª Região.

Para atender ao público externo que acompanha a programação via internet, novos 
programas foram inseridos na grade da Rádio Destaque, além de ter sido estendido o perí-
odo de transmissão para 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Por sua vez, a TV Destaque, que também passou a ser transmitida via web, continuou 
a transmitir sua programação normal, que inclui vídeos institucionais; palestras jurídicas, 
de recursos humanos e de qualidade de vida; eventos jurídicos e sociais e reprise de ma-
térias produzidas para a TV Justiça. A TV Destaque passou a manter-se 24 horas no ar e 
também a retransmitir a programação da TV Justiça. 
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PRêMiO iMPRensa eMbRaTel

O Tribunal conquistou o VI Prêmio Imprensa Embratel, categoria regional Centro-
-Oeste, com a matéria Jalapão I e II. A cerimônia de premiação dos vencedores foi no Rio 
de Janeiro, em 29 de setembro de 2004. A matéria sobre a visita do Juizado Federal itine-
rante ao Jalapão foi produzida quando a repórter Vera Carpes acompanhou o trabalho de 
uma equipe do Juizado Federal itinerante àquela região, um paraíso ecológico cuja beleza 
contrasta com a pobreza das comunidades locais, onde seus habitantes precisam andar 
quilômetros a pé para chegar ao povoado mais próximo e sobrevivem com menos da me-
tade de um salário-mínimo por mês. Na ocasião, o Juizado Especial Federal itinerante fez, 
em dois dias, 900 atendimentos, a maior parte ligada à Previdência Social.

aDesãO DO TRibunal aO RegisTRO De PReçOs

Em 2004, o Tribunal aderiu ao Registro de Preços, mecanismo que torna os proce-
dimentos de compra ainda mais rápidos, eficientes e de baixo custo. A inovação traz a 
possibilidade de se aderir a Pregão realizado por outro órgão da Administração Pública, 
reduzindo-se os prazos de negociação em até 5 dias.

cuRsO De laTiM

Considerando as necessidades dos magistrados da 1ª Região, foi promovido, em 2005, 
o Curso de latim em dois módulos, realizado no Centro de Treinamento da Justiça Federal 
– Centrejufe. 

No módulo I, foram transmitidas aos participantes noções gramaticais básicas para 
utilização instrumental da língua latina, leitura e compreensão de textos latinos, brocar-
dos e expressões jurídicas.

No módulo II, o complemento e a ampliação do conhecimento da gramática lati-
na, com ênfase na leitura de textos literários, especialmente na área jurídica, visando à 
consolidação da aprendizagem gramatical e à assimilação progressiva da fraseologia latina.

DiáRiO OFicial eleTRônicO

Em 2005, foram substituídas as assinaturas dos diários oficiais impressos destinados às 
diversas unidades do Tribunal e às seções judiciárias vinculadas pela adesão do Tribunal 
à assinatura eletrônica.

Esse procedimento permitiu considerável redução dos gastos com a contratação dos 
serviços, além de enquadrar-se na política de racionalização do uso, manuseio e conserva-
ção de papéis pela Administração Pública, uma vez que proporcionou redução significativa 
da circulação de grandes quantidades diárias de jornal nas dependências do Tribunal.

Além dos ganhos com a agilidade na pesquisa, a segurança e a disponibilidade da 
informação, a substituição do documento em papel pelo digital representou a economia 
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anual real de quase R$ 500.000,00. Foram mantidos exemplares em papel apenas para as 
bibliotecas do Tribunal e das seccionais.

DescaRTe cenTRal De DOcuMenTOs aDMinisTRaTiVOs

Em 2005, como ação promovida pelo Tribunal no âmbito da gestão documental, foi 
realizado o Primeiro Dia de Descarte Central da 1ª Região, que visou, entre outros objeti-
vos, ocupar racionalmente os espaços físicos e reduzir custos com a aquisição de estantes, 
armários e caixas. 

A partir do programa de gestão documental, os arquivos centrais passaram gradati-
vamente a assumir o papel de repositório de documentos e processos administrativos de 
valor probatório ou histórico.

Além do Tribunal, participaram do descarte as Seccionais do Acre, da Bahia, do Dis-
trito Federal, de Goiás, do Maranhão e de Rondônia. Foram eliminados 30.946 documen-
tos e 7.592 processos administrativos, totalizando 10 toneladas de papel inservível, que, 
após fragmentação, foi doado para instituições filantrópicas.

DescaRTe De PROcessOs De PRecaTóRiOs

Em atendimento à determinação da Comissão de Avaliação de Documentos do Tribu-
nal, foi realizada em 2005 a separação dos processos de precatórios relativos aos anos de 
1989 a 1994 com temporalidade vencida, de acordo com o Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade – PCTT, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal. Resguardados os 
precatórios mantidos para fins de preservação histórica, foram eliminados 9.716 proces-
sos, tendo sido o material resultante da fragmentação, inservível para o Tribunal, doado a 
instituição sem fins lucrativos.

Em conjunto com esses procedimentos, foram também realizadas as atividades de re-
organização do acervo do Arquivo Central Judicial, bem como o lançamento, no sistema 
informatizado, dos registros correspondentes à destinação dos processos de precatórios 
eliminados.

gesPública 

O Tribunal aderiu, em 2005, ao Modelo de Excelência em Gestão Pública – GesPública, 
instituído pelo Programa da Qualidade no Serviço Público do Governo Federal, com o 
objetivo de avaliar, em ciclos contínuos, a qualidade do sistema de gestão e o desempenho 
das instituições públicas brasileiras, por meio do aprimoramento das práticas de gestão 
voltadas para a sociedade. 

Os trabalhos desenvolvidos no programa GesPública, do qual o Tribunal se desvin-
culou posteriormente após a implantação do Planejamento Estratégico instituído pelo 
Conselho de Justiça Federal, não foram em vão, uma vez que o conhecimento ali adqui-
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rido foi utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela área de planejamento estratégico do 
Tribunal. 

seguRança e seRViçOs geRais

Com os objetivos de testar as atitudes de alerta e o comportamento das equipes, de 
avaliar a necessidade de revisão nos planos de segurança do Tribunal e, ainda, de testar 
os reflexos das pessoas que exercem suas atividades no Tribunal, foi realizado, em 2005, o 
primeiro exercício simulado de abandono de edifício. 

O exercício, promovido com a colaboração de diversos órgãos do Distrito Federal: De-
partamento de Trânsito, Polícia de Trânsito, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar, 
foi realizado no edifício Anexo I e demandou mais de 40 dias no planejamento e o envol-
vimento de mais de 50 pessoas na execução, superando todas as expectativas.

nOVa Página eleTRônica

Em 2005, foi instituído o leiaute-padrão para as páginas eletrônicas de intranet e in-
ternet do Tribunal e das seccionais da 1ª Região. Tendo como base o trabalho vencedor do 
concurso da página eletrônica da 1ª Região, o novo leiaute organizou e padronizou tanto 
a página do Tribunal como as páginas das seccionais em estrutura única, evidenciando a 
interligação entre esses órgãos e ampliando a qualidade de acesso e navegação.
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sisTeMa De cOnTROle De acessO

Com a finalidade de oferecer maior segurança a magistrados, servidores e jurisdicio-
nados durante sua permanência nas instalações do Tribunal, foi implantado, em 2005, o 
Sistema de Controle de Acesso – SCA. A medida foi necessária, tendo em vista a vulne-
rabilidade gerada pelo crescimento tanto da população fixa — servidores, magistrados e 
prestadores de serviço – quanto da população flutuante — usuários eventuais e visitantes.

O SCA conta com a tecnologia de cartões de aproximação, fotoimagem on-line e catra-
cas automatizadas, que permitem acesso fácil, rápido e seguro. Por intermédio do SCA, são 
executadas a identificação, na recepção, de todos os visitantes, prestadores de serviço, esta-
giários e servidores, bem como a organização e manutenção dos quadros de aviso, placas 
de identificação e outros sistemas de comunicação visual. Apenas em 2005, foi registrado 
pelo SCA o total de 1.147.700 entradas de pessoas em visita ao Tribunal.

encOnTRO De geRenTes

Em 2005, foi realizado o Primeiro Encontro de Gerentes de Tecnologia da Informação 
da Justiça Federal da 1ª Região, com a participação de 25 servidores, responsáveis pela in-
formática no Tribunal, seções e subsecções judiciárias. Nos dois dias do encontro, os par-
tícipes discutiram a estratégia para a centralização de todas as bases de dados no Tribunal, 
as estruturas de suporte e desenvolvimento já centralizadas no Tribunal, a sistemática de 
atendimento aos usuários, as instalações das novas subseções judiciárias, a otimização dos 
serviços prestados e o Juizado Especial Federal, entre outros assuntos. 

PROTOcOlO exTeRnO (DRiVe-THRu)

Em 2005, foi construído posto de atendimento, ao lado do edifício Sede II, para propi-
ciar a entrega de petições de dentro de veículos. 
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PROjeTO cOnciliaçãO DO sisTeMa FinanceiRO De HabiTaçãO

Visando atender ao jurisdicionado e reduzir o elevado quantitativo de processos que 
tramitam na 1ª Região, foi criado o Projeto de Conciliação. A medida foi aprovada pela 
Corte Especial do Tribunal pela Resolução 100-014 de 25 de maio de 2005, para solucionar, 
com rapidez, questões relacionadas a contratos de financiamento imobiliário. 

Além de auxiliar na redução das demandas dirigidas às seccionais, com posterior re-
percussão no Tribunal, a conciliação, como mecanismo de resolução de conflitos, tem 
imediato reflexo social, especialmente entre as camadas mais pobres da população.

As primeiras audiências de conciliação foram realizadas pela Seccional de Minas Ge-
rais no dia 22 de maio de 2006 e posteriormente estendidas às demais seccionais.

ceRTiFicaçãO DigiTal 

Em fevereiro de 2006, a 1ª Região implantou a certificação digital, com a assinatura do 
primeiro despacho virtual pelo presidente Aloísio Palmeira Lima. O projeto foi implanta-
do inicialmente no gabinete da Presidência e depois disponibilizado para os desembarga-
dores, juízes federais e servidores da 1ª Região.

Qualquer conteúdo eletrônico assinado digitalmente tem a garantia de autenticidade e 
autoria, além de possuir a validade legal de um documento impresso. Os certificados são 
fornecidos por autoridades certificadoras, ou seja, órgãos responsáveis por emitir a identi-
dade digital de uma pessoa física ou jurídica. 

Um ano após a implantação, os procedimentos relativos à emissão e à utilização do 
documento de identificação digital no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
e das seções e subseções judiciárias foram regulamentados pela IN 13-04, aprovada pela 
Portaria Presi 600-215/2007. 
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COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Assusete Magalhães (presidente)
Carlos Olavo (vice-presidente)
Jirair Aram Meguerian (corregedor-geral)
Tourinho Neto
Catão Alves 
Aloísio Palmeira Lima (aposentado em 30/05/2007)
Carlos Fernando Mathias
Olindo Menezes 
Mário César Ribeiro
Luciano Tolentino Amaral 
Cândido Ribeiro
Hilton Queiroz 
Carlos Moreira Alves 
I’talo Mendes 
José Amilcar Machado 
Antônio Ezequiel da Silva 
Daniel Paes Ribeiro 
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira 
João Batista Moreira 
Souza Prudente 
Selene Almeida 
Fagundes de Deus 
Antônio Sávio de Oliveira Chaves 
Maria Isabel Gallotti 
Maria do Carmo Cardoso 
Leomar Amorim
Neuza Alves
Francisco de Assis Betti (posse em 17/09/2007)

coordenadores dos juizados especiais Federais 
Antonio Sávio de Oliveira Chaves
Cândido Ribeiro (a partir de 05/11/2007)

Diretor da escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Olindo Menezes

Diretor-geral

Felipe dos Santos Jacinto

A
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DISCURSO

Discurso proferido pela desembargadora federal Assusete Magalhães em 19 de abril de 
2006, ao tomar posse na Presidência do TRF 1ª Região.

Assumo hoje, com muita honra, júbilo e responsabilidade, a Presidência do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, para o biênio 2006-2008. 

Há alguns anos, de Minas Gerais, das encostas das montanhas de Diamantina, partia 
Juscelino Kubitschek de Oliveira para cumprir o vaticínio de Dom Bosco, fazendo erigir, 
na “terra prometida”, a cidade de Brasília, metrópole moderna e urbanisticamente revolu-
cionária. 

Uma vez mais, os destinos de Minas Gerais e Brasília convergem, neste momento his-
tórico e inédito, em que nova Mesa Diretora assume os destinos do Tribunal: a Presidente 
e o Vice-Presidente da Corte, Desembargador Federal Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, 
nascidos em Minas, e o Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, Desem-
bargador Federal Jirair Aram Meguerian, cujo coração elegeu a pluralidade das Gerais 
como sua terra natal.

Minas, que, nas palavras de Guimarães Rosa, “é uma montanha, montanhas, o espaço 
erguido, a constante emergência, a verticalidade esconsa, o esforço estático; a suspensa 
região — que se escala”. 

Minas barroca, “dos sinos, agonias, procissões, oratórios, pelourinhos, ladeiras, jaca-
randás, chafarizes, realengos, irmandades, letras e latim”. Minas, que jamais é esquecida 
por seus filhos. 

Premiou-me o Criador com o destino de nascer nas escarpas da Serra do Espinhaço, 
na antiga Comarca do Serro Frio, que, segundo as palavras de Afonso Arinos, é “celeiro de 
ousados”: Teófilo Otoni, Couto de Magalhães, João Pinheiro, Pedro Lessa, Edmundo Lins, 
Sayão Lobato, os três últimos pontificando na Corte Suprema da Nação. 

Volvo os olhos ao passado e vejo-me em minha querida Serro, onde nasci, estudei com 
as Irmãs Vicentinas do Colégio Nossa Senhora da Conceição, forjei meu caráter e vivi os 
melhores momentos de infância e juventude, cercada pelo carinho de minha família e pela 
amizade de meus conterrâneos, que aqui se fazem representados, entre outros, por seu 
Prefeito Municipal. 

Transferi-me para Belo Horizonte em 1969, onde me bacharelei em Direito e em Le-
tras, pela centenária Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em 1973 e 1974, 
respectivamente. 

Ali, com a graça de Deus, fiz muitos amigos, entre eles colegas da vetusta Casa de 
Afonso Pena, advogados, juízes, membros do Ministério Público Estadual e Federal, servi-
dores da Justiça Federal. Muitos deles estão presentes a esta solenidade, para meu gáudio. 
Peço licença para homenageá-los, a todos, nas pessoas dos Ministros Carlos Mário da Silva 
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Velloso e Adhemar Ferreira Maciel, dos quais, ainda jovem, hauri as melhores lições de 
ética, independência e devoção à causa da Justiça. 

Percorri longo caminho antes de chegar à magistratura federal: advogada, procurado-
ra do então Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, procuradora da República 
em Minas Gerais. Empossei-me no cargo de juíza federal da Seccional de Minas Gerais 
em setembro de 1984, pelas mãos honradas do Presidente do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, Ministro José Fernandes Dantas, extraordinário magistrado e grande jurista, 
que engrandeceu aquela Corte de Justiça. 

Em 19 de outubro de 1993, ascendi ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 
Corte nascida com a Constituição Federal de 1988 e com jurisdição continental, alcançan-
do catorze unidades federativas, distribuídas em mais de 80% do território nacional. 

A grandeza e a sobrevivência das instituições repousam no compromisso, na força e 
na lucidez de homens e mulheres que as integram e presidem, capazes de infundir-lhes 
concretude, alma e coração.

Pois bem, há dezessete anos surgia o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 
integrado por dezoito ilustres magistrados, liderados pelo dinâmico e inesquecível De-
sembargador Federal Alberto José Tavares Vieira da Silva, que conduziu a Corte em seus 
primeiros passos, enfrentando as naturais dificuldades de implantar e de administrar uma 
instituição no nascedouro. 

Alberto José Tavares Vieira da Silva — conhecido por seu compromisso com a coisa e 
o interesse públicos e por seu dinamismo — lançou a semente em terreno fértil e produziu 
messe farta, sob a inspiração das palavras do inexcedível Padre Vieira: “... o pregar, que 
é falar, faz-se com a boca; o pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, 
bastam palavras; para falar ao coração, são necessárias obras”. 

A ele se sucederam, na Presidência do Tribunal, os Desembargadores Federais Ansel-
mo Santiago, Alves de Lima, Hermenito Dourado, Mauro Leite Soares, Nelson Gomes da 
Silva, Plauto Ribeiro, Tourinho Neto, Catão Alves e Aloísio Palmeira Lima, de cujas mãos 
ora recebo os destinos desta Casa de Justiça. 

Cada um dos dez presidentes deste Tribunal soube ser digno do legado recebido de 
seu antecessor, consolidando e aprimorando esta Corte de Justiça, hoje reconhecida, no 
meio jurídico nacional, como uma grande e respeitada instituição, que se distingue pelo 
compromisso daqueles que a integraram e integram, pela elevada qualificação de seus ma-
gistrados, pela presteza na entrega da jurisdição, pela eficiente e moderna estrutura admi-
nistrativa. 

A demonstrar o papel relevante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vale 
mencionar que legou ele ao colendo Superior Tribunal de Justiça seis eminentes ministros: 
Adhemar Maciel, Anselmo Santiago, Vicente Leal, Fernando Gonçalves, Eliana Calmon e 
Aldir Passarinho Junior. 

No dizer de Cícero, a história é a “testemunha dos tempos, a luz da verdade, a mestra 
da vida, a mensageira do passado”. 
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Da evocação das obras, realizações e trajetória de cada presidente desta Casa, resta a 
certeza de que a história já lhes fez a devida justiça. 

A história grandiosa deste Tribunal demonstra a responsabilidade que representa as-
sumir sua Presidência, numa quadra em que a mulher ascende a restritos espaços de poder. 

Estou ciente do desafio da luta, da dureza do ofício, da grandeza da incumbência e da 
magnitude do ministério. 

Assumo a Presidência do Tribunal com os olhos voltados para o interesse público e 
com o firme propósito de envidar todos os esforços para bem servir a esta Casa. 

Terei a conduzir-me, nesta empreitada, a proteção divina e a inspirar-me o exemplo de 
notáveis magistradas, que pioneiramente integram os Tribunais Superiores do país: Mi-
nistras Ellen Gracie, Eliana Calmon, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Denise Arruda, entre 
outras. Sua atuação representa marco histórico decorrente do surgimento de uma nova 
consciência no alvorecer do novo milênio: a de que a Justiça, em sua cúpula, também pode 
ser, da mesma forma que sua deusa Themis, feminina. 

Como registrou o Ministro Sepúlveda Pertence, em seu discurso de posse na Presidên-
cia do colendo Supremo Tribunal Federal, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, mais 
do que qualquer outra, confiou na solução judicial dos conflitos individuais e coletivos de 
toda ordem, o que se traduziu na descoberta do Poder Judiciário pelo cidadão. Isso, so-
mado aos ares de reconquista da convivência democrática, provocou o agigantamento da 
procura do Judiciário pela sociedade brasileira, com suas consequências inevitáveis sobre 
a máquina judiciária, obsoleta e despreparada para enfrentar demanda de tal monta. 

Tal contexto gerou natural insatisfação da sociedade brasileira com o modelo atual de 
Justiça, exigindo um processo de mudança do modelo histórico tradicional, hermético e 
alheio às profundas alterações da sociedade contemporânea. 

Vivemos hoje — como registrou Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores de nos-
so tempo — a era dos direitos, que os povos querem não apenas declarados, mas garanti-
dos. 

A sociedade brasileira passou a clamar pela efetivação de seus direitos, e não encon-
trou, na Justiça, resposta adequada a seus reclamos, reproduzindo, naqueles que vêm em 
busca da proteção judicial, a trágica memória do drama kafkiano de desamparada e inútil 
espera. 

A sociedade brasileira hoje cobra do serviço público, inclusive do Poder Judiciário, a 
eficiência, consagrada pelo art. 37 da Constituição Federal de 1988, como princípio norte-
ador de toda a atividade administrativa. 

Como lembra Vladimir Passos de Freitas, se o Judiciário não se remodelar e omitir-
-se em seu papel, a sociedade encontrará outros meios para a solução dos conflitos. Eles 
podem ir da arbitragem até a violência e o linchamento, dependendo do grau de desenvol-
vimento econômico-social dos envolvidos. 

Já há sinais que devem chamar a atenção do observador mais atento. A imprensa di-
vulgou recentemente episódio de banalização da violência, quando a população de cidade 



135

do interior do Pará, insatisfeita com a atuação do Poder Público, destruiu as instituições 
locais, em um — diria eu — verdadeiro resgate do poder do qual é o verdadeiro detentor, à 
luz do art. 1º da Constituição Federal, que dispõe que todo o poder emana do povo. 

O Judiciário brasileiro padece do terrível mal da lentidão, decorrente de legislação pro-
cessual inadequada, reduzido número de juízes, o que contribui para a eternização dos 
feitos. Há número excessivo de recursos, de que as partes lançam mão para procrastinar o 
processo, e, lamentavelmente, tal atitude, não raras vezes, é do Poder Público. Existem pri-
vilégios processuais que contribuem sobremaneira para o atraso na tramitação processual: 
prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, remessa oficial, intimação 
pessoal de procuradores de órgãos públicos, fazendo-se necessária a criação de mecanis-
mos adequados para coibir eventual incúria de advogados públicos no acompanhamento 
das respectivas causas. Existe um perverso sistema de pagamento de débitos judiciais dos 
entes públicos via precatório, do qual tem decorrido, especialmente nos estados e municí-
pios, um acintoso inadimplemento de suas obrigações pelos órgãos estatais. A Defensoria 
Pública — instrumento básico do Estado democrático de direito, que garante o exercício 
pleno da cidadania — funciona precariamente, pelo menos no âmbito federal. 

O desenho de tal panorama negativo, entre outras mazelas, deve servir de alerta a to-
dos os operadores do Direito. É tempo de mudança, é hora de repensar o Poder Judiciário 
brasileiro, para que se possa resgatar sua credibilidade perante a opinião pública. 

O Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, no último biênio, tomou relevante 
iniciativa em prol da renovação da Justiça Federal da Primeira Região, mais precisamente 
da ampliação do acesso ao Judiciário. 

Sua Excelência instalou, em 2005 e 2006, quarenta e uma varas federais, a maioria de-
las no interior do país, em cidades-polo da Primeira Região, situadas em nove das catorze 
unidades federativas jurisdicionadas. 

A instalação foi penosa, à míngua de recursos orçamentários para fazer face a tal em-
preitada. Sua efetivação apenas foi possível graças à parceria com os poderes estaduais e 
municipais, com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. 

Aí se situa o grande desafio da próxima administração do Tribunal: consolidar, de ma-
neira definitiva, a interiorização da Justiça Federal na Primeira Região, dotando as varas 
recém-instaladas de sede própria, além de melhor estrutura material e tecnológica. 

Nos dois últimos anos, atuando na Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira 
Região, realizei correição geral ordinária em todas as catorze seções judiciárias da Primei-
ra Região, incluindo as varas situadas nas capitais e também nas subseções judiciárias, nos 
mais longínquos rincões do Brasil. 

Pude conhecer de perto as dificuldades vivenciadas pelos juízes federais de primeira 
instância, a deficiência de recursos materiais e humanos que enfrentam corajosamente, 
com idealismo e compromisso de bem servir à sociedade e ao interesse público. 

Daí meu compromisso de fortalecer a Justiça Federal de primeira instância e os juiza-
dos especiais federais, estes inclusive mediante parceria e interação com as universidades. 



136

O aumento dos Tribunais Regionais Federais existentes — com proposta já em anda-
mento no Conselho da Justiça Federal — é medida necessária em face do elevado número 
de processos e das diversas ampliações ocorridas na Justiça Federal de primeiro grau. O 
crescimento do quantitativo de varas federais elevou para 143%, em média, a demanda 
processual de todos os TRFs, entre os anos de 1994 e 2003, enquanto, no mesmo período, 
houve um crescimento médio de apenas 43% de cargos de juiz nos Tribunais. 

Quando foi criado o TRF 1ª Região, em 1989, havia quarenta e cinco juízes federais na 
primeira instância e dezoito juízes no Tribunal, proporção que era considerada adequada. 
Hoje, há 322 juízes federais de primeiro grau — 193 titulares e 129 substitutos — e vinte sete 
juízes no TRF 1ª Região, o que acarreta prejuízos para a celeridade da prestação jurisdicional. 

Os Tribunais Regionais Federais, em consequência, têm experimentado um aumen-
to considerável de processos submetidos a sua jurisdição. Em seu nascedouro, em 1989, 
tramitavam, no TRF 1ª Região, 12.706 processos. Hoje esse quantitativo elevou-se para 
220.370 processos, não obstante 842.468 terem sido julgados no período. 

O anteprojeto proposto é, pois, uma necessidade premente e incontestável. Baseia-se nos 
princípios de padronização, racionalização e melhoria contínua do trabalho, projetando 
uma estrutura organizacional adequada ao atendimento dos usuários da Justiça Federal de 
segundo grau. 

Aprovada a proposta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Poder Legislati-
vo, não pouparei esforços para implementar, com a maior brevidade, a necessária amplia-
ção do TRF 1ª Região. 

Trabalharei, outrossim, para obter recursos orçamentários que permitam dotar todas 
as seções judiciárias da Primeira Região de sede própria e iniciar o projeto de construção 
de imóvel para abrigar todas as dependências do TRF 1ª Região, em terreno situado próxi-
mo ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. 

Buscarei ainda, entre outras metas, a agilização dos julgamentos — com novas técnicas 
de solução de conflitos, como a mediação — e a implementação efetiva do Projeto de Exe-
cução Fiscal Virtual, desenvolvido pela Primeira Região. 

Como se vê, os desafios são grandes. Confio, porém, poder contar, nesta empreitada, 
com o indispensável apoio do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Jus-
tiça Federal e com a valiosa colaboração de todos os meus colegas do Tribunal, dos juízes 
federais, dos membros do Ministério Público, dos advogados e dos dedicados servidores 
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

Conforta-me, ainda, saber que terei a meu lado, no próximo biênio, na Vice-Presidên-
cia e na Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, dois caros amigos e 
valorosos desembargadores federais: Carlos Olavo Pacheco de Medeiros — mineiro de boa 
cepa, que agregou à atividade judicante sua profícua experiência na advocacia — e Jirair 
Aram Meguerian, magistrado notável, com mais de duas décadas de experiência.

Presto homenagem a ambos e a todos os seus familiares, especialmente à Juíza Federal 
Mônica Sifuentes Pacheco de Medeiros e a Jussara Meguerian, filhos e netos. 
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Cumprimento, ainda, os Desembargadores Federais Aloísio Palmeira Lima e Mário 
César Ribeiro, Presidente e Vice-Presidente do TRF 1ª Região, no último biênio, pelo pro-
fícuo trabalho realizado em prol da Justiça Federal da Primeira Região, com os quais pro-
curei colaborar, no interesse institucional. 

Permitam-me registrar alguns agradecimentos. 
Mulher de fé que sou, agradeço a Deus, Arquiteto Maior de minha existência, que até 

agora conduziu meus passos e a quem rogo continue a abençoar este Tribunal, seus inte-
grantes e servidores. 

Aos desembargadores federais do TRF 1ª Região, do mais antigo a Neuza Maria Alves 
da Silva, que me elegeram e me confiaram os destinos da Justiça Federal da Primeira Re-
gião no próximo biênio. Afianço-lhes que trabalharei com determinação, denodo e firme-
za, para corresponder à confiança que em mim depositaram. 

Aos juízes federais da Primeira Região — aqui representados por Reynaldo Soares da 
Fonseca — pelo apoio recebido nos dois anos em que estive à frente da Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal da Primeira Região. 

Aos servidores do Tribunal e da Justiça Federal de primeira instância pelo apoio, que 
jamais me faltou quando dele necessitei. 

A meus saudosos pais, Maria Eugênia e José dos Santos Reis — cuja memória reveren-
cio —, aos quais devo o que de melhor tenho, criada que fui dentro de rígidos princípios 
éticos e valores morais. 

A meus queridos nove irmãos, vários aqui presentes. Peço licença para homenageá-los 
na pessoa de José Reis Júnior, dileto irmão, que, ante o prematuro falecimento de nosso 
genitor, acompanhou a criação e educação de nove irmãos, entregando à sociedade verda-
deiros cidadãos. 

A meu caro marido Júlio César, fiel companheiro de mais de trinta anos de jornada, e 
a meus queridos filhos, Ana Carolina, Marco Túlio e Marco Aurélio — que me têm pre-
senteado com tantas alegrias —, pelo apoio e compreensão ao longo de quase vinte e dois 
anos de judicatura.

A todos os demais familiares aqui presentes, a meus caros amigos e coestaduanos que 
deixaram suas atividades para comigo participar da alegria deste momento. 

Aos advogados, representantes do Ministério Público e às demais autoridades que aqui 
compareceram para prestigiar este evento.

Por último, quero dirigir uma palavra a todos os meus pares, com os quais enfrentarei 
o desafio de administrar a Justiça Federal da Primeira Região, de 2006 a 2008. Que traba-
lhemos todos, em sintonia, unidos num mesmo objetivo de aperfeiçoamento do Poder Judi-
ciário federal e, consequentemente, de aperfeiçoamento do Estado democrático brasileiro, 
lembrando-nos das palavras que Cervantes colocou na voz de Dom Quixote: “Quando se 
sonha sozinho, é apenas um sonho; quando sonhamos juntos, é o começo da realidade!”. 

Que sonhemos, então, com um novo Judiciário, mais forte, independente, célere. 



Vamos nos dar as mãos e que Deus nos ilumine nesta caminhada. 
Muito obrigada!

FATOS MARCANTES

cOnTROle à PRáTica DO nePOTisMO

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ emitiu a Resolução 7, de 18 de outubro de 2005, 
alterada posteriormente pela Resolução 9, de 6 de dezembro de 2005, e pelo Enunciado Ad-
ministrativo 1 – Nepotismo (parcialmente aprovado em 15 de dezembro de 2005 e parcial-
mente em 11 de abril de 2006), disciplinando o exercício de cargos, empregos e funções por 
parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de 
direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário.

Aos tribunais foi exigida a identificação das situações que se enquadrassem nas veda-
ções definidas, a adoção das providências cabíveis em cada caso e a comunicação ao CNJ.

nOVa seDe DO TRibunal

Em 01 de dezembro de 2006, foi assinado contrato com o escritório de Arquitetura e 
Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. para a elaboração do projeto arquitetônico da nova 
sede do Tribunal, que foi concluído e entregue em 2007, possibilitando o início dos proce-
dimentos licitatórios para a construção. 
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A nova sede está sendo edificada na quadra 5, lote 3, do Setor de Administração Federal 
Sul – SAF/SUL, vizinha às sedes do STJ e do TST e próxima ao Congresso Nacional e à 
Esplanada dos Ministérios.

Para um desafio de tal monta, foi constituída, por meio da Portaria/Presi 600-446 de 
31 de outubro de 2006, uma comissão, inicialmente composta pelos desembargadores fe-
derais Jirair Aram Meguerian, Cândido Ribeiro e João Batista Moreira, para colaborar na 
definição dos princípios e critérios norteadores da contratação e elaboração dos projetos, 
bem como no acompanhamento da licitação, execução e pagamento das obras. 

PROgRaMa De MeTas

Partindo da premissa de que a Administração Pública deve estar sempre voltada para 
a excelência na gestão, em processo de permanente evolução e aprimoramento, o Tribunal 
inovou ao criar o seu Programa de Metas – Biênio 2007-2008.

Lançado em fevereiro de 2007, o primeiro programa de metas da Justiça Federal da 
1ª Região trouxe um rol de ações estratégicas planejadas e priorizadas, voltadas para a 
qualidade dos serviços e a produtividade organizacional, abrangendo as áreas gerenciais, 
técnicas e operacionais. 

Para a consecução do Programa de Metas, foram definidas quatro diretrizes estratégi-
cas para a 1ª Região: integração da 1ª Região, melhoria das instalações físicas, virtualiza-
ção de processos judiciais e eficiência dos serviços.
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a MaiORiDaDe DO TRibunal

Em 30 de março de 2007, o Tribunal completou 18 anos de existência, alcançando a 
marca de quase um milhão de processos julgados. 

Na ocasião, foi realizada sessão solene para comemorar a data, com o lançamento do 
vídeo institucional TRF 1ª Região: 18 anos de história e do livro A maioridade de um tribu-
nal: 18 anos de pacificação social.

OuViDORia aDMinisTRaTiVa

O Tribunal tem o compromisso com a sociedade de buscar a constante excelência na 
prestação do serviço público que lhe é inerente. Para dar cumprimento a essa vocação, em 
22 de maio de 2007, foi criado o Serviço de Ouvidoria Administrativa do TRF 1ª Região, 
de acordo com a Portaria Presi 600-117/2007.

O serviço foi inaugurado em 4 de junho, com o objetivo de manter um canal de co-
municação simples, ágil, pessoal e interativo com os públicos interno e externo, ao ouvir 
e responder prontamente questões administrativas ou encaminhar problemas para busca 
de soluções.

A Ouvidoria Administrativa foi concebida e estruturada no TRF 1ª Região de forma 
diferenciada e inovadora, pois não possui um corpo funcional específico. Seu funciona-
mento ocorre mediante plantão rotativo entre as unidades técnicas administrativas, no 
qual atuam como ouvidores os próprios diretores das áreas técnicas da Administração, 
sem que haja prejuízo de suas atividades cotidianas. O atendimento na Ouvidoria é reali-
zado pessoalmente, por telefone ou por e-mail específico.

uniVeRsiDaDe cORPORaTiVa

Com o objetivo de criar uma cultura de aprendizagem contínua, com o compartilha-
mento de experiências, informações e práticas de trabalho, o TRF 1ª Região criou, em 26 
de novembro de 2007, a Universidade Corporativa da Justiça Federal da 1ª Região – Uni-
Corp.

A criação de uma universidade própria da 1ª Região foi um dos meios escolhidos pela 
direção do Tribunal para o aperfeiçoamento dos magistrados e servidores, bem como para 
a modernização e otimização dos serviços prestados aos jurisdicionados.

A UniCorp tem por finalidade planejar, implantar, consolidar e expandir sistema in-
tegrado de educação corporativa, alinhado às diretrizes e objetivos estratégicos definidos 
pelo Tribunal, respeitando a realidade e as demandas da 1ª Região.

Os conteúdos programáticos são voltados estritamente às necessidades de trabalho do 
Tribunal e das seções e subseções judiciárias e transmitidos pelo sistema de ensino a dis-
tância – EAD ou pelo método tradicional, com a realização de aulas presenciais, ou ainda 
de ambas as formas, de maneira a se complementarem.
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PROTOcOlO POsTal

Como parte do projeto de ampliação do Protocolo Descentralizado da 1ª Região, foi 
aprovada, em sessão do Conselho de Administração de 4 de outubro de 2007, a Resolução 
Presi 600-12 de 8 de outubro de 2007, que implantou o Protocolo Postal de petições e re-
cursos na 1ª Região.

Com o Protocolo Postal, as partes podem enviar, por meio de qualquer agência dos 
Correios do país, recursos e petições que tenham como destinatários quaisquer órgãos da 
Justiça Federal de primeiro e de segundo graus da 1ª Região. O projeto foi fruto da parceria 
do Tribunal com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

A solenidade de lançamento do Protocolo Postal ocorreu no dia 12 de outubro de 2007, 
no Salão Nobre do Tribunal, com a assinatura do Protocolo de Intenções. Na ocasião, foi 
carimbado o selo comemorativo do lançamento do Protocolo Postal. 

ViRTualizaçãO De PROcessOs juDiciais

Como parte do Programa de Metas 2007-2008, foram desenvolvidas diversas iniciati-
vas voltadas para a virtualização dos processos judiciais.

1. Citação eletrônica 
O Sistema de Citação e Intimação Eletrônica – e-Cint foi desenvolvido de forma a 

complementar o sistema do juizado especial federal virtual e teve como principal objetivo 
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apresentar, por meio da internet, as citações e intimações de forma rápida e segura para as 
partes, advogados particulares e procuradores de entidades.

2. Sistema Eletrônico de RPV
Outro trabalho de grande relevância foi a implantação na Corej do sistema eletrônico 

para expedição de requisições de pagamento no âmbito da 1ª Região, que permitiu o pa-
gamento de todas as requisições aos beneficiários dos créditos dentro do prazo legal. Esse 
sistema eletrônico reduziu significativamente a complexa burocracia antes necessária à 
expedição de requisições de pagamento, com grande economia de material e de mão de 
obra, trazendo ainda total transparência e eficiência ao pagamento aos jurisdicionados.

3. Recurso extraordinário eletrônico 
Com a promulgação das Leis 11.280/2006 e 11.419/2006, o Supremo Tribunal Federal 

universalizou a emissão virtual dos processos ao lançar a versão eletrônica para a trami-
tação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais — o 
e-STF. Na diretriz desse projeto, o STF lançou o Recurso Extraordinário Eletrônico – e-RE 
como experiência-piloto, considerada um marco histórico na Justiça brasileira.

O Tribunal, de pronto, filiou-se à ideia. No momento inicial de testes do novo projeto, 
participaram, no âmbito da Justiça Federal do país, somente o TRF 1ª Região e o Tribunal 
Superior do Trabalho – TST.

O primeiro recurso extraordinário virtual brasileiro ao STF foi um mandado de segu-
rança individual distribuído originalmente à 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado 
de Minas Gerais. Em 2 de dezembro de 2005, foi remetido ao TRF 1ª Região, sendo au-
tuado como AMS 2005.38.00.022539-8, cujo relator foi o desembargador federal Leomar 
Amorim, da 8ª Turma. No STF, o recurso foi registrado como RE 551476.

O primeiro recurso extraordinário eletrônico julgado por aquela Corte também teve 
origem na 1ª Região. O processo, uma ação civil, foi apreciado originalmente pela 6ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 4 de agosto de 2006, foi distribuído no 
TRF sob o número AC 2005.34.00.030148-5, tendo como relator o desembargador federal 
Catão Alves, da 7ª Turma. No STF, o recurso foi registrado como RE 551476 e julgado pelo 
relator ministro Sepúlveda Pertence.

4. Diário Eletrônico da 1ª Região 
Em outubro de 2007, foi criado o Diário da Justiça Federal da Primeira Região em 

formato eletrônico – e-DJF1, como meio oficial de publicação dos atos judiciais e admi-
nistrativos da Justiça Federal de primeiro e segundo graus da 1ª Região, conforme regula-
mentação dada pela Resolução Presi 600-011 de 4 de outubro de 2007.

O e-DJF1 substitui a versão impressa das publicações oficiais e é veiculado gratuita-
mente no Portal da Justiça Federal da 1ª Região, na internet, no endereço eletrônico www.
trf1.gov.br.
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O projeto de um diário da Justiça próprio da 1ª Região e em meio eletrônico nasceu das 
dificuldades advindas da demora na entrega do Diário da Justiça a alguns municípios ju-
risdicionados, da necessidade de redução de custos operacionais com publicações oficiais 
para a Justiça e das facilidades de pesquisa proporcionadas pelos meios eletrônicos.

ViDeOcOnFeRência e VOiP

Em 7 de abril de 2008, para viabilizar a integração entre o Tribunal e as 14 seções ju-
diciárias da 1ª Região, foi implantado o Sistema Conferencial de Integração e Desenvolvi-
mento Corporativo, que possibilitou, por meio de videoconferência, a interação entre duas 
ou mais pessoas, separadas fisicamente, mediante transmissão de áudio, dados e vídeo, em 
tempo real e de forma cooperativa, permitindo o compartilhamento de materiais e infor-
mações de trabalho, sem a necessidade de deslocamento físico, e a realização, a distância, 
de eventos de treinamento e formação profissional e até de sustentação oral virtual em 
sessões de julgamento ou audiências e oitivas de testemunhas.

Além da tecnologia de videoconferência, foi inaugurada a de voz sobre IP (VoIP), ten-
do sido escolhida a Seccional do Piauí para dar início a esse sistema, que reduz considera-
velmente o custo de ligações telefônicas. 
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DISCURSO

Discurso de Posse do desembargador federal Jirair Aram Meguerian na Presidência do 
TRF 1ª Região.

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Hoje, quando assumo a Presidência desta Corte Federal, só posso me comprometer a 

dar continuidade à saga de onze presidentes que me antecederam, saga inaugurada pelo 
sempre Presidente Alberto José Tavares Vieira da Silva, uma sucessão de colegas de alta 
envergadura moral, probos e de elevado tino administrativo, entre os quais, não posso 
deixar de destacar, dois de saudosa memória, que já retornaram às paragens espirituais: 
os Desembargadores Federais Hermenito Dourado, amigo e companheiro de toda hora, e 
Leite Soares, grande timoneiro deste barco, que, desde os tempos em que atuava no Supre-
mo Tribunal como parquet, deixou lições para nós. 

O momento é de agradecimento, de prestação de contas e de indicação de algumas 
metas que obviamente serão detalhadas no dia a dia da administração. 

Agradeço, em primeiro lugar, ao Pai Celeste, que me criou e deu a chance de nascer na 
família Meguerian e me propiciou todas as oportunidades nesta vida atual, até alcançar o 
honroso cargo de Presidente desta Corte.

A seguir rendo meu preito a meus pais, Aram e Serpouhie, e meu sobrinho Rafi Me-
guerian, integrante do Departamento da Polícia Federal — aqueles aqui representados por 
meu irmão, Berdj; o sobrinho aqui presente na pessoa da filha, Maria Carolina —, e que, 
tenho certeza, estão felizes no mundo espiritual, onde hoje se encontram. Agradeço, as-
sim, a meus pais pela criação e orientação que me transmitiram. Deram-me o prumo da 
honestidade e integridade, principalmente no trato da coisa pública, e tiveram a coragem 
de deixar o conforto e a estabilidade de que usufruíam no Egito e atravessaram a metade 
do mundo para nos trazer, a mim e a meu irmão, ao Brasil há exatos cinquenta anos, que 
se completam no próximo dia 12 de maio. 

País que homenageio por meio de seu povo, hospitaleiro, amigo, que nos recebeu de 
braços abertos, nos facilitou todas as oportunidades, abriu as portas da magistratura para 
mim e alçou-me, agora, à Presidência do Tribunal e concedeu-me, por intermédio da valo-
rosa cidade de Uberlândia, o título de cidadão. 

Agradecimentos que rendo agora à minha esposa, Jussara, a meus filhos, Rosa Maria, 
que assiste a esta solenidade pela internet, na Inglaterra, onde reside, Serpuhi, Miliany, 
Lucas e Cristiane, esteios nas horas mais difíceis — os filhos com a impetuosidade própria 
da juventude e Jussara com seu otimismo e alegria contagiante, que consegue encontrar e 
transmitir felicidade nos momentos mais graves da vida, aliviando, assim, a angústia do 
coração e da mente. Pessoas cuja intimidade e apoio vacinam-me contra o “mal do século”, 
o estresse, mesmo me dedicando a um trabalho árduo, ainda que com jornadas sem limite. 
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Destaco em especial a tão cara neta, Ana Júlia, que veio iluminar a maturidade da minha 
vida, que faz retornar as lembranças da juventude, quando a mãe e as tias eram pequenas, 
e que, apesar de sua tenra idade, já apoia as minhas atividades, dando, também, o suporte 
necessário para eu atravessar as dificuldades naturais dos labores diuturnos. Tão querida 
e presente na minha vida e neste Tribunal, que uma vez foi designada pelo caro amigo e 
companheiro Desembargador Federal Carlos Moreira Alves como a “verdadeira acepção 
de juíza natural”, por frequentar assiduamente as sessões quando era bem pequena, e que 
inclusive já foi homenageada por outro amigo, Desembargador Federal Carlos Fernando 
Mathias, em ata da Segunda Turma. 

Não poderia deixar de lembrar os colegas do Tribunal que depositaram sua confiança 
em mim ao me entregarem os destinos do Tribunal por dois anos, por intermédio de vinte 
e dois votos, que me consagraram na eleição. 

Enfim, à equipe que me acompanha desde que cheguei aqui. Lamento, tão somente, 
neste momento, perder a colaboração de alguns amigos que, por motivos pessoais, não 
poderão continuar me auxiliando, os quais homenageio na pessoa do amigo de sempre, 
Ailton Bernardes de Assis, que conheci quando assumi a jurisdição na querida cidade de 
Uberlândia, nos idos de 1988. Grande amigo, companheiro e conselheiro, que jamais será 
esquecido por mim. Aliás, a minha estada pelo Triângulo Mineiro, no eixo Uberlândia-
-Uberaba, ficou inolvidável na minha alma, pelas amizades que consolidei, como é o caso 
do Ailton e de outro grande amigo, Professor Edmundo de Freitas, que tanto me ajudou 
na Vara Federal de Uberaba.

Encerrando este capítulo de agradecimento, adaptando o dito popular em que se diz 
que nunca esquecemos a primeira professora, digo que nunca esquecerei meu primeiro 
chefe no serviço público federal, o então Superintendente da Receita Federal da Sétima 
Região Fiscal — aqui representado por sua filha, ilustrada colega Desembargadora Federal 
Liliane Roriz —, o Dr. Benjamim Roriz, com quem aprendi a dar os primeiros passos na 
trilha da administração pública. 

Neste momento cabe ainda prestar contas, mesmo que de forma concentrada, das ati-
vidades desenvolvidas na minha gestão como Corregedor da Justiça Federal da Primei-
ra Região, quando realizei correição em todas as seções judiciárias, visitando inclusive 
as subseções no interior, vendo e sentindo de perto as dificuldades pelas quais passam 
as varas do interior. Atuei também em inúmeros feitos administrativos de interesse da 
administração com vistas à melhoria da prestação jurisdicional na primeira instância e, 
infelizmente, em alguns feitos disciplinares. Cabe lembrar, ainda, que, em recente atuação, 
na qualidade de presidente de inquérito judicial, via de consequência juiz do feito — com 
atribuições judicantes como definido em magistral acórdão do egrégio Supremo Tribunal 
Federal, competência essa expressamente definida em dispositivo regimental, que nesses 
casos exclui a distribuição aleatória, pelo menos até o momento da apresentação da de-
núncia —, participei em trabalho exemplar de alta envergadura, com forte teor patriótico 
desenvolvido por quase dez meses pelo Departamento de Polícia Federal, a cujos integran-
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tes rendo minhas homenagens por um trabalho tão paciente, desenvolvido com respeito 
a todas as vedações legais, inclusive de sigilo imposto pela lei, numa apuração que, por 
envolver autoridades com direito a foro especial por prerrogativa de função, deslocou-se 
para mim. 

Demonstra-se, assim, que as autoridades constituídas tanto do Executivo, através dos 
integrantes da Polícia Federal, como do Judiciário, conforme decisões da Corregedoria, e 
agora o Ministério Público Federal, com apresentação de denúncias, estão atentos e vigi-
lantes na proteção do bem público, colocando em marcha o aparato legal construído pelo 
Legislativo, ou seja, os Três Poderes, que, vigilantes, independentes, porém harmônicos, 
estão cônscios do seu papel de guardião do Estado Democrático de Direito, como é mol-
dado o Brasil, país que, mesmo deitado em berço esplêndido, que representa as riquezas 
naturais que nos privilegiam, possui da justiça a clava forte. Os integrantes dos Poderes, 
como se vê, parodiando a Canção do Exército, afirmam pelas suas atitudes: “Quando a 
nação querida, frente ao inimigo, correr perigo, se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, 
fulge a vitória”. 

Assumo neste ato o compromisso de dirigir a Corte de uma forma democrática, obvia-
mente contando com a colaboração de todos os membros do Tribunal e dos magistrados 
de primeiro grau de jurisdição, em especial dos dois paladinos da Bahia que comigo for-
mam o triunvirato que administrará o Tribunal pelos dois anos, Desembargadores Federais 
Antônio Ezequiel da Silva, Vice-Presidente, e Olindo Menezes, Corregedor-Geral da Jus-
tiça Federal da Primeira Região. 

Terei o gabinete aberto a todos, magistrados, servidores, advogados, membros do Mi-
nistério Público e partes, para receber sugestões e críticas, preocupando-me com os pro-
blemas da Justiça Federal como um todo, com especial atenção às subseções judiciárias, 
já que contam nesta administração com dois desembargadores oriundos do interior: na 
Presidência, eu, juiz de Uberlândia, e, na Vice-Presidência, Desembargador Federal Antô-
nio Ezequiel, juiz de Ilhéus. 

Noticio, ainda, que prosseguirei com as tratativas iniciadas perante o Exmo. Sr. Co-
mandante do Exército e o Comandante do Comando Militar da Amazônia, Generais de 
Exército Enzo Martins Peri e Augusto Heleno Ribeiro Pereira, para colocar em cada uni-
dade militar do interior da Amazônia um posto permanente de atendimento do juizado 
especial federal previdenciário, a ser operado por integrantes do Exército. 

Finalizando este discurso, que já se vai alongando, afirmo, enfim, projetos os há mui-
tos, alguns já iniciados, que merecem continuidade, outros a serem implantados. Espero, 
com o auxílio dos meus colegas da direção e dos demais integrantes do Tribunal, contando 
com a colaboração do egrégio Conselho da Justiça Federal e a compreensão dos Poderes 
Executivo e Legislativo, prosseguir nesta viagem da nau cujo leme ora assumo, por mares 
tranquilos e serenos, até chegarmos a bom porto, que, em homenagem à origem dos cole-
gas de cogestão na direção, digo um Porto Seguro. 

Muito obrigado.



149

FATOS MARCANTES

PlanejaMenTO esTRaTégicO e MeTas De niVelaMenTO DO PODeR juDiciáRiO

Em 25 de agosto de 2008, o presidente do TRF 1ª Região, desembargador federal Jirair 
Aram Meguerian, participou do I Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento orga-
nizado pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual se reuniram cerca de 170 ministros e 
presidentes dos tribunais superiores e regionais, além de magistrados, desembargadores e 
convidados especiais. O objetivo foi discutir o aperfeiçoamento da gestão e da prestação 
jurisdicional e unir os órgãos do Judiciário em prol das causas comuns à Justiça. 

Esta primeira reunião culminou em estudos para que, no II Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, realizado em 16 de fevereiro de 2009, fossem traçadas 10 metas a serem 
atingidas pelo Poder Judiciário no ano de 2009, a fim de se proporcionar maior agilidade 
e eficiência na tramitação dos processos, melhorar a qualidade do serviço jurisdicional 
prestado e ampliar o acesso do cidadão brasileiro à justiça. Elas foram aprovadas pela Re-
solução CNJ 70, de 18 de março de 2009.

Pretende o Conselho Nacional de Justiça reunir anualmente os tribunais do país para 
tratar de assuntos relacionados à gestão.
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Metas de Nivelamento do Poder Judiciário
1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 5 anos) 

aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão 
Especial.

2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o jul-
gamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º graus ou tribunais superiores).

3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à 
rede mundial de computadores (internet). 

4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos.
5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompa-

nhamento eletrônico das prisões provisórias.
6. Capacitar em gestão de pessoas e em processo de trabalho o administrador de cada 

unidade judiciária, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas.
7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de com-

putadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os pro-
cessos, respeitado o segredo de justiça. 

8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a 
informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Info-
jud, Renajud).

9. Implantar núcleo de controle interno.
10. Implantar processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.
Entre as metas estipuladas, ganharam maior destaque a Meta 1, desenvolver e/ou ali-

nhar planejamento estratégico plurianual — mínimo de 5 anos — aos objetivos estraté-
gicos do Poder Judiciário com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial, e a Meta 
2, identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julga-
mento de todos os distribuídos até 31 de dezembro de 2005. 

No Tribunal, para dar cumprimento à Meta 1, dando continuidade às 26 metas pro-
postas para o biênio 2006-2008 e com o objetivo de se adotar uma administração estratégi-
ca que conduza à excelência na gestão, foi aprovada, em sessão da Corte Especial adminis-
trativa, em 10 de dezembro de 2009, a Resolução Presi 600-27 de 17 de dezembro de 2009. 

A Meta 2 teve especial destaque em razão do seu impacto na sociedade. 
Entre as ações para cumprimento da Meta 2/2009, merece destaque o ícone “Quero 

fazer acordo”, disponibilizado na página do Tribunal para que a parte interessada pudesse 
manifestar o seu interesse em realizar acordo, gerando, imediatamente, a informação para 
que o gabinete de desembargador federal ou a vara federal em que estivesse o processo 
pudesse tomar as providências necessárias à formalização de acordo. 

juRisPRuDência aDMinisTRaTiVa

Atendendo à demanda das áreas técnicas desta Corte e, principalmente, das seccionais, 
tendo em vista a necessidade de se conjugarem os procedimentos administrativos realiza-
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dos e as normas administrativas propostas às decisões do Tribunal, a Coordenadoria de 
Jurisprudência e Documentação – Cojud implantou, em 2008, o banco de dados de juris-
prudência administrativa, contendo julgados do Plenário, da Corte Especial Administra-
tiva e do Conselho de Administração, com possibilidades de pesquisa. 

PRiMeiRO DescaRTe De auTOs juDiciais FinDOs

A política de gestão de documentos do Tribunal define e disciplina os critérios e proce-
dimentos para tratamento da massa de documentos de natureza jurídica e administrativa 
no que se refere a sua avaliação, seleção, arquivamento, preservação histórica e descarte, 
visando a:

 ■ reduzir, racionalizar e organizar a massa de documentos;
 ■ preservar adequadamente documentos de importância pública ou social (documen-

tos legais, históricos, culturais e artísticos);
 ■ maximizar a utilização das instalações físicas do Tribunal e das seccionais, por meio 

da guarda de documentos pelo período estritamente necessário;
 ■ aumentar a rapidez na recuperação das informações.
Pensando nisso, em 2008, o Tribunal realizou o 1º Descarte de Autos Judiciais Findos 

do TRF 1ª Região e o 4º Descarte de Documentos e Processos Administrativos. 
Nos descartes, foram para reciclagem 14.910 processos de precatórios, 1.214 mandados 

de segurança, 18.469 processos judiciais e 2.268 processos administrativos, o que resultou 
na liberação de mais de 167 metros lineares de área de depósito.

Os processos e documentos de valor histórico e aqueles que ainda não atingiram a 
temporalidade para descarte foram sistematicamente classificados e receberam adequado 
tratamento de higienização e acondicionamento.

Tabelas uniFicaDas 

Em cumprimento à Resolução CNJ 46/2007, foi implantada, por meio da Portaria Presi 
600-226 de 18 de agosto de 2008, a nova Tabela Única de Classes – TUC, do Conselho da 
Justiça Federal, compatibilizada com a Tabela de Classes Processuais – TAC, do Conselho 
Nacional de Justiça. Baseou-se a referida portaria na proposta apresentada pela comissão 
especial para a uniformização das tabelas de assuntos, classes e movimentação processual, 
instituída pela Portaria Portaria Presi 100-130 de 23 de maio de 2008, coordenada pelo juiz 
federal em auxílio à Corregedoria-Geral, José Alexandre Franco, e integrada por servido-
res da Secju, Corip, Asret, Secin e da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Ainda em cumprimento à Resolução CNJ 46/2007, foi implantada, no mês de outubro, 
a nova Tabela Única de Assuntos – TUA, do Conselho da Justiça Federal, devidamente 
compatibilizada com a Tabela de Assuntos Processuais – TAP, do Conselho Nacional de 
Justiça. A preparação da nova tabela de assuntos também foi realizada pela comissão 
especial para a uniformização das tabelas de assuntos, classes e movimentação processual.
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20 anOs DO TRibunal

Em 30 de março de 2009, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com uma pro-
gramação especialmente elaborada para a data, comemorou seus 20 anos, relembrando 
momentos marcantes da instituição. O desembargador federal Luciano Tolentino Amaral 
foi convidado a falar em nome do Tribunal. O magistrado agradeceu por ser parte inte-
grante da Corte e afirmou que a paz tão sonhada só será alcançada tendo a Justiça como 
instrumento. Também discursaram o procurador Antônio Augusto Brandão de Aras e a 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional do DF, Estefânia Viveiros. 

Houve homenagem aos magistrados que dirigiram o TRF da 1ª Região, por meio do 
lançamento oficial do livro Presidentes do TRF 1ª Região, e aos servidores, que desempe-
nharam ações em prol da Justiça Federal da 1ª Região, por meio de premiação dos incen-
tivos funcionais.

Projetos e servidores premiados
 ■ Processo Judicial Digital – Execução Fiscal – PJD-EF: Marcos Barbosa Andrade, Mô-

nica  Regina F. Rodrigues, Oscar Campos Reis Neto, Rênia Alves Machado Carlini.
 ■ Padronização, Execução e Consolidação de Procedimento no Processo de Auditoria 

de Gestão da Justiça Federal: Carlos Tadeu da Rocha, Érica Patrícia de A. Terayama, 
Liana Raimundo de L. Lourenço, Lusia Maria César da Silva, Marilene Sousa da Silva, 
Mírian Guimarães Santos.   

 ■ Planilha Eletrônica: Adriana Ávila de Bessa, Cícero Luís Cavalcante Costa, Concei-
ção de Maria P. de Carvalho, David Rodrigues de Araújo, Edileuda Martins de Paiva, 
Gardênia Nogueira A. Valente, Gilberto Nolaço, Josemary de C. Chehab, Júlio César 
de C. Carneiro, Lina Maria Cabral Turra, Maria das Graças N. Vieira, Maria Luiza N. 
de Oliveira, Marli Tavares da Cunha, Moema Aguiar Tavares, Sílvia Cristina dos R. 
Azevedo, Tâmara Socolick.

 ■ Sistema Automatizado de Numeração: Alcinéia Teolfe de O. Felipe, Esmeralda Dias 
Gomes, Manoel Antônio H. de Oliveira, Osmar Pereira da Cruz, Vanessa Bampi 
Avancini.

 ■ Implantação da Rede de Bibliotecas na Justiça Federal da 1ª Região: Ana Cláudia 
Cordeiro C. Lima, Carmem Freire Herrero, Jacqueline Cortes Hipólito, Márcia Mazo 
Santos de Miranda, Rita de Cássia F. Shimabuko, Tânia Ferreira Leite.

 ■ Implantação do Network Operation Center – NOC: Rafael Linhares.
 ■ Projeto Físico Zero – Gajef: Carlos Henrique T. de Morais, César Luis Torres Vianna, 

Geraldo Rogério Guimarães, João Arthur Scott Varella, Márcio Magno de Moura, 
Maria Eugênia Café Lara, Rodrigo Varzim Ferrari, Umbelina Miranda O. S. Araújo, 
Vânia Parma Loyola, Veridiane Santos Muzzi.

 ■ Vídeos Tutoriais da Folha de Pagamento: Rafael Pires de Carvalho, Mário de Sena 
Braga Júnior, Alex Amorim.

 ■ Projeto de Voz sobre IP da 1ª Região: Marcus Vinícius T. G. Q. Ribeiro.
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DesOcuPaçãO Da ReseRVa inDígena RaPOsa seRRa DO sOl

O presidente do TRF da 1ª Região foi encarregado de dar cumprimento à decisão do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, proferida na PET 3388/2009, efetivando a extru-
são dos não índios da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Os trabalhos foram 
iniciados em Boa Vista/RR, no dia 31 de março de 2009.

Ocupavam a área 58 unidades familiares constituídas por não índios e por não índios 
casados/conviventes com índios(as), dos quais cerca de 30 ocupavam casas nas diversas 
vilas existentes na extensa região, havendo, ainda, cinco empresas de rizicultores, respon-
sáveis pela totalidade da produção do estado e pela exportação, até para o exterior (Vene-
zuela e Guiana).

Importante trabalho desenvolvido pela Presidência do Tribunal foi o apaziguamen-
to na região do PA Nova Amazônia, na área da Raposa Serra do Sol e em outras áreas 
destinadas aos assentamentos dos retirados da referida reserva, pois havia disputas entre 
indígenas e não índios ou disputas entre assentados e pessoas que se diziam posseiras. 
Nesse contexto, inclusive, houve ações indígenas que visavam vedar o trânsito na região, 
obstruindo as estradas. 
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sisTeMa PiOneiRO na PublicaçãO De RelaTóRiOs De esTaTísTica

O TRF 1ª Região foi o primeiro dos cinco tribunais regionais federais a dar cumpri-
mento ao Provimento 2/2009, lançando, em 13 de agosto de 2009, o Sistema de Relatórios 
Estatísticos “Transparência em Números”, uma ferramenta on-line de divulgação mensal 
das estatísticas judiciais da Justiça Federal de 1º e 2º graus.

O sistema deu transparência aos tribunais no que diz respeito à quantidade de proces-
sos sob sua responsabilidade, bem como em relação à produtividade de seus órgãos inte-
grantes, oferecendo à sociedade a exata dimensão do volume de processos que tramitam 
na Justiça Federal, assim como o número de julgamentos proferidos.

TRF sOciOaMbienTal

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região implantou, no dia 24 de setembro de 2008, 
em solenidade da qual participou o então ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, o 
projeto TRF Socioambiental. 

Na mesma ocasião, o presidente do Tribunal, desembargador federal Jirair Aram 
Meguerian, assinou o termo de adesão do órgão à Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P), formalizando um passo importante do TRF na defesa do meio ambiente. 
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A Agenda Ambiental na Administração Pública é um projeto iniciado no Ministério do 
Meio Ambiente, em 1999, e define medidas de uso sustentável dos recursos naturais. 

Com a implantação, o Tribunal passará a cumprir, com mais rigor, o art. 225 da Cons-
tituição Federal, que fixa o dever do Poder Público de defender e preservar o meio ambien-
te para as presentes e futuras gerações. 

O objetivo do Programa é definir metas e soluções que promovam o gerenciamento 
adequado dos resíduos produzidos pelo Tribunal, aproximadamente 4,8 toneladas de lixo/
mês. Uma das primeiras ações adotadas pelo TRF foi a coleta seletiva de lixo para recicla-
gem. 

Ainda, em consonância com o trabalho em defesa da natureza desenvolvido pelo Tri-
bunal e diante da grande importância da 1ª Região no contexto ambiental nacional, uma 
vez que exerce jurisdição sobre 14 entes federados, entre os quais estão todos os estados 
da Amazônia Legal, o Conselho da Justiça Federal, em abril de 2010, decidiu que das 230 
novas varas federais a serem instaladas em todo o país, até 2014 seis seriam especializadas 
em direito ambiental e agrário, especificamente nos estados do Amazonas, Pará, Mara-
nhão e Rondônia.

sigjus

Em 2009, o Conselho da Justiça Federal coordenou nacionalmente a implantação do 
projeto dos Sistemas Integrados de Gestão da Justiça Federal – Sigjus, cujo escopo é unifi-
car os sistemas administrativos, de modo que todas as unidades da Justiça Federal — Tri-
bunal, seções e subseções judiciárias das cinco regiões — trabalhem de forma integrada e 
realizando os mesmos procedimentos.

Foram mapeados pelo Tribunal cerca de 210 processos de trabalho e foram realizadas 
pelo CJF mais de 240 videoconferências para validação dos processos-padrão. Todas as 
seccionais foram visitadas para implantação do projeto e colheita de boas práticas, entre 
outras ações que tiveram participação irrestrita do TRF 1ª Região.

A uniformização dos processos de trabalho na Justiça Federal permitirá a unificação 
de sistemas informatizados das cinco regiões e do CJF, proporcionando grande economia 
no desenvolvimento, aquisição e manutenção dos sistemas utilizados pela Justiça Federal. 

O intercâmbio de informações entre CJF e TRFs trouxe ótimos frutos, como a integra-
ção entre pessoas, troca de experiências e de boas práticas, as quais, independentemente da 
aquisição de novos sistemas, estão sendo disseminadas e implantadas na 1ª Região.

PROcessO eleTRônicO na 1ª RegiãO

1. Envio eletrônico de recurso extraordinário ao STF – e-RE
Em 2008, todos os recursos extraordinários admitidos, à exceção dos referentes a pro-

cessos criminais e a processos sigilosos, foram remetidos eletronicamente ao STF.
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2. Primeiro envio de recursos especiais por meio eletrônico ao STJ 
Em 2009, o TRF 1ª Região deu mais um passo rumo à modernização: o envio de recur-

sos especiais (REsp) e agravos (Ag) do TRF para o STJ, por meio eletrônico. 
3. Implantação do processo digital 
Em 2010, o Tribunal deu prosseguimento ao projeto iniciado em 2009 para implanta-

ção do Processo Digital da 1ª Região – e-Jur. No dia 13 de janeiro, foi distribuído o primei-
ro processo digital no Tribunal.

O e-Jur refere-se ao meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação 
de atos e tramitação de peças processuais, mediante a integração dos variados sistemas 
judiciais existentes no 1º e no 2º graus da 1ª Região. O sistema permite a distribuição, a vi-
sualização e o gerenciamento de processos e recursos, dos atos de secretaria e das decisões 
em meio digital.

O e-Jur foi inicialmente implantado em todos os 24 gabinetes de desembargadores 
federais do Tribunal e nas Seções Judiciárias do Distrito Federal (17 varas cíveis), de Goiás 
(10 varas) e na Subseção de Uberlândia (3 varas de competência plena mais o juizado es-
pecial federal destacado).

A partir de janeiro de 2010, as seções judiciárias passaram a remeter ao Tribunal os re-
cursos digitalizados. As ações originárias e os recursos oriundos da Justiça estadual e das 
subseções judiciárias ou de outros tribunais passaram a ser digitalizados pelo Tribunal, 
que providenciou sua migração para a tramitação digital.

cRiaçãO De 230 VaRas FeDeRais

Editada em 4 de agosto de 2009, a Lei 12.011 dispõe sobre a criação de 230 varas federais, 
destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de 1º grau e à implantação 
dos Juizados Especiais Federais, das quais 94 foram destinadas à 1ª Região, sendo 12 em 
novas subseções judiciárias.

A localização dessas varas foi definida pelo CJF, com base em critérios que identificas-
sem a necessidade da presença da Justiça Federal. Foram levados em conta fatores como 
a demanda processual, a densidade populacional, o índice de crescimento demográfico, o 
Produto Interno Bruto, a distância de localidades até onde houvesse vara federal e as áreas 
de fronteiras consideradas estratégicas.

Juntamente com as varas federais, a Lei 12.011 criou, em âmbito nacional, um total de 
230 cargos de juiz federal, 230 cargos de juiz federal substituto, 2.070 cargos de analista 
judiciário, 2.530 de técnico judiciário, 230 cargos comissionados CJ-03, 2.530 funções co-
missionadas FC-05, 230 funções comissionadas FC-03 e 460 funções comissionadas FC-
02. Desses cargos e funções, couberam à 1ª Região 94 cargos de juiz federal substituto, 94 
cargos de juiz federal, 846 cargos de analista judiciário, 1.034 de técnico judiciário, 94 car-
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gos comissionados CJ-03, 1.034 funções comissionadas FC-05, 94 funções comissionadas 
FC-03 e 188 funções comissionadas FC-02.

ReViTalizaçãO DO MeMORial DO TRibunal

O Memorial Mauro Leite Soares foi totalmente revitalizado. Criado em 1995 com o 
objetivo de resguardar a memória desta Corte, o espaço e o acervo passaram por pequena 
revisão e remodelação em 2002.

As mudanças realizadas em 2010, que culminaram na reinauguração do espaço no 
dia 15 de abril, abrangeram desde a escolha de um novo local, muito mais amplo, de fácil 
acesso e com boa visualização até a total revisão do acervo.

A nova sala conta com ampla estrutura e tecnologia interativa, que possibilita aos visi-
tantes, por exemplo, acessar, por meio de telas touch screen, fotos do acervo do Tribunal e 
fatos importantes que marcaram sua história. Possui matérias de jor nais datadas de 1988, 
quando da criação da Corte, e vídeos institucionais, que relatam momentos relevantes da 
1ª Região. Ainda fazem parte do Memorial Mauro Leite Soares a Galeria dos Desembar-
gadores, lugar reservado para homenagear magistrados da Casa, a Linha do Tempo — um 
painel com fatos marcantes desde os primórdios do TRF 1ª Região — e a maquete da fu-
tura sede.
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OLINDO MENEZES
2010–2012
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olindo menezes
2010–2012

COMPOSIÇÃO

Desembargadores federais
Olindo Menezes (presidente)
José Amilcar Machado (vice-presidente)
Cândido Ribeiro (corregedor regional)
Tourinho Neto
Catão Alves
Assusete Magalhães
Jirair Aram Meguerian
Mário César Ribeiro
Luciano Tolentino Amaral
Hilton Queiroz
Carlos Moreira Alves
I’talo Mendes
Carlos Olavo
Daniel Paes Ribeiro
João Batista Moreira
Souza Prudente
Selene de Almeida
Fagundes de Deus (aposentadoria em 11/01/2012)
Maria Isabel Gallotti (ascensão ao STJ em 10/08/2010)
Maria do Carmo Cardoso
Leomar Amorim 
Neuza Alves
Francisco de Assis Betti
Reynaldo Fonseca 
Ângela Catão 
Mônica Sifuentes (posse em 18/03/2010)
Kassio Marques (posse em 12/05/2011)
Néviton Guedes (posse em 12/07/2011)

coordenador dos juizados especiais Federais 
Tourinho Neto

Diretor da escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Carlos Moreira Alves

Diretor-geral
Felipe dos Santos Jacinto

O
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DISCURSO

Discurso de posse do desembargador federal Olindo Menezes na Presidência do TRF 1ª 
Região. 

Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, na pessoa de quem saúdo os demais ministros do Supremo Tribunal Federal aqui 
presentes; Excelentíssimo Reverendíssimo Núncio Apostólico do Brasil, Dom Lorenzo 
Baldisseri; ministro do Superior Tribunal de Justiça, Aldir Passarinho Junior, e ministros 
do Superior Tribunal de Justiça; representante do presidente do Superior Tribunal Militar, 
ministro José Coelho; ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Lucena 
Adams, e membros da Advocacia da União aqui presentes; conselheiros do Conselho Na-
cional de Justiça; ministros do Tribunal Superior Eleitoral; ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho; Excelentíssimo Senhor governador do estado de Minas Gerais, professor An-
tônio Augusto Anastasia; representante do governo do estado do Tocantins, procurador-
-geral do estado, Haroldo Carneiro Rastoldo; representante do governo do estado da Bahia, 
Fernando Schmidt; representante do governo do Distrito Federal, procurador-geral do 
Distrito Federal, Dr. Marcelo Lavocat Galvão; senador da República, Edison Lobão; depu-
tados federais; senhores deputados estaduais; Magnífico reitor da Universidade de Brasília, 
professor José Geraldo de Sousa Júnior; senhores subprocuradores-gerais da República; 
senhor representante do comandante do Exército, general Antônio Gabriel Esper; senhor 
prefeito do município de São Luís, João Castelo Ribeiro Gonçalves; senhor presidente do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Desembargador Federal Paulo César Moraes Es-
pírito Santo; senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Desembargador 
Federal Roberto Luiz Ribeiro Haddad; senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, Desembargador Federal Vilson Darás; presidente do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, e demais desembar-
gadores federais presentes, em especial, meus colegas da 1ª Região; senhora presidente do 
Tribunal de Justiça do estado da Bahia, Desembargadora Telma Laura Silva Britto, em 
cujo nome peço permissão para saudar todos os presidentes e membros de tribunais de 
justiça aqui presentes; Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região, desembargador do trabalho Ricardo Alencar Machado; representante da 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Desembargador Federal Renato 
Simões, meu ilustre colega de faculdade; presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mi-
nas Gerais, Desembargador José Antonino Baía, e juízes dos tribunais regionais eleitorais 
aqui presentes; senhores membros da Advocacia-Geral da União; senhor representante do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus Vinícius Furtado Coelho, 
em nome do qual saúdo os presidentes das demais seccionais da OAB aqui presentes; se-
nhores diretores do foro da Seção Judiciária da 1ª Região e juízes federais aqui presentes; 
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senhor procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, procurador 
Alexandre Camanho de Assis, na pessoa de quem saúdo todos os membros do Ministério 
Público aqui presentes; Excelentíssimo senhor representante do presidente da Assembleia 
Legislativa do estado da Bahia, procurador-geral da Assembleia, o Sr. Graciliano Bonfim, 
também meu dileto colega de faculdade, e demais deputados estaduais aqui presentes; se-
nhor procurador-chefe da Procuradoria da República do Distrito Federal, procurador da 
República Lauro Pinto Cardoso Neto; senhor presidente da Associação dos Magistrados 
do Maranhão, Dr. Gervásio Protásio dos Santos; senhor presidente nacional da Associação 
dos Procuradores da República, procurador Dr. Antônio Carlos Bigonha, e demais procu-
radores da República aqui presentes, saudados na pessoa do Dr. Bigonha; Excelentíssimos 
senhores defensores públicos federais; Excelentíssimos senhores reitores de instituições de 
ensino universitário; senhores representantes de instituições financeiras; senhores advo-
gados; jornalistas; senhores servidores da Justiça Federal; meus familiares aqui presentes e 
familiares dos desembargadores federais Cândido Ribeiro e Amilcar Machado; senhoras e 
senhores, inicio meu pronunciamento com um compromisso: serei breve. 

No dia 8 de março de 1982, no Salão Nobre deste Tribunal, aqui, no 2º andar, em ceri-
mônia simples, com todos de pé, presidida pelo Ministro Jarbas dos Santos Nobre, então 
presidente do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, ainda sem 
acreditar direito na realização de um sonho que parecia impossível, tomei posse, envaide-
cido, no cargo de juiz federal. Depois de um sofrido concurso em nível de Brasil, no qual 
o programa era quilométrico, e um dos responsáveis está aqui presente, o Ministro Carlos 
Mário Velloso, que era o presidente da comissão, quilométrico, assustador e invencível, 
certame que se prolongou por quase dois anos, e no qual resultaram aprovados apenas vin-
te e um candidatos, sendo eu o único candidato inscrito pelo estado da Bahia. Saudando 
os juízes, o Ministro Jarbas Nobre disse, com todas as letras, para os novos juízes federais, 
que, dali em diante, a família e o recreio ficariam em segundo lugar.  

A nomeação se dera por decreto de 8 de fevereiro de 1982 do presidente da República 
João Figueiredo em vaga existente na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. De então 
a esta parte, são volvidos 28 anos, ao longo dos quais dediquei todos os meus esforços, toda 
a minha mocidade, todo o meu ideal à causa da Justiça Federal. Servi, a princípio, sob a 
jurisdição do sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos e, a partir de 7 de março de 
1989, sob a jurisdição deste egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, que, como sabem, foi 
criado pela Constituição de 1988.

Ao cabo da caminhada desses inesquecíveis 28 anos, em que até os prédios ficam de-
senhados indelevelmente na nossa emoção e no nosso imaginário, anos dos quais quinze 
como membro efetivo deste Tribunal, assumo, nesta data e nesta hora festivas, a Presidên-
cia desta honrada Corte Regional, uma Corte continental. O TRF1, para quem não sabe, 
tem 13 estados da Federação e o Distrito Federal na sua área de jurisdição, portanto 80% do 
território nacional. Assumo, depois de uma eleição consagradora pelos meus pares, aqui 
presentes, que, sufragando meu nome, por unanimidade, mais ainda fizeram aumentar 
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minha responsabilidade e noção de dever à frente do Tribunal. Juntamente com o Desem-
bargador Federal Amilcar Machado, vice-presidente, e Cândido Ribeiro, corregedor-geral.

Chego à Presidência ungido pelos mecanismos legais e regimentais, cercado de re-
verências e de lisuras que costumeiramente são associadas ao cargo, mas com a nítida 
consciência de que tudo isso passa, tudo isso é acidente. E tendo em mente, pelo menos, 
duas advertências básicas: a primeira, de que as pompas não afastam de mim a ideia pre-
cípua de que estarei, nos próximos dois anos, apenas cumprindo meus deveres funcionais, 
procurando fazer o Tribunal funcionar bem, no seu dia a dia, atento à necessidade de um 
tratamento respeitoso e colegial em relação aos meus pares e de valorização dos servidores, 
que são os braços, as pernas, enfim, a essência, o coração da Justiça Federal; a segunda ad-
vertência, advertência de Sêneca, porque hoje chego ao topo da minha carreira, de que não 
se deve invejar a sorte de quem está nas alturas, porquanto “aquilo que parece altitude, na 
verdade, pode ser a boca do abismo”.

Nessa jornada de quase três décadas, fiz da magistratura um projeto de vida. Trabalhei 
incansável e diuturnamente, até sacrificando o recreio e as férias, pelo engrandecimento da 
Justiça Federal como instituição republicana e na aspiração de aproximá-la, sem a tentação 
dos apelos demagógicos de marketing, cada vez mais do jurisdicionado, a sua razão de ser.

Como veem, terminei paradoxalmente por seguir o assustador conselho do Ministro 
Jarbas Nobre. O juiz, na frase do saudoso Ministro Dias Trindade, do Superior Tribunal 
de Justiça, uma legenda da magistratura baiana e nacional, o juiz, dizia o Dr. Trindade, é 
um homem desapropriado pelo Estado, dado o tamanho descomunal da sua responsabili-
dade e da sua extenuante carga de trabalho. O que constitui manifestação de cidadania em 
relação a outras profissões, médicos, dentistas, do juiz, diz a lei, expressamente, em pers-
pectiva deontológica, para que ele não esqueça, esteja sempre atento e em estado de alerta, 
diz a lei, para que a sociedade o cobre, que é seu dever “manter conduta irrepreensível na 
vida pública e na vida privada”. Portanto, a lei chega a interferir na nossa vida privada. É 
isso que a sociedade espera de nós, juízes.

Nesses já longos anos de magistratura, constituí família, colaborei com o criador na 
criação, na instrução e na educação das minhas filhas e na formação profissional de cente-
nas de jovens universitários comprometidos com a cidadania; estudei, e muito, amadureci 
a minha visão de mundo, não sei por onde andam os meus fios de cabelo, que fui perdendo 
vagarosamente no correr dos anos, e descobri, com certa indignação, que já sou um velho 
por determinação da lei, mas o importante é que não perdi os meus sonhos pelo Direito 
nem os meus encantos pela Justiça.

Desde que o homem saiu do estado de natureza para a sociedade política, em virtude 
dos conflitos irredutíveis de interesse até mesmo pela sobrevivência, desde esse tempo, o 
Direito constitui um pressuposto de toda a sociedade humana. Nós, humanos, estamos 
sempre impulsionados por preferências de toda ordem, por opções e escolhas as mais va-
riadas, que provocam tensões e levam às divisões ou facções entendidas, como no dizer de 
James Madison, como “um grupo de cidadãos representando quer a maioria quer a mino-
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ria do conjunto, unido e agindo sob um impulso comum de sentimentos ou de interesses 
contrários aos direitos dos outros cidadãos ou aos interesses permanentes e coletivos da 
comunidade”; são as facções, no verbo de James Madison.

O controle desses sentimentos contrários, em permanente tensão e ebulição, dá-se por 
vários mecanismos socioculturais, mas, sobretudo, pelo direito, pelo culto esclarecido à 
norma — falo esclarecido para não saírem daqui dizendo que sou um positivista inve-
terado —, culto esclarecido à norma, que constrói o respeito às instituições. É celebre, a 
propósito dos reflexos da natureza humana, a advertência do já citado James Madison e de 
Alexander Hamilton de que, “se os homens fossem anjos, não seria necessário haver go-
vernos. Se os homens fossem governados por anjos, dispensar-se-iam os controles internos 
e externos”, mas sabemos, os homens não são governados por anjos, são governados por 
outros homens; portanto, “fora da lei”, como dizia Rui Barbosa, “não há salvação”.

No verso de Guimarães Rosa, “tem coisas que não são de ruindade em si, mas danam, 
porque é o caso de virarem, feito o que não é feito. Feito garapa que azeda. Viver é muito 
perigoso...”. E daí a necessidade vital de observar preceitos, de seguir regras constitucio-
nais, legais, regimentais. Assim funcionam as instituições, assim os direitos são respeita-
dos, assim se pode planejar a vida, assim se tem paz e estabilidade jurídicas.

Falei do encanto pelo Direito e pela Justiça, mas isso sabemos todos nós aqui presen-
tes, em sua grande maioria operadores do Direito, sabemos nós, não pode ficar no meio 
lírico das boas intenções. Como juízes, temos o dever jurídico e o compromisso funcional, 
feito de público, repetidas vezes, ao longo da carreira, de observar a Constituição, que, 
por exemplo, afirma que ninguém — e esse ninguém é o pobre, é o rico, é o remediado, é 
o grande, é o pequeno, ninguém — será privado da sua liberdade sem o devido processo 
legal.

Na reflexão de Rui Barbosa, “o direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do 
mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado, perante a Justiça, que o do mais 
alto dos poderes. Antes, com os mais miseráveis, é que a Justiça deve ser mais atenta, e 
redobrar de escrúpulo, porque são os mais mal defendidos, os que suscitam menos inte-
resses e os contra cujo interesse conspira a inferioridade na condição com a míngua dos 
recursos”.

Não é o que vemos, infelizmente, no dia a dia dos nossos julgamentos penais e dos 
nossos plantões. Amiúde, prisões cautelares têm sido decretadas de afogadilho, sem a de-
vida base legal e empírica, sem respeito à Constituição, sob os auspícios da publicidade 
opressiva da mídia, fazendo com que os tribunais, quando as relaxam, no cumprimento do 
seu dever institucional, passem à opinião pública como vilões ou cultores da impunidade.

Em algumas investigações policiais, cuja necessidade não se nega, juízes, promotores e 
delegados trabalham em força comum, ou força-tarefa; todos, obviamente, torcendo pelo 
êxito da investigação em si mesma e, portanto, como partidários dos seus resultados, nas 
fases pré-processual e processual, não raro adiantados ao julgamento da mídia, em ordem 
a que os investigados sejam de logo julgados e condenados pelo tribunal da opinião pú-
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blica, o que, na minha modesta visão, pode não estar correto nem ser consentâneo com a 
dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil, que está na base dos direitos fundamentais.

O crime precisa ser combatido, de forma induvidosa — isso é um axioma, não se dis-
cute —, mas sob a observância das regras constitucionais e legais. Eu costumo, às vezes, 
exemplificar com as nações desenvolvidas, mas que têm pena de morte. O cidadão vai 
ser executado na madrugada seguinte, e se pergunta: ele precisa jantar hoje? Ele precisa 
tomar o remédio para a pressão hoje? Precisa, porque é o respeito à pessoa humana. Não 
porque ele vai ser executado à meia-noite, mas porque isso é o respeito à pessoa humana. 
Muito bem, eu ia dizendo que, em algumas investigações, as pessoas, operadoras do di-
reito, participem em força-tarefa, passeiem pelo resultado, e as pessoas são submetidas ao 
julgamento prematuro do tribunal da opinião pública, e, dessa forma, as pessoas ingres-
sam no processo praticamente certas de uma condenação. Como disse, o crime precisa ser 
combatido, mas de acordo com a lei. É guardando a ordem que ela nos guarda. O juiz que 
participa de uma investigação nesse formato — porque deve ser ressalvada a cooperação 
institucional devida do juiz, sem nenhuma dúvida —, o juiz que assim procede, com as 
melhores intenções, ele perde a imparcialidade e, por consequência, a condição de juiz na-
tural do eventual futuro processo. O acusado às vezes já entra no processo condenado, pois 
o juiz foi um agente ativo da investigação. É preciso, portanto, estar em permanente estado 
de alerta, alerta constitucional. Que aqueles que conhecem mais de perto o meu trabalho 
ao longo de muitos anos na turma criminal deste Tribunal não achem que estou apenas fa-
zendo discurso. Fui presidente de duas comissões examinadoras para provimento de cargo 
de juiz federal substituto, participei como membro de uma terceira banca e, hoje, presido 
outra comissão, sempre procurando reavivar esse ideário de justiça e de cidadania na men-
te dos novos magistrados, muitos deles aqui presentes. O meu encanto pela justiça implica, 
da mesma forma, agir como presidente deste Tribunal, de modo a sempre dignificá-lo e a 
fazê-lo respeitado, repudiando com energia toda e qualquer manifestação de quem quer 
que seja que atente ou ponha em risco essa missão. A divergência é licita aos homens, mas 
nunca pode deixar de ser respeitosa. Esse é o compromisso que faço de público com meus 
estimados colegas, cuja colaboração peço neste primeiro dia de minha gestão, que sabida-
mente tem um grande volume de desafios que começam por esta Casa. Hoje, este Tribunal 
funciona em nove prédios diversos em Brasília, muitos deles antigos e obsoletos, distantes 
entre si em até onze quilômetros, com manutenção e reforma custosas, que anualmente 
custam dez milhões de reais, que tem urgente a conclusão da nova sede nossa, que tem 
passado por tantos percalços e por tantas incompreensões. Outro desafio é a consolidação 
dos juizados especiais, que foram implantados no sacrifício, faltando praticamente tudo 
em recursos humanos e materiais, em nome da abnegação e do espírito público dos ma-
gistrados e servidores. As turmas recursais dos juizados ainda hoje funcionam com servi-
dores emprestados pelas varas, trabalhando os relatores, às vezes, também nas varas nas 
quais são titulares. Mas o fato é que, apesar dos pesares e das justas reclamações das par-
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tes pela falta de decisões em tempo socialmente útil, os juizados federais são, hoje, numa 
perspectiva de apreciação dos jurisdicionados, a face redentora da Justiça Federal. Hoje, o 
homem do povo, a pessoa humilde, entra nos auditórios da Justiça Federal e sai de lá com 
o seu problema resolvido, em pouco tempo, de forma instantânea, na primeira audiência. 
O ministro Gilmar Mendes, que está aqui ao meu lado e que me honra sobremaneira com 
a sua presença, meu professor na Universidade de Brasília e meu colega também, porque 
também tenho a ousadia de ensinar nessa universidade, o ministro Gilmar Mendes, au-
tor de uma frase célebre dizendo que o juizado era o fracasso do sucesso, tamanha foi a 
demanda do juizado, mas que a gente está lutando todos os dias, todas as horas para dar 
passos à frente nesse objetivo.

Outro aspecto: com a edição da Lei 12.011, de 4 de agosto de 2009, que criou 232 varas 
federais em todo o Brasil, das quais 94 já alocadas na 1ª Região, temos o desafio de instalar, 
em 2010, 19 varas, e assim, sucessivamente, nos próximos anos, muitas delas em cidades 
nas quais ainda não existe vara federal, o que, pela experiência das últimas gestões, não 
é uma tarefa nada fácil. O desafio maior por que tem passado o Tribunal em relação às 
subseções é o provimento sustentável dos cargos da força de trabalho de cada vara. Ainda 
não se descobriu a fórmula para fazer com que candidatos a funcionários concursados 
em Brasília, porque não se pode fazer um concurso público com candidatos só da cidade, 
não se tem como fazer que os candidatos concursados em Brasília, residentes aqui ou em 
outras regiões do País, disponham-se a ir e permanecer, pelo menos por certo tempo — a 
gente exige três anos — nas novas subseções, em cidades muitos distantes, longínquas, 
com meios de transporte pouco adequados, interrompendo projetos pessoais e deixando 
para trás famílias, filhas, pais, cônjuges. Muitos servidores assumem os cargos de costas 
para a cidade aonde chegam, já pensando em uma forma de retornar ao seio de sua famí-
lia, o que gera para nós, e o nosso Conselho de Administração sabe disso, uma casuística 
extremamente complicada. Vou fazer porque não fujo de desafios, mas temos que colocar 
uma vara no Laranjal do Jari, no Amapá. Temos que colocar uma vara no Oiapoque, no 
Amapá. Onde é que vou achar um juiz federal para morar nessa cidade com a família? Mas 
nós vamos achar, temos que resolver esse problema. Mas, se o desafio é grande, maior é a 
vontade de superá-lo por parte do Tribunal. Todas as vezes que um colega me abraça e me 
deseja sucesso, digo: Conto com você. Se você não me ajudar, vou fazer pouca coisa. Isso 
aqui é um parlamentarismo. Se eu não agradar aos meus colegas, não faço nada. E não é 
agradar de uma maneira maliciosa, agradar que quer dizer trabalhar de acordo com o que 
manda o figurino, fazendo o Tribunal funcionar.

Estou me despedindo na data de hoje da Corregedoria-Geral, na qual trabalhei nos 
dois últimos anos. Estive pessoalmente com a minha valorosa equipe em todas as catorze 
seções judiciárias da 1ª Região e nas nossas 41 subseções, fazendo correições e conhecendo 
de perto os problemas de sedes, de pessoal, de equipamento, de comunicação eletrônica, 
de segurança de juiz, de incompreensão de autoridades, ter juízes ameaçados de morte, 
tem que se dar um jeito. E mais os desencantos e as angústias dos servidores e magistrados. 
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Tem um colega nosso, excelente magistrado, professor e escritor de Minas Gerais, está em 
Marabá, no Pará. Não que Marabá não preste, é que ele, que é de Minas Gerais e está de-
serdado lá, já quis até pedir exoneração do cargo. Eu disse: Doutor, tenha paciência, vamos 
arrumar um jeito. Mas estou, na verdade, botando um paninho quente nele, porque não 
tenho jeito a dar.

Pois bem, conheço, portanto, a nossa realidade. Acumulei uma preciosa experiência 
na Corregedoria-Geral. Além disso, fui juiz de 1° grau por 12 anos na Bahia, no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco. Sei o que significa ficar na cabeceira de uma mesa de audiência 
por centenas e centenas de vezes ao longo do ano, ouvindo pessoas, suas angústias e seus 
dramas humanos. Se, no exercício da Presidência, eu não der passos de gestão à frente, por 
falta de conhecimento dos problemas é que não será. Conto, portanto, com o indispensável 
apoio dos órgãos superiores, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, 
dos meus eminentes pares, de todos os nossos juízes federais titulados e substitutos espa-
lhados pelas nossas catorze seções judiciárias e de todos os nossos competentes servidores 
e colaboradores. Mas acredito na minha missão.

A minha vida, em si mesma, já é um desafio. Fui alfabetizado com dez anos e, ainda 
assim, tão cru eu estava nas primeiras letras que tive de passar pelo primeiro ano atrasado 
e, depois, pelo primeiro ano adiantado. Nasci no polígono das secas, no norte do estado da 
Bahia. Sou o 12º filho de um vaqueiro, sou do sertão, lugar que, para citar outra vez Gui-
marães Rosa, “é onde manda quem é forte, com as suas astúcias”; onde “bom era ouvir o 
mom das vacas devendo o seu leite”; lugar “onde se viam bandos tão compridos de araras, 
no ar, que parecia um pano azul, um pano azulou vermelho, desenrolado, esfiapado nos 
lombos do vento quente”. Desculpem-me por não ter sido mais breve, e muito obrigado.

FATOS MARCANTES

PROjeTO MuTiRãO juDiciáRiO eM Dia

Considerando o quantitativo crescente de processos em trâmite nesta Corte, bem como 
os que nela ingressam a cada dia, obstando a celeridade na apreciação e no julgamento de 
tais feitos, o Tribunal assinou, no dia 18 de novembro de 2010, o convênio de adesão ao 
Mutirão Judiciário em Dia, do qual participaram, também, o Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, representado pela Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, e o Conselho 
de Justiça Federal – CJF, representado pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, Francisco 
Falcão. 

O convênio objetivou agilizar o julgamento dos processos autuados na 1ª Região até 
2006 e abrangidos pela Meta 2 do CNJ.

Criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, o projeto consistiu em força-tarefa para 
auxiliar os gabinetes dos desembargadores federais na adoção de rotinas de trabalho mo-
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dernas e racionais, buscando a redução do acervo de processos dos tribunais regionais 
federais. O projeto pretendia, ainda, o contato com grandes demandantes da Justiça Fe-
deral, a fim de que se integrassem ao esforço concentrado, com o implemento de ações 
que contribuíssem para a celeridade processual, entre as quais a conciliação, buscando, 
em decorrência da tramitação mais rápida das demandas judiciais, maior eficiência na 
prestação jurisdicional.

O projeto teve seu funcionamento aprovado pela Corte Especial administrativa do 
TRF 1ª Região por maioria, nos termos da Resolução Presi/Cenag 25/2010 — norma que 
traçou as diretrizes do projeto no Tribunal, determinou as competências das áreas e auto-
ridades envolvidas e definiu os procedimentos a serem aplicados ao mutirão. 

 MalOTe DigiTal

O Tribunal envidou todos os esforços no sentido de promover a integração com o Po-
der Judiciário nacional por meio da implantação do sistema Hermes-Malote Digital em 
toda a 1ª Região, objetivando dar cumprimento aos ditames da Resolução CNJ 100/2009, 
que dispõe sobre a comunicação oficial, por meio eletrônico, no âmbito do Poder Judiciá-
rio e da Meta Prioritária 10/2010, que prevê “realizar, por meio eletrônico, 90% das comu-
nicações oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário”.
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Em novembro de 2010, todas as unidades organizacionais responsáveis pela comuni-
cação eletrônica no âmbito da 1ª Região foram cadastradas, seguindo-se o cadastro dos 
respectivos usuários. Foram cadastrados, também, os cogestores de cada seção judiciária, 
aos quais caberia o papel de efetivar o cadastramento de seus respectivos usuários.

cRiaçãO DO escRiTóRiO De PROjeTOs esTRaTégicOs RegiOnal 

Desde o ano de 2009, o Conselho Nacional de Justiça estabelece as Metas Nacionais 
para o Poder Judiciário, visando ao seu aprimoramento. Entre as metas estabelecidas para 
o ano de 2011, estava a criação de uma unidade de gerenciamento de projetos para auxiliar 
a implantação da gestão estratégica.

Em cumprimento à referida meta, em março de 2011, pela Portaria Presi/Cenag 142, 
instituiu-se o Escritório de Projetos Estratégicos Regional – Eper, com a missão de prover 
suporte para a gestão de portfólio e gerenciamento de projetos e buscar os objetivos de 
garantir a aderência estratégica aos projetos, implantar as melhores práticas em toda a 1ª 
Região e difundir a forma de gestão pública por projetos. 

PROgRaMa De MODeRnizaçãO Da jusTiça FeDeRal Da 1ª RegiãO

Em razão da situação premente por que passa a 1ª Região no que tange ao quantitati-
vo de servidores, a crescente demanda judicial — que se reflete diretamente nos serviços 
administrativos —, a gradual virtualização dos processos judiciais, que gera o dever de se 
automatizar boa parte dos procedimentos de trabalho e de buscar o desenvolvimento de 
novas técnicas e soluções para atender às demandas cotidianas, verificou-se a necessidade 
de modernizar os serviços realizados nas varas e áreas administrativas.

Assim, o Tribunal realizou estudos, visando estabelecer uma política de moderniza-
ção, no anseio de oferecer soluções para aprimorar a 1ª Região. Desse estudo verificou-se 
que várias ações deverão ser empreendidas a curto, médio e longo prazo, para se alcança-
rem padrões de excelência na prestação jurisdicional, o que resultou no estabelecimento do 
Programa de Modernização da Justiça Federal da 1ª Região. 

Entre tais ações, resultou a modificação dos padrões de varas, por meio da Resolução 
Presi/Cenag 24 de 15 de dezembro de 2011, com vistas a dotar a 1ª Região de um serviço 
informatizado que permita simplificar vários trabalhos das varas, considerando-se que a 
expectativa de criação de novos cargos para atender a essa necessidade não é vislumbrada 
em médio prazo.

O Programa de Modernização da Gestão da Justiça Federal da 1ª Região envolve um 
conjunto de políticas e estratégias de gestão voltadas para:  

 ■ recursos humanos: revisão e ajuste sistemático e anual dos quadros de pessoal da 1ª 
Região que permita rever prioridades e readequar os quadros de pessoal às necessi-
dades; aprofundamento da profissionalização dos servidores e gestores; 
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 ■ desenvolvimento organizacional: adoção de métodos e procedimentos de trabalho 
mais ágeis e simples e atualização da estrutura organizacional;

 ■ tecnologia da informação: intensa e ampla virtualização judicial, cartorária e admi-
nistrativa em toda a 1ª Região, para conferir maior rapidez e facilidade aos serviços e  
atenuar os efeitos da falta de pessoal; 

 ■ planejamento e gestão: reunião do conhecimento de magistrados e servidores por 
meio da troca de experiências e compartilhamento de soluções de trabalho, a serem 
planejadas, executadas e controladas em conjunto.

sisTeMa De cOnciliaçãO Da jusTiça FeDeRal Da 1ª RegiãO

No ano de 2011, foi criado o Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª Região – 
SistCon, por meio da Resolução Presi/Cenag 2 de 24 de março de 2011, para fomentar, na 
sociedade jurisdicionada, a utilização de métodos alternativos de solução de conflitos e, 
em consequência, diminuir o número de processos judiciais, possibilitando que as pró-
prias partes encontrem a solução para suas demandas ou transijam em seus pleitos, de 
modo a alcançar a pacificação social sem necessitar de um veredicto judicial. Tal norma foi 
editada em consonância com a Resolução CNJ 125, de 29 de novembro de 2010, que dispõe 
sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado aos conflitos de interesse no 
âmbito do Poder Judiciário.

Estabeleceu-se, na norma do Tribunal, que, em cada seccional da 1ª Região, deveria 
funcionar um núcleo de conciliação, sem prejuízo da criação de outros em centros judici-
ários, e, no Tribunal, foi criado o Núcleo Central da Conciliação, com o objetivo de pro-
mover a conciliação — principalmente em relação às ações previdenciárias e do Sistema 
Financeiro da Habitação — e de coordenar os núcleos seccionais.

O SistCon é coordenado por um desembargador federal, com mandato de 2 anos, coin-
cidindo com o da Administração do Tribunal. No primeiro ano de sua instituição formal, 
sua coordenação foi capitaneada pelo desembargador federal Reynaldo Soares da Fonseca. 
Há, ainda, os coordenadores seccionais e uma Comissão Técnica e Consultiva que auxilia 
o Coordenador na tomada de decisões. Além disso, há centros judiciários de pacificação 
instalados nas 14 unidades federadas abrangidas pela 1ª Região.

Já no primeiro ano de sua existência, o SistCon da 1ª Região foi premiado pelo Conse-
lho Nacional de Justiça em primeiro lugar entre os tribunais regionais federais, em razão 
dos excelentes resultados alcançados em pacificar a sociedade por meio de métodos alter-
nativos, notadamente a conciliação. 

O SistCon é mais um instrumento fundamental para a Justiça Federal da 1ª Região, 
pois possibilita o decréscimo das demandas judicializadas, assim como as que se preten-
dem judicializar.
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cOMiTê gesTOR De TecnOlOgia

Por intermédio da Portaria Presi/Cenag 411 de 26 de setembro de 2011, foi instituído 
o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
– CGTI-TRF1.

O CGTI-TRF1 tem por finalidade discutir as ações e os investimentos em tecnologia 
da informação e apresentar soluções tecnológicas de qualidade e de segurança das infor-
mações. Entre suas atribuições, está a de subsidiar o presidente do Tribunal na tomada de 
decisões quanto às políticas e diretrizes de tecnologia da informação da Justiça Federal da 
1ª Região, as prioridades de ações, serviços e aquisições de equipamentos e os eventuais 
planos de emergência, mediante observância de várias diretrizes definidas na portaria de 
sua constituição.

A Emenda Regimental 8/2011 incluiu o CGTI entre as comissões previstas no Regi-
mento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme consta do art. 84-A.

DiagnósTicO De QualiDaDe De ViDa nO TRabalHO

O marco para a reestruturação do Programa Vida Legal da Justiça Federal da 1ª Região 
foi a aplicação do Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho em janeiro de 2012.

Participaram da pesquisa 5.164 pessoas, entre magistrados, servidores e colaborado-
res, número que representa cerca de 40% dos 13.129 que atuam nessa área de jurisdição. 

O diagnóstico, traçado em conformidade com as normas e métodos científicos, for-
nece aos dirigentes e gestores subsídios valiosos para o desenho de programas, projetos e 
ações e a formulação de uma política de qualidade de vida no trabalho, baseada em cinco 
variáveis:

 ■ condições de trabalho (local, espaço, temperatura, iluminação, equipamentos) — 
média 6,95;

 ■ organização do trabalho (prazos, fiscalização, cobrança, ritmo, normas) — média 
3,59;

 ■ relações socioprofissionais de trabalho (harmonia, liberdade, diálogo, cooperação, 
confiança) — média 7,22;

 ■ reconhecimento e crescimento profissional (dedicação, oportunidade, equidade, in-
centivo, desenvolvimento) — média 6,01;

 ■ elo trabalho-vida social (tempo passado no trabalho, sentimento de utilidade, famí-
lia, amigos) — média 7,61.

Os resultados foram apresentados pelo coordenador do grupo, professor doutor Má-
rio César Ferreira, psicólogo com pós-doutorado em Ergonomia Aplicada à Qualidade de 
Vida no Trabalho.
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sisTeMa De gesTãO aDMinisTRaTiVa inTegRaDa – e-aDMin 

O Sistema de Gestão Administrativa Integrada – e-Admin, implantado pela Portaria 
Presi/Secin 445 de 3 de novembro de 2011, tem por objetivo permitir a criação, controle e 
guarda de documentos e processos administrativos digitais na 1ª Região, com integração 
aos sistemas internos e externos (Siafi, Siasg, Malote Digital etc.), favorecendo a elaboração 
e o controle de projetos institucionais. Permite a gestão integrada de todas as atividades 
administrativas da 1ª Região. Contempla os seguintes sistemas: 

 ■ e-Sosti – Sistema de Atendimento a Solicitações de TI: permite a gestão e o controle 
das solicitações de atendimento a TI e da execução dos serviços de TI pelas empresas 
contratadas;

 ■ e-Sisad – permite o gerenciamento e o controle de documentos e processos adminis-
trativos digitais;

 ■ e-Eleição – Sistema de Eleição Eletrônica: permite o cadastramento e a votação de 
magistrados para a ocupação de cargos na Justiça;

 ■ e-Conciliador – Sistema de Controle de Cadastro de Candidatos a Conciliadores: 
permite o cadastramento, via formulário web, dos candidatos a conciliadores e ge-
rencia a seleção dos candidatos. 

 ■ e-Guardião – permite o gerenciamento de permissões e segurança e de geração de 
auditorias de ações do Sistema  e-Admin.  

seguRança DOs MagisTRaDOs 

Dando cumprimento ao disposto no art. 2º da Resolução CNJ 104/2010, alterada 
pela Resolução CNJ 124/2010, este Tribunal instituiu, por meio da Portaria Presi/Cenag 
447/2011, a Comissão Permanente de Segurança da 1ª Região sob a presidência do desem-
bargador federal Kassio Nunes Marques.

A referida comissão atua na adoção de medidas de segurança e na proteção e assistên-
cia de magistrados em situação de risco em 13 estados da Federação e no Distrito Federal, 
contando com regiões de fronteira onde o tráfico internacional de drogas, armas e pessoas 
é tratado com frequência pelos magistrados.
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DISCURSO

Discurso de posse do desembargador federal Mário César Ribeiro na Presidência do TRF 
1ª Região.

 Senhoras e senhores.
Neste momento em que assumo o relevante e honroso cargo de Presidente desta Corte 

Regional Federal, escolhido pelos meus eminentes pares, não posso deixar de volver o meu 
olhar para o passado. 

Afinal, foi no berço da então pacata cidade de Pará de Minas, localizada no Centro-
-Oeste das Minas Gerais, que nasci e recebi de meus amados Pais, Evaristo Firmiano Ri-
beiro e Maria Antonieta Ribeiro, que sempre estiveram e continuam iluminando os meus 
caminhos, o meu inestimável patrimônio moral, que venho transferindo para os meus 
filhos, com o mesmo amor e carinho.

Tive uma infância humilde, mas repleta de felicidade: joguei bola descalço, subi em 
mangueiras, jabuticabeiras e goiabeiras para apanhar a melhor e mais bonita fruta; brin-
quei de bolinha de gude; rodei “pião”, soltei “pipas”, fiz aviõezinhos e barcos de papel, estes 
para jogar da janela de minha casa, na enxurrada criada pela chuva...

Estudei no Grupo Escolar Governador Valadares, no Grupo Escolar Torquato de Al-
meida, na Escola Nossa Senhora da Piedade e fiz admissão para o Ginásio São Francisco. 

CRESCI...!
Cheguei a Brasília onde cursei o Elefante Branco e a Universidade de Brasília, sob o 

clima do Regime de Exceção. 
Ultrapassados os incontáveis obstáculos e, mais uma vez, com o olhar no passado, vejo 

o já distante ano de 1996, quando ingressei neste Plenário, para tomar posse no cargo de 
Juiz desta Corte.

Vinha de atuação, por mais de dez anos, à frente da 9ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal e fora distinguido com honrosa escolha para o cargo de Desembargador 
Federal, após ter figurado por quatro vezes consecutivas em lista para a promoção, por 
merecimento. 

Contemplando o presente, vejo-me agora num marcante momento da minha vida pro-
fissional.

Sabemos que “o presente é a sombra que se move separando o ontem do amanhã e que 
nele repousa a esperança”. 

Tenho consciência da dimensão e dos desafios da tarefa de presidir o Tribunal que 
engloba a maior área geográfica do País, e profunda esperança de que essa caminhada será 
exitosa.

Apesar de este Tribunal ter pouco mais de duas décadas de existência, ele já tem como 
tradição a busca incessante de aperfeiçoamento de suas práticas, sempre atento às reações 
críticas da cidadania, no tocante à eficácia e à eficiência da prestação jurisdicional.
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Senhoras e Senhores.
Recordo-me que, quando ingressei nesta Corte, éramos dezoito Desembargadores Fe-

derais e, no 1º grau, algumas dezenas de Juízes. 
De lá para cá, embora tenhamos o quadro ampliado em apenas nove Desembargado-

res, inúmeras de novas varas foram criadas, para atender ao crescente quadro de demanda 
da população, impactando drasticamente o panorama da administração da Justiça.

Não há como negar que, assim como a criação de Brasília representou um impulso 
gigantesco para o crescimento do País, desenvolvendo e levando o progresso ao centro do 
Brasil, interiorizar a Justiça Federal significa aproximá-Ia do cidadão.

De se registrar, no entanto, que para o cumprimento e efetividade da Lei 12.011, de 4 de 
agosto de 2009, que criou centenas de novas varas, é necessária a ampliação dos quadros 
de magistrados e de servidores desta Corte, para evitar-se o risco de estrangulamento das 
atividades jurisdicionais.

Penso que, antes de se cogitar de seus desmembramentos, devem-se dotar os Tribunais 
Regionais Federais existentes das condições adequadas para seu bom funcionamento; de-
vem-se fazer reformas na legislação processual, civil e penal, que impeçam, objetivamente, 
a procrastinação e multiplicação dos atos processuais. 

A criação de novos Tribunais Regionais Federais acarretará desnecessário e considerá-
vel aumento de despesas, muito superiores àquelas que adviriam com a adequação dos ora 
existentes às necessidades atuais, conforme projeto enviado por este Tribunal ao Conselho 
da Justiça Federal.

Senhoras e Senhores.
Enfrentamos grandes desafios e problemas recorrentes. Agravando o déficit atual do 

quadro de servidores — acrescido do exponencial aumento de recursos judiciais encami-
nhados pelo Primeiro Grau a esta Corte —, enfrentamos, nesta quadra de nossa história, 
a necessidade de dar cumprimento a inúmeras metas, cuja viabilização esbarra em limita-
ções de toda a ordem, implicando buscar soluções criativas.

O hercúleo trabalho e as responsabilidades que nos são impostas exigem a busca cons-
tante de condições que estimulem a criatividade e o bem-estar de todos aqueles que atuam 
nesta Corte.

Recentemente, tomamos conhecimento de estudo pioneiro realizado por pesquisador 
da UnS a pedido deste TRF, que identificou os anseios do corpo funcional.

Tal conhecimento do clima organizacional permitiu que fossem identificadas as ex-
pectativas e necessidades dos servidores, fato que possibilita mobilizar esforços para al-
cançá-Ias. Preocupa-me, sobremaneira, o fato de o resultado da pesquisa ter indicado que 
a sobrecarga de trabalho, causada pelo número pequeno de servidores e pela pressão das 
metas a que estamos sendo submetidos, é causadora de doenças.

A pesquisa, portanto, corroborou cientificamente informações empíricas que possuía-
mos, acrescentando que há um crescimento no número de servidores que estão na faixa de 
risco, o que certamente implicará a adoção de medidas por esta Administração.
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Demonstrou o estudo, ainda, que uma das preocupações dos servidores volta-se à me-
lhoria do espaço físico a eles destinados.

Há, sem dúvida, carência de espaço adequado para o eficiente desempenho das tarefas 
a eles cometidas. Assim, não só manter o cronograma de obras já implementado, como 
abreviar a inauguração da nova sede são prioridades desta gestão, consistindo uma de suas 
metas.

Problemas, todos sabemos, não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de supe-
ração e evolução, pois as dificuldades têm a contrapartida de abrir espaço para a criativi-
dade, importante combustível para a modernização. Para tanto, o ser humano deve ser o 
centro de nossas ações.

A propósito, o Ministro Marco Aurélio, ao tomar posse na Presidência da Suprema 
Corte, em Sessão realizada no dia 18 de abril de 2001, já profetizava:

[...] já passa da hora de enxergar que as modificações se afiguram indispen-
sáveis para que o Poder Judiciário cumpra o papel constitucional que lhe foi 
destinado: [...] Numa época em que o tecnicismo exacerbado, a quase obsessiva 
especialização das ciências, a danosa impessoalidade das relações econômicas 
contemporâneas promovem desvirtuamento ímpar de valores, convém a toda 
sociedade, sobretudo aos magistrados, restabelecer o enfoque no ser humano. 
Por dever de ofício, cabe a nós, magistrados e operadores do Direito, não medir 
esforços para colocar o homem como cerne, princípio e finalidade última de to-
das as ações, e não o progresso vazio dos modelos econômicos importados, não a 
produtividade cada vez maior, a transformar trabalhadores em máquinas robo-
tizadas, não os contratos tecnocratas, não os interesses corporativos, não a letra 
inerte de legislações muitas vezes obsoletas. Não, de forma alguma. A ninguém 
mais escapa que o Poder Judiciário não é um mero aplicador de lei, pois deve, 
acima de tudo, indicar e consagrar o que é justo. 

Destaca-se que o atual momento vivido pela Justiça Federal da 1ª Região é de intensa 
transformação e de esperança. Somos conscientes de que “grandes realizações tendem a 
acontecer em um ambiente de grandes expectativas; possibilitando avanços qualitativos”.

Muito já andamos, mas a caminhada é longa e árdua.
Apesar das dificuldades, tenho convicção de que devemos ter presente a expectativa 

de dias melhores, pois sabemos que “a esperança não é um sonho, mas uma maneira de 
traduzir os sonhos em realidade”.

Senhoras e Senhores.
Entre as principais metas fixadas para minha gestão, destaco que é objetivo prioritário 

a ser perseguido, sem trégua, a melhoria na prestação jurisdicional, tornando-a mais célere 
e efetiva, todavia sem perder de vista a qualidade.

Para tanto, o Planejamento Estratégico a ser implementado deve impactar profunda-
mente a gestão e está alicerçado numa maior integração do Tribunal com as seções e sub-
seções judiciárias, com vistas a uma jurisdição efetiva, transparente e próxima do cidadão. 
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Tal integração é fundamental, uma vez que o TRF da 1ª Região e a Justiça de Primeiro 
Grau, apesar das distâncias territoriais, constituem um único corpo.

Penso que importante ferramenta de apoio, na busca do salto de qualidade pretendido, 
passa pela tecnologia da informação. Ela esbarrra, todavia, na escassez de recursos e na 
heterogeneidade da infraestrutura tecnológica dos estados e municípios que integram a 
área de jurisdição da 1ª Região.

Esperamos contar com o apoio dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário e das autori-
dades das três instâncias da Federação, para que a digitalização de todos os processos e a 
urgente otimização do processo de informatização da 1ª Região se tornem realidade.

Trata-se de caminho irreversível e que trará incremento importante no melhoramento 
das condições de trabalho de nossos colaboradores, que será traduzida, sem sombra de 
dúvidas, em resultados efetivos para o cidadão.

Pois bem, para fazer frente a todos estes desafios, busquei, preferencialmente, na for-
mação do quadro de servidores que irão participar da nova administração, valorizar pri-
mordialmente, os da Casa. A confiança que neles deposito é tamanha, que tenho a certeza 
de que minhas expectativas, sintetizadas nas metas estabelecidas, serão alcançadas.

Senhoras e senhores.
As incertezas e dificuldades que nos aguardam não nos esmorecem; elas nos estimu-

lam a lutar, pois, como dizia Mahatma Gandhi, “a alegria está na luta, na tentativa, no 
sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita”.

É certo que dependemos de apoio externo para nossas realizações e obtê-lo, sabemos, 
não será tarefa fácil. Resta-nos, todavia, a convicção de que, nessa jornada, “embora não 
possamos mudar a direção dos ventos, podemos alterar a posição das velas”. 

Tenham certeza de que tudo aquilo que estiver no limite de nossas atribuições será 
buscado incessantemente. Não nos faltará energia e determinação na procura de melho-
rias para todos, colaboradores e jurisdicionados.

Destaco, no plano institucional e no exercício do papel que lhes cabe, a inegável contri-
buição que esperamos receber do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil 
e dos integrantes dos seus quadros, que atuam na 1ª Região. 

Conto com todos e reforço minha crença nos valores maiores que inspiram a 1ª Região 
desde sua criação e que vêm sendo perseguidos com afinco nesses 23 anos. 

É tempo de concluir e, ao fazê-lo, devo registrar com muito orgulho que esta Corte terá 
os seus primeiros Presidente e Vice-Presidente formados em Universidades desta Capital 
Federal. Eu, na Universidade de Brasília, e o Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro 
no Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB.

Estou certo de que, ao longo desta Administração, além desse Piauense, de São Rai-
mundo Nonato, o Desembargador Federal Daniel, terei a importante colaboração do De-
sembargador Federal Carlos Olavo, conterrâneo das Minas Gerais, ambos Juízes exempla-
res, que dignificam esta Corte com a integridade de seus caracteres, com suas experiências, 
conhecimentos e alta responsabilidade com que exercem seus ofícios jurisdicionais.
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E, finalmente, num momento muito particular, quero agradecer a DEUS por me ter 
concedido a vida, a saúde, a paz, o amor e uma família maravilhosa.

Agradeço à Teresa Cristina, minha eterna namorada, desde os seus 15 anos de idade. 
Foi e é a minha grande incentivadora, o sol que ilumina os meus caminhos. Sempre autên-
tica no falar e no seu proceder, tem posições firmes e personalidade bem definida; é alegre, 
mesmo nas adversidades.

Alexandre e Ricardo são frutos desse relacionamento: inteligentes, amorosos, a nossa 
razão de viver. A todos eles dedico o meu crescimento, pessoal e familiar e o meu amor.

Meu irmão Pádua Ribeiro e sua esposa Glória também foram grandes incentivadores, 
na busca de meu êxito profissional. 

Pádua foi o grande responsável por oportunizar a todos os seus seis irmãos, José Ana-
tólio, Rosa Miriam, Eu, Celso Magno e Maria Elena, condições para sermos vencedores.

Teve a coragem de, sozinho, trazer para Brasília todos nós, inclusive, os meus Pais, e 
aqui ser garantia de todas as nossas necessidades, contando, mais tarde, com o auxílio do 
outro irmão, José Anatólio, que, juntamente com Eleninha e Arnaldo Carlos, são estrelas 
cintilantes que adornam a noite.

Digo, com muito carinho, que Pádua foi e é o meu segundo Pai; cada um respeitando 
as suas ideias e seguindo o seu caminho...

Por derradeiro, não posso deixar de homenagear à grande protetora da minha famí-
lia, Nossa Senhora de Fátima, por tantas graças recebidas, amparando-me nos momentos 
mais difíceis da minha existência. Peço-lhe, humildemente, que interceda junto ao seu 
filho, Jesus Cristo, pela saúde de um grande colega e amigo, Pai e esposo exemplar, trata-se 
do Desembargador Federal Leomar Amorim.

Como disse o poeta e músico Renato Russo: “É preciso amar as pessoas como se não 
houvesse amanhã...”

Muito obrigado!

FATOS MARCANTES

iMPleMenTaçãO Da lei De acessO à inFORMaçãO 

Com o objetivo de dar cumprimento à  Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, foi cria-
do o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, 
cujas normas e rotinas de trabalho foram detalhadas por estudos apresentados pelo grupo 
de trabalho criado por meio da Portaria Presi/Cenag 204 de 28 de maio de 2012. 

Por possibilitar maior participação popular e controle social das ações governamen-
tais, o acesso da sociedade às informações públicas permite significativa melhoria na ges-
tão pública. 
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agilizaçãO DOs julgaMenTOs Das ações sObRe O seQuesTRO inTeRnaciOnal De cRianças

Em 14 de junho de 2012, o Tribunal publicou a Resolução Presi/Cenag 13, que estabele-
ce a concentração, nas primeiras varas das seções e subseções judiciárias, da competência 
para o julgamento das ações que tratam dos aspectos civis do sequestro internacional de 
crianças, relativas à Convenção da Haia, de 25 de outubro de 1980. 

A Convenção da Haia de Direito Internacional Privado é uma organização internacio-
nal que busca a progressiva unificação das regras de direito internacional privado, por meio 
da negociação e elaboração de tratados multilaterais e convenções. No caso do combate ao 
sequestro internacional de crianças, a Convenção tem como objetivo retornar ao seu país de 
origem a criança que foi subtraída por um dos pais ou parentes próximos. 

A proposta foi trazida à 1ª Região pela desembargadora federal Mônica Sifuentes, que 
integra, desde 2006, a Rede Internacional de Juízes da Haia — conhecidos como “juízes 
de enlace”, responsáveis por fazer a ponte entre a Convenção e as autoridades judiciais e 
administrativas brasileiras. A ideia traz a perspectiva de especialização permanente de 
magistrados e de todo o corpo funcional envolvido.

Por ter assumido posição de vanguarda na Justiça Federal brasileira, o Tribunal re-
cebeu os cumprimentos formais do secretário-geral da Convenção da Haia, Hans van 
Loon, que disse que, dessa forma, “os juízes alcançam um grau de especialização que os 
ajuda a julgar os casos de forma mais rápida e eficaz, sendo esses elementos cruciais para a 
proteção adequada das crianças”.

núcleO De cOOPeRaçãO juDiciáRia

Em cumprimento à Meta 4 do Poder Judiciário para o ano de 2012, foram constituídos, 
no âmbito da 1ª Região, o Comitê de Cooperação Judiciária e a figura do juiz de cooperação, 
por meio da Portaria Presi/Cenag 339 de 27 de setembro de 2012. O CNJ pretende, com essa 
meta, que os tribunais envidem esforços para viabilizar a implantação da Rede Nacional de 
Cooperação Judiciária, nos termos da Recomendação CNJ 38, de 3 de novembro de 2011.

A Portaria designou, para compor o Núcleo, em 2º grau, a desembargadora federal 
Mônica Sifuentes e o juiz federal em auxílio à Presidência Carlos Augusto Pires Brandão. 
Em 1º grau, coube ao diretor do foro de cada seccional indicar o juiz federal membro. To-
dos os indicados integram a Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pelo CNJ. 
Cabe ressaltar que o exercício dessa função não exime os indicados de responderem por 
suas funções jurisdicionais ordinárias.

Os principais objetivos do Núcleo são: buscar facilitar o intercâmbio de informações 
entre os órgãos do Judiciário, identificar soluções para os problemas que possam se apre-
sentar no processo de cooperação, facilitar a coordenação do tratamento dos pedidos de 
cooperação no âmbito da 1ª Região, participar das reuniões convocadas sobre o assunto, 
participar das comissões de planejamento estratégico dos tribunais e promover a integra-
ção de outros sujeitos do processo à rede de cooperação.
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Primeiros membros do núcleo de cooperação judiciária da 1ª Região

Localidade Magistrado

TRF1 Mônica Sifuentes 
Carlos Augusto Pires Brandão

AC Régis de Souza Araújo

AM Dimis da Costa Braga

AP Mauro Henrique Viera

BA Saulo José Casali Bahia

DF David Wilson de Abreu Pardo

GO Warney Paulo Nery Araujo

MA José Carlos do Vale Madeira

MG Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves

MT Célia Regina Ody Bernardes

PA Arthur Pinheiro Chaves

PI Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho

RO Alysson Maia Fontenele

RR Mara Elisa Andrade

TO Denise Dias Dutra Drumond

MelHORia DO acessO à jusTiça — assisTência juDiciáRia gRaTuiTa 

A assistência judiciária gratuita – AJG é um direito constitucional assegurado àqueles 
que não possuem condições financeiras para pagar um advogado ou outro profissional que 
atue no processo. 

Em 2012, por recomendação do Tribunal de Contas da União – TCU, o Conselho da 
Justiça Federal unificou as informações sobre a AJG com a criação do Sistema Eletrônico 
de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/CJF, que engloba a Justiça Fe-
deral de 1º e 2º graus, inclusive a jurisdição delegada. 

O sistema permite maior controle dos pagamentos de honorários periciais, desde a 
nomeação até o efetivo pagamento do profissional. A formação de um banco de dados 
de profissionais cadastrados para prestar serviço de assistência judiciária gratuita é ou-
tra vantagem do sistema, que trouxe também uma democratização quanto à escolha dos 
profissionais, pois oferece ao juiz uma lista on-line nacional de profissionais credenciados 
e habilitados para a realização das perícias, com indicação das localidades que pretende 
trabalhar, bem como suas áreas de especializações.

Como reconhecimento do sucesso da implantação do sistema AJG no 1º e no 2º graus, 
o artigo “Ampliando o Acesso do Jurisdicionado Carente à Justiça Federal da 1ª Região por 
meio do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG”, 
escrito em coautoria pelos servidores Márcio Albuquerque, diretor da Divisão de Desen-
volvimento e Avaliação de Recursos Humanos – Direh, Elaine Danzman, da Coordenação 
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dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região – Cojef, e Márcia Mazo, diretora da Divisão 
de Biblioteca – Dibib, foi um dos 12 trabalhos premiados entre os 64 apresentados ao co-
mitê organizador do XI Seminário Internacional de Gestión Judicial, vinculado ao Centro 
de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA.

PORTal

Em 2012, foi implantado o novo portal da 1ª Região, que resultou na reestruturação 
dos sites (intranet e internet) do Tribunal e das seções judiciárias. A disponibilização, ini-
ciada em agosto pelo portal do Tribunal, foi concluída em novembro, com a migração dos 
portais das seccionais. 

O novo portal possui interface moderna, padrões atuais de usabilidade e acessibilida-
de, que permitem autonomia da gestão de conteúdo pelas diversas unidades que disponi-
bilizam suas informações na rede, e identidade visual padronizada para toda a 1ª Região. 
Outro importante diferencial do portal é o agrupamento das informações por área de 
interesse, a fim de facilitar o acesso direto ao conteúdo buscado pelo usuário. 
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ações culTuRais

O programa Liberte um Livro (bookcrossing em inglês) é um projeto realizado no 
mundo todo por instituições diversas, com o objetivo de compartilhar conhecimento e 
permitir que outras pessoas desfrutem do benefício da leitura. A semente foi plantada em 
comemoração do Dia do Bibliotecário, 12 de março de 2012. Basta tirar um livro “aprisio-
nado” na sua estante e deixá-lo livre para que outras pessoas possam ler. A Biblioteca do 
TRF 1ª Região separou um espaço de leitura e recebimento dos livros “alforriados”. 

Ainda com a intenção de incentivar a leitura, foi realizado o I Festival Literário do 
TRF1 – FLIT, que teve início em 29 de outubro de 2013, em comemoração do Dia Nacional 
do Livro. Estiveram presentes palestrantes renomados, tais como a professora de Ciência 
da Informação da UnB, Líllian Alvares, os escritores Deonísio da Silva e Fabricio Carpine-
jar, o crítico literário Manuel da Costa Pinto, o senador Cristovam Buarque e o desembar-
gador do Tribunal de Justiça de São Paulo José Renato Nalini. Foram promovidas, ainda, 
atividades de contação de histórias para os filhos dos servidores e prestadores e sessão de 
cinema com filmes de Jorge Amado.

Durante o festival foi promovido um concurso literário de iniciativa do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho, com o tema “Atitudes e valores que impactam na melhoria 
do ambiente de trabalho”. Aberto a todo o corpo funcional do Tribunal, o concurso recebeu 
textos nas categorias poema, conto e crônica. O vencedor foi o servidor Leandro Escapella-
to Cruz, o segundo colocado foi o servidor Gláucio Braga de Assis e o terceiro a servidora 
Danusa Vieira Feitosa.

TuRMas RecuRsais

Em 22 de março de 2013, O presidente do TRF 1ª Região, desembargador federal Mário 
César Ribeiro, assinou a Resolução Presi/Coger/Cojef 5, que regulamenta a instalação das 
turmas recursais – TRs criadas pela Lei 12.665/2012. 

As turmas recursais funcionam como 2ª instância dos Juizados Especiais Federais – 
JEFs, responsáveis pela apreciação de causas de pequeno valor no âmbito da Justiça Federal. 

As primeiras 13 TRs permanentes, oriundas da Lei 12.665/2012 — incluindo quatro 
turmas novas —,  foram instaladas e estruturadas ao longo de 2013. 

 As turmas recursais permanentes serão compostas de três juízes federais exclusivos e 
de um suplente, que exercerá suas atividades em varas comuns de 1º grau. As sessões de 
julgamento ocorrerão semanalmente e a cada 15 dias, totalizando seis sessões mensais. 
Elas serão conduzidas pelo presidente da TR, que terá mandato de dois anos e será esco-
lhido pelo critério de antiguidade na turma. Em cada seccional, haverá secretaria única, 
com estrutura própria, responsável por coordenar e processar os feitos das turmas a ela 
vinculadas. Atualmente, 16 turmas recursais estão em funcionamento na 1ª Região. 
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esPaçO beM-esTaR

Em 8 de outubro de 2013, foi inaugurado, no subsolo do edifício Anexo I, o Espaço 
Bem-Estar. O local, preparado para a prática de atividades físicas e para a realização de 
sessões de fisioterapia, é uma iniciativa da Presidência do Tribunal, juntamente com a Se-
cretaria de Bem-Estar Social — Secbe e a Secretaria de Administração – Secad. O objetivo 
é diminuir o sedentarismo e a ocorrência de doenças osteomusculares entre os colabora-
dores do TRF.

O espaço recebeu o nome do servidor e agente de segurança Ricardo Dutra Amaral, 
falecido em acidente automobilístico ocorrido durante viagem a serviço, em 2009. 
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a história dos jefsA
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Fatos históricos

Antes do advento da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Es-
peciais Federais – JEFs, a 1ª Região apresentou, no ano de 2000, proposta de criação expe-
rimental dos Juizados Especiais Federais, com base na lei dos Juizados Especiais Estadu-
ais, até que lei específica dispusesse sobre sua criação. Na proposta, caberia aos Juizados 
processar, conciliar e julgar as causas cíveis de competência da Justiça Federal até 150 
salários mínimos e as ações decorrentes das causas previstas no art. 275, II, d, do CPC, 
bem como a execução das suas sentenças. Os JEFs funcionariam como prolongamento das 
varas federais, desempenhando os magistrados suas novas competências sem prejuízo de 
suas funções na vara.

Outras propostas foram encaminhadas pelos demais TRFs e consolidadas pela Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe, por intermédio de comissão de juízes federais 
integrantes das cinco Regiões, que remeteu o estudo ao Superior Tribunal de Justiça – STJ.

No âmbito do STJ, foi elaborada proposta de Projeto de Lei, enviada à Presidência da 
República. 

Em 12 de janeiro de 2001, o então presidente da República enviou mensagem ao Con-
gresso Nacional, encaminhando o Projeto de Criação dos Juizados Especiais Federais. 

Nascia, assim, a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Especiais 
Federais, para o julgamento de causas de menor valor — até 60 salários mínimos — e pro-
cessos criminais relativos a infrações de menor potencial ofensivo, pautados em critérios 
de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade no exame 
dos feitos, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

Foi o marco de uma nova realidade na Justiça Federal, mais democrática, porque aces-
sível a qualquer cidadão; mais moderna, por ter ritos simples e céleres, como requerem os 
serviços que agregam eficiência e eficácia e como almeja o jurisdicionado.

Imediatamente, já em 1º de agosto do 
mesmo ano, por meio da Portaria Diges/
Presi 637, alterada pela Portaria Diges/
Presi 652, o Tribunal constituiu comissão 
composta pelos desembargadores federais 
Tourinho Neto, Eustáquio Silveira, Hilton 
Queiroz e Selene de Almeida, com o obje-
tivo de elaborar proposta circunstanciada 
para instalação dos Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais na 1ª Região.

Por meio da Portaria Diges/Presi 790 de 
29 de outubro de 2001, a desembargadora 
federal Selene Almeida foi designada para 

F
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exercer a coordenação dos JEFs pelo período de 2 anos. Coube, então, a ela a árdua tarefa 
de dar o impulso inicial para implantar, divulgar e consolidar os juizados. Como não 
havia varas disponíveis para a instalação dos primeiros juizados, foram criados serviços 
autônomos de atividades destacadas para processar e julgar as causas sob sua competência, 
mediante empréstimo de um magistrado e cinco servidores das varas comuns.

Em 22 de setembro de 2002, foi criada a Coordenação dos Juizados Especiais Federais 
da 1ª Região – Cojef, vinculada à Presidência do Tribunal, com duas funções comissionadas.

Coordenadores

 ■ Desembargadora federal Selene Almeida 
posse em 29/10/2001

 ■ Desembargador federal I’talo Mendes 
posse em 28/10/2003

 ■ Desembargador federal Antonio Sávio de Oliveira Chaves 
posse em 04/11/2005

 ■ Desembargador federal Cândido Ribeiro 
posse em 05/11/2007

 ■ Desembargador federal Tourinho Neto 
posse em 09/11/2009

 ■ Desembargadora federal Neuza Alves 
posse em 28/05/2012

Principais realizações por biênio

BIÊNIO 2000-2002

Criação dos primeiros JeFs e das primeiras Turmas reCursais

A Resolução Presi 3 de 6 de fevereiro de 2002, alterada pela Resolução 11 de 29 de abril 
de 2002, que disciplina a instalação dos JEFs Cíveis e Criminais, cria 29 JEFs, sendo 1 
autônomo, com competência cível — BA; 8 autônomos, com serviço destacado, com com-
petência cível — DF/GO(2), MA, MG(3), PA; 8 autônomos, com serviço destacado, com 
competência cível e criminal — AC, AP, AM, MT, PI, RO, RR, TO, e 12 adjuntos a varas, 
de competência criminal — BA (2), DF (2), GO (2), MA (2), MG (2), PA (2). Institui, ainda, 

C

P



187

11 turmas recursais distribuídas entre as seccionais: Amazonas/Roraima, Rondônia/Acre, 
Mato Grosso, Pará/Amapá, Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Distrito Federal/Tocantins e 
duas para atender ao estado de Minas Gerais. Regulamenta a atuação de conciliadores nos 
JEFs.

Instalação do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 2002.

aTuação de ConCiliadores 

Em 22 de fevereiro 2002, a Cojef realizou um exame seletivo, regional, para a seleção 
de conciliadores. Dos 1.659 inscritos foram selecionados 310.

proJeTo Juizados espeCiais Federais iTineranTes — a JusTiça VenCendo disTânCias 

Tendo em vista o objetivo dos JEFs de universalizar o acesso à Justiça, para garantir 
ao jurisdicionado da 1ª Região os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, 
foi desenvolvido o projeto Juizados Especiais Federais itinerantes — a Justiça Vencendo 
Distâncias.  Tal projeto veio atender às populações de municípios longínquos e com baixa 
densidade demográfica, como é o caso da região amazônica, do sertão baiano, do sertão 
mineiro, do pantanal mato-grossense e dos interiores de Goiás, Maranhão e Piauí. 

Itinerantes realizados no ano de 2002: Benjamin Constant/AM; Castanhal/PA; Guru-
pi/TO e Ji-Paraná/RO, que totalizaram o atendimento a 2.216 pessoas e o ajuizamento de 
362 ações.
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parCerias e ConVênios Celebrados

Caixa Econômica Federal: doação de equipamentos e pagamento de alugueis; Se-
cretaria da Receita Federal: doação de mais de um milhão de reais em equipamentos; 
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região: utilização de ônibus daquele Tribunal nos 
JEFs itinerantes do estado de Rondônia.

BIÊNIO 2002-2004

Consolidação do proJeTo Juizados espeCiais Federais iTineranTes  – a JusTiça VenCendo 
disTânCias

Em 2003, foram realizados 25 juizados itinerantes, em 12 das 14 seccionais, com o 
ajuizamento de 10.779 ações. Dessas, 18 ocorreram em locais públicos, com o ajuizamento 
de 7.184 ações. 

No ano de 2004, foram realizados os itinerantes na quase totalidade das seções judici-
árias,  que atenderam a mais de 50 mil pessoas, com o ajuizamento de 28.290 ações.

proJeTo Juizados espeCiais Federais iTineranTes rodoViários

Mediante parceria com a Fundação Banco do Brasil, foram adquiridas, adaptadas, mo-
biliadas e equipadas duas carretas, destinadas à realização de itinerantes rodoviários, sen-
do a primeira delas para atendimento inicial e a segunda para a realização de audiências. 

Foram realizadas mais de 5 mil audiências com a utilização das carretas.

Carreta sendo abençoada pelo reverendo Carlos Aleixo, antes da partida para Ipatinga/MG, em 2003.
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proJeTo Juizados espeCiais Federais FluViais — a JusTiça sobre as águas

Para vencer as grandes distâncias da região amazônica e as dificuldades de transporte 
rodoviário, foram firmados convênios com o Tribunal de Justiça do Amapá e com o Go-
verno do estado do Amazonas, que colocaram suas embarcações especialmente projetadas 
para atendimento aos cidadãos à disposição da Justiça Federal.

Graças a tais ações, foram realizados três Juizados Federais itinerantes fluviais nas 
regiões ribeirinhas do Amapá e do Amazonas, atendendo à população isolada e sem ne-
nhum acesso à Justiça.

JurisprudênCia das Turmas reCursais

Concluído e implantado em 22 de agosto de 2003, o projeto de divulgação da jurispru-
dência das Turmas Recursais dos JEFs da 1ª Região, com a íntegra dos acórdãos, registran-
do-se que foi a primeira Corte Regional a dispor desse tipo de consulta processual.

proJeTo ConsTrução da Cidadania 

Com o objetivo de difundir a importância dos JEFs, criar maior integração, motivação 
e intercâmbio entre os magistrados e servidores, foram criados os instrumentos de comu-
nicação: Informativo dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região – InfoJEF; página dos 
JEFs no site do Tribunal; lista de discussão e distribuição de e-mails para os magistrados.

insTalação de noVas Varas de Juizados espeCiais Federais

A Lei 10.772/2003 criou 59 varas para a 1ª Região, das quais 24 nas capitais dos estados 
e no Distrito Federal, como varas JEF para instalação escalonada nos anos de 2003 a 2008. 

A Cojef participou ativamente dos estudos para implantação dessas varas, que culmi-
naram na expedição da Resolução 600-018 de 16 de dezembro de 2003, que destinou 17 
varas para os JEFs e 1 vara para a Subseção Judiciária de Tabatinga, com competência geral 
e JEF adjunto cível e criminal.

A mesma resolução organizou e estruturou as varas de juizados, as secretarias de tur-
mas recursais e a coordenação dos juizados nas seccionais.

Implantação de sistema uniforme de cálculos judiciais para os Juizados.
Criação de fases procedimentais para incidentes de uniformização de jurisprudência.
Criação de mais duas turmas recursais dos Juizados Especiais Federais: uma na Seção 

Judiciária do Estado do Acre e uma na Seção Judiciária do Estado do Tocantins.
Realizada a primeira distribuição de processos para a Turma Regional de Uniformiza-

ção de Jurisprudência – TRU, que contemplou 1.424 incidentes de uniformização. 
No dia 19 de novembro de 2004, foi realizada a primeira sessão de julgamentos da 

TRU, quando foram julgados 465 incidentes de uniformização.
Foi realizado seminário sobre os JEFs, com o objetivo de melhor capacitar os servido-

res e magistrados dos Juizados e melhorar a prestação de serviço jurisdicional. 
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Aprovação do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurispru-
dência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (Resolução/
PRESI 600-008 de 5 de julho de 2004).

Assinado convênio de cooperação entre o Tribunal e a Petrobras para a concessão de 
recursos para a realização de JEFs itinerantes.

Representantes do governo francês, atraídos pelo caráter inovador dos juizados virtu-
ais, visitaram o Tribunal para conhecer melhor o sistema.

esTaTísTiCas do biênio

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
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BIÊNIO 2004-2006

insTalação e ConVersão de Varas

Instalação de 5 varas especializadas em JEF, remanescentes da Lei 10.772/2003, nas 
Seccionais da Bahia (23ª), Distrito Federal (25ª e 26ª), Goiás (14ª) e Tocantins (3ª) e ainda a 
instalação de 21 JEFs adjuntos em subseções judiciárias da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará e Piauí.

Conversão da 5ª Vara Federal e da 9ª Vara Federal, ambas da Seção Judiciária do Esta-
do da Bahia, e da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em varas 
de Juizado Especial Federal Cível (Resolução Presi 600-011 de 1ª de abril de 2005).

reVisTa ComemoraTiVa

Lançamento da revista comemorativa dos dois anos dos Juizados Especiais Federais 
itinerantes, em novembro 2005, que noticiou as mais de 30 mil ações ajuizadas e 70 mil 
pessoas atingidas pelas ações intentadas pelos Juizados Especiais Federais itinerantes até 
aquela data.

JeFs iTineranTes realizados

No ano de 2005, foram realizados itinerantes em 13 seções judiciárias, excetuando-se 
tão somente o Acre, que resultaram em 27.922 ações ajuizadas, 38.821 pessoas atendidas, 
18.964 audiências realizadas e 20.961 processos sentenciados.

No ano de 2006, os itinerantes realizados em 11 das 14 seccionais resultaram em 20.371 
ações ajuizadas, 28.667 pessoas atendidas, 16.449 audiências realizadas e 17.341 processos 
sentenciados.

Turma regional de uniFormização 

Edição dos três primeiros enunciados de Súmulas da TRU, promovendo uniformiza-
ção da jurisprudência.

Apreciação de 5.010 processos submetidos à apreciação da TRU.

inTeriorização dos Juizados

Aprovada proposta de revisão do modelo de juizado adotado na 1ª Região, de forma 
a priorizar o funcionamento dos JEFs em todas as unidades do interior, aproximando a 
Justiça do cidadão. 

No novo modelo, foram instalados, no ano de 2006, 18 JEFs adjuntos a subseções judi-
ciárias da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí. 
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sisTema de CiTação e inTimação eleTrôniCa 

O Sistema e-Cint, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tri-
bunal, sob a coordenação da Cojef e o acompanhamento da Coger, para intimações e ci-
tações eletrônicas é implantado em funcionamento experimental no Distrito Federal e em 
Minas Gerais, sendo posteriormente expandido para as Seccionais do Acre, Maranhão e 
Rondônia.

ConCiliação nos Juizados

A Coordenação dos Juizados Especiais Federais aderiu ao movimento pela conciliação, 
instituído pelo CNJ, “Conciliar é Legal”, o que resultou em grande mobilização dos JEFs 
das 14 capitais das seccionais, além da Subseção Judiciária de Uberaba. No Dia Nacional 
da Conciliação, ocorrido no dia 08/12/2006, foram realizadas 6.574 audiências e obtidos 
4.812 acordos no âmbito dos Juizados.

Autoridades e servidores de JEFs na cerimônia de apresentação do e-Cint, em agosto de 2006.
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esTaTísTiCas do biênio

BIÊNIO 2006-2008

ampliação dos Juizados

Em 2007, entraram em funcionamento 21 JEFs adjuntos a varas instaladas no interior, 
passando o total de Juizados em funcionamento para 82, sendo 27 varas JEFs, 2 JEFs des-
tacados e 63 adjuntos.
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Conversão da 28ª e 29ª varas da SJ/MG em varas especializadas em Juizados.
Em 2007, a 1ª Região passou a contar com 15 turmas recursais. Foram desmembradas 

das Turmas Recursais do Acre e Tocantins e criadas a 3ª Turma Recursal de Minas Gerais 
e a Turma Recursal de Roraima, desmembrada da Turma Recursal do Amazonas.

Em 2008, é criada mais uma turma recursal na Bahia, passando para 16 as turmas 
recursais em funcionamento.

inTensiFiCação do Juizado VirTual

Melhorias nos sistemas e-Cint (intimação eletrônica) e e-Proc (peticionamento eletrô-
nico).

Implantação de projeto-piloto de padronização das caixas de tramitação no sistema 
JEF Virtual na 28ª e 29ª varas da Seção Judiciária de Minas Gerais, convertidas em varas 
de JEF.

A Turma Recursal do Distrito Federal encaminha o primeiro recurso extraordinário 
eletrônico – e-RE) — processo 2004.34.00.907093-8 —, originário da 24ª vara, totalmente 
eletrônico, ao Supremo Tribunal Federal, em 05 de outubro de 2007.

JeFs iTineranTes realizados

No ano de 2007, foram realizados três tipos de JEFs itinerantes: terrestre fixo, fluvial e 
terrestre rodoviário, que somaram 17.738 ações ajuizadas, 25.845 pessoas atendidas, 17.074 
audiências realizadas e 16.428 sentenças proferidas. 

No ano de 2008, foram realizados 5 itinerantes nas Seccionais do Acre, Amazonas, 
Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, que resultaram em 5.599 ações ajuizadas,  5.752 pes-
soas atendidas, 4.960 audiências realizadas e 4.503 sentenças proferidas.

medidas de redução de aCerVo

Realização de visitas técnicas nos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do 
Piauí, Maranhão, Pará e Minas Gerais, que contavam com volume excessivo de processos 
em tramitação. O objetivo das visitas técnicas foi avaliar a realidade de cada JEF, visando 
identificar as necessidades e possíveis causas de acúmulo processual. Na oportunidade, 
foram apresentadas sugestões de otimização dos serviços cartorários e treinamento para 
o uso de sistema virtual.

Criação do Serviço de Cumprimento de Julgados, vinculado à Cojef da Seção Judi-
ciária de Minas Gerais, visando dar cumprimento às sentenças proferidas nos processos 
físicos dos JEFs de Belo Horizonte. 

Em 2007, foi realizado o 1º Mutirão de Audiências, visando à redução da pauta de au-
diências no JEF Adjunto da Subseção Judiciária de Castanhal/PA. 

Realizado mutirão de sentenças nos JEFs das Seções Judiciárias do Piauí (3.974 proces-
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sos conclusos), Maranhão (12.844 processos conclusos), Pará (3.825 processos conclusos) e 
Minas Gerais (6.914 processos conclusos) por um grupo de magistrados de Minas Gerais 
durante os anos de 2008 e 2009. Dos 26.241 processos atribuídos aos 10 magistrados parti-
cipantes, 18.062 foram sentenciados em 2008 e 5.501 em 2009. Desse total foram realizadas 
ainda 2.150 audiências.

Adoção de triagem antes da distribuição de recursos submetidos à Turma Regional de 
Uniformização no caso de repercussão geral.

Ampliação do projeto conciliação nos Juizados, com a mobilização de mais de 100 ma-
gistrados, 300 servidores e adesão das capitais das 14 unidades da Federação da 1ª Região, 
o que resultou em 5.354 audiências marcadas, 4.758 audiências realizadas, 5.798 pessoas 
atendidas, 2.935 acordos realizados e R$ 14.194.840,02 em valores negociados.

Instalação de posto avançado do Juizado Especial Federal no Aeroporto Internacional 
Juscelino Kubitschek, Brasília/DF.

Ministra Ellen Gracie, então presidente do STF, discursando na solenidade de inauguração do Posto do Juizado Especial, 
no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília/DF, em outubro de 2007.

Inauguração da Galeria de Coordenadores dos JEFs da 1ª Região no edifício Cabo Frio, 
onde estão instalados os Juizados da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Realizado, no período de 17 a 19 de outubro de 2007, o I Seminário sobre Conciliação 
nos JEFs da 1ª Região em Teresina/PI, fruto da parceria da Esmaf e Cojef, com o suporte 
da Diref/PI.
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A TRU publica 1.076 inteiros teores de acórdãos na internet.
A Comissão Permanente dos JEFs, composta pelos coordenadores regionais das cin-

co Regiões e pelo presidente da Ajufe, presidida pelo corregedor-geral da Justiça Federal, 
reúne-se para tratar de assuntos relacionados à reestruturação das turmas recursais e dos 
Juizados.

Autorização para o uso do Sistema de Protocolo Descentralizado pelos JEFs das sub-
seções judiciárias, possibilitando a remessa de petições e documentos às turmas recursais 
localizadas nas sedes das seções judiciárias.
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BIÊNIO 2008-2010

JeFs iTineranTes realizados

No ano de 2009: 11 itinerantes, distribuídos em 9 seccionais, que resultaram em 
17.687 pessoas atendidas, 11.028 audiências realizadas, 11.233 processos julgados e R$ 
17.448.848,44 gerados em pagamento de RPVs.  Destaque para o itinerante de Nunes Frei-
re/MA, com o julgamento de 3.440 processos e R$ 6.304.024,20 pagos em RPVs.

No ano de 2010: 7 itinerantes, distribuídos em 7 seccionais, 9.396 pessoas atendidas,  
7.326 audiências realizadas, 7.356 processos julgados e R$ 7.981.341,67 pagos em RPVs. 
Destaque para o itinerante da Região do Bico do Papagaio/TO, com o julgamento de 3.429 
processos e R$ 4.303.826,65 pagos em RPVs.

muTirões de audiênCias realizados

Intensificação de mutirões de audiências com o escopo de aliviar as pautas e reduzir o 
volume de processos em tramitação a partir do ano de 2008, com destaque para um gran-
de mutirão nos JEFs da Seção Judiciária do Maranhão, ocasião em que foram realizadas 
cerca de 12 mil audiências.

Ano de 2009: 10 mutirões, com 20.073 audiências realizadas, 19.565 processos julgados 
e R$ 52.123.304,48 pagos em RPVs. Destaque para o mutirão de Teresina/PI, com o julga-
mento de 7.854 processos e R$ 13.351.631,0 pagos em RPVs.

Ano de 2010: 12 mutirões, com 27.373 audiências realizadas, 25.144 processos julgados 
e R$ 69.776.756,00 pagos em RPVs. Destaque para o mutirão de São Luís/MA, com 7.970 
processos julgados e R$ 19.981.600,70 pagos em RPVs.

Mutirão de audiências de São Luís/MA, em 2010.
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Aprovação da atualização do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região (Resolução Presi/Cojef 16/2010). 

Atualização do banco de julgados das turmas recursais e da Turma Regional de Uni-
formização de Jurisprudência dos JEFs, disponível na página eletrônica do Tribunal.

Realização de mutirão de sentenças a distância em Juizados com mais de mil processos 
conclusos para sentenças, com a participação de 40 magistrados recém-empossados, ob-
jetivando o julgamento de 100 processos/juiz no prazo de 90 dias. Com a prorrogação do 
prazo do mutirão, permaneceram 32 magistrados, que julgaram mais de 21 mil processos.

Implantação da modalidade de mutirão de servidores aposentados, para atuar nos jui-
zados nas atividades cartorárias, como atermação e lançamento de movimentação proces-
sual no sistema.

Instalação de 4 novas varas federais de competência JEF e 15 JEFs adjuntos, criadas 
pela Lei 12.011/2009, que destinou 94 varas para a 1ª Região.

Realização da Jornada de Integração dos JEFs com o INSS, que contou com a parti-
cipação de juízes coordenadores dos JEFs, procuradores do INSS, diretores de secretaria, 
diretores dos núcleos de apoio às Cojefs/seccionais e servidores que atuam nos Juizados, 
objetivando a busca de práticas efetivas de otimização dos trabalhos desenvolvidos nos 
JEFs.

Elaboração, em conjunto com a Informática do Tribunal, do sistema e-Conciliador.
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BIÊNIO 2010-2012

JeFs iTineranTes realizados

Ano de 2011: 9 itinerantes, distribuídos em 9 seccionais, com 13.193 pessoas atendidas, 
7.737 audiências realizadas, 6.306 processos julgados e R$ 13.704.895,35 pagos em RPVs.

Ano de 2012: 6 JEFs itinerantes, distribuídos em 6 seccionais, totalizando 6.509 audi-
ências, com acordos obtidos em 2.679 processos.

muTirões de audiênCias realizados

Ano de 2011: 16 mutirões, com 34.279 audiências realizadas, 30.054 processos julgados 
e R$ 113.769.591,75 pagos em RPVs. Destaque para o mutirão de São Luís/MA, com a par-
ticipação de 28 magistrados, 19.455 processos julgados e R$ 36.404.989,27 pagos em RPVs.

Ano de 2012: 10 mutirões de audiências, em 6 seções judiciárias, totalizando 19.068 
audiências realizadas, 20.100 processos julgados, 11.462 acordos homologados e R$ 
58.456.889,99 pagos em RPVs. Destaque para os mutirões das varas JEF do Pará, dos JEFs 
Adjuntos de Imperatriz/MA e de Montes Claros/MG.

Realização de cursos de aperfeiçoamento em técnicas de conciliação e mediação em 
Brasília e em Belém, em parceria com o Ministério da Justiça, para turmas compostas por 
magistrados e servidores.

Produção de vídeo institucional sobre a finalidade e o alcance dos JEFs em rede oficial 
de rádio e televisão pública, veiculado na TV Brasil, em novembro de 2011, com programa-
ção para transmissão por um ano.
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Realização de mutirões de cidadania aliando à prestação jurisdicional ações sociais 
para oferecer às partes, testemunhas, familiares e ao público em geral serviços preventivos 
e de orientação nas áreas de saúde, cultura, educação, qualidade de vida, direitos e garan-
tias constitucionais.

Participação dos Juizados no Projeto Ação Global, promovido pelo Sesi/Senai de São 
Luís/MA.

Instalação de mais 5 varas especializadas em JEF e 14 novas varas com Juizado adjunto. 
Implantação do Projeto Perícia Itinerante nos JEFs da Seção Judiciária de Minas Ge-

rais, com o objetivo de reduzir os prazos de espera e desafogar os atendimentos nas subse-
ções judiciárias de Minas Gerais. 

Realização de 79.275 acordos nos JEFs, representando 94% do total de conciliações 
realizadas no 1º grau de jurisdição da 1ª Região. 

Mutirão de audiências de Imperatriz/MA, em 2012.
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BIÊNIO 2012-2014

JeFs iTineranTes realizados

Ano de 2013: 5 JEFs itinerantes nas Seccionais do Maranhão, Goiás, Amapá, Tocantins 
e um fluvial no Baixo Madeira em Rondônia, que totalizaram 5.134 audiências realizadas, 
7.034 processos julgados, 4.299 acordos homologados e R$ 11.756.861,64 de recursos gera-
dos em RPVs.

Mutirões de audiências realizados em 2013: 7, distribuídos em 5 seções judiciárias (BA, 
MA, MG, PA e TO), que totalizaram 11.425 audiências realizadas, 11.584 processos julga-
dos, 6.946 acordos homologados e R$ 23.965.534,46 de recursos gerados em RPVs. 

Realização de mutirão de sentença a distância — com a participação de 22 juízes aprova-
dos no XIV Concurso Público para juiz federal substituto, para prestar auxílio a 12 Juizados 
Especiais Federais no julgamento de 8.800 processos, no período de 60 dias, com prejuízo 
de suas atribuições nas varas de origem. Foram alcançados os seguintes resultados: 8.343 
sentenças proferidas, 77 decisões, 576 despachos e 624 processos convertidos em diligência.

Realização de mutirão de perícias judiciais concomitantemente com mutirão de audi-
ências conciliatórias, na Subseção Judiciária de Araguaína, no Estado do Tocantins, quan-
do foram realizadas 1.819 perícias e homologados 761 acordos.

Com a promulgação da Lei 12.665/2012, que autorizou a instalação de 25 turmas re-
cursais com estrutura permanente na 1ª Região, foram realizados estudos que resultaram 
na instalação de 13 turmas recursais permanentes (3 na Bahia, 2 no Distrito Federal, 2 em 
Goiás, 1 no Maranhão, 4 em Minas Gerais e 1 no Pará/Amapá).

No final de 2013, foi aprovada pela Corte Especial a instalação das 12 turmas recursais 
restantes (Acre; Amazonas e Roraima; 4ª da Bahia; 3ª do Distrito Federal; 2ª do Maranhão; 
Mato Grosso; 2ª do Pará/Amapá; Piauí; Rondônia e Tocantins).

Expedição da Resolução Presi/Coger/Cojef 5 de 22 de março de 2013, tratando de nor-
mas de transição das turmas recursais permanentes e organizando a instalação das novas 
turmas recursais. Em 2013, foi autorizada a instalação da 3ª TR/BA, 2ª TR/DF, 2ª TR/GO, 
3ª TR/BA e 4ª TR/MG. 

No ano de 2013, foram instaladas 5 novas varas especializadas em Juizados Especiais 
Federais, 1 vara especializada em matéria criminal com JEF adjunto criminal e 9 JEFs 
adjuntos a varas instaladas em subseções judiciárias. 

Com as novas varas instaladas, o ano de 2013 foi encerrado com 159 Juizados Especiais 
Federais na 1ª Região, sendo 47 varas especializadas em JEF, 1 Juizado destacado autôno-
mo, 20 JEFs adjuntos a varas das capitais com competência criminal, 4 JEFs Adjuntos a 
varas das capitais com competência ambiental, 87 JEFs adjuntos a varas de interior com 
competência plena (cível e criminal).

Reestruturação organizacional da Cojef/TRF 1ª Região e criação da Seção de Gestão 
do Conhecimento dos JEFs. 
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proJeTo melHoração

Em junho de 2013, foi instituído o projeto MELHORAção no âmbito dos JEFs e turmas 
recursais da 1ª Região, o qual tem por objetivo geral o desenvolvimento de ações de melho-
rias para resolução de problemas comuns aos JEFs.

O projeto propõe a realização de atividades de forma colaborativa, mediante a par-
ticipação de todos os envolvidos em um ambiente de integração e compartilhamento de 
boas práticas, principalmente em ambiente virtual Moodle, ferramenta que permite, entre 
outras facilidades, encurtar as distâncias geográficas e o custo financeiro que um projeto 
desta monta pode alcançar.

Em 29 e 30 de agosto de 2013, foi realizado o Encontro Presencial 2013, na sede do TRF 
1ª Região, o qual contou com a presença de 79 participantes, entre os quais 34 magistrados 
e 45 servidores, resultando na elaboração e aprovação de planos de ação mediante discus-
sões, dinâmicas de grupos e apresentação de painéis que serviram de base para a definição 
do JEF que Queremos — Sistema de avaliação e monitoramento dos parâmetros conside-
rados ideais para o funcionamento do juizado especial e das turmas recursais.

Os planos de ação elaborados pelas varas de JEFs nas seções e subseções judiciárias da 
1ª Região, de acordo com a realidade de cada uma, para a consecução das metas traçadas, 
foram acompanhados e avaliados em sua execução pela coordenação regional.

Encontro MELHORAção, na sala Orlando Gomes, em 2013.
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Está em fase de elaboração o demonstrativo web dos resultados do JEF que Queremos 
relativos a todos os JEFs e turmas recursais da 1ª Região para acesso pelo público interno 
e externo, facilitando a troca de experiências e o controle social por parte da população.

Além da implementação de melhorias técnicas, gerenciais e operacionais, outra ver-
tente do Projeto MELHORAção é o resgate da memória dos 10 anos de implantação dos 
JEFs, por meio da captação de dados, ações e experiência, resgatando mais de uma década 
de conhecimento acumulado dos Juizados. 

Fórum dos Juizados banCo de boas práTiCas

Criado na plataforma Moodle, na página do projeto MELHORAção, como fórum de 
debates e compartilhamento de ideias entre os servidores e magistrados do TRF 1ª Região 
que estejam diretamente envolvidos com os JEFs. 

Abriu-se também espaço para inclusão das boas práticas já implantadas e bem-sucedi-
das nas diversas esferas da sistemática JEF das seções e subseções judiciárias da 1ª Região, 
objetivando promover a divulgação, uniformização e compartilhamento de práticas que já 
foram testadas e trouxeram resultados positivos, de modo a incentivar o reconhecimento 
institucional e estimular a criação de novas boas iniciativas.

Criação do banCo de senTenças dos JeFs

Em uma iniciativa inédita, a Cojef lançou o projeto Banco de Sentenças em sua página 
na intranet, que é uma base de dados de sentenças dos Juizados Especiais Federais da 1ª 
Região, alimentada mediante o envio periódico das sentenças proferidas por magistrados 
lotados nos JEFs das seções e subseções judiciárias da 1ª Região ou em auxílio nessas uni-
dades.

reVisTa luminis

Proposta de criação da revista Luminis, de cunho técnico-científico, destinada ao seg-
mento JEF da 1ª Região, com a finalidade de estimular o desenvolvimento de estudos e a 
produção científica de temas diversos que contribuam para o aprimoramento dos Juizados 
Especiais Federais e a solução de problemas inerentes a eles.

Instituição, por meio da Portaria Cojef 3/2013, de livro de ocorrências a ser utilizado 
nos mutirões e JEFs itinerantes, objetivando o aprimoramento da prestação dos serviços, 
mediante canal de comunicação que possibilite ao público reclamar, solicitar, denunciar, 
elogiar ou apresentar sugestões.

Emissão da Resolução Conjunta Presi/Coger/Cojef 20 de 18 de outubro de 2012, que 
determinou a utilização do Sistema AJG no 1º grau, a partir de janeiro de 2013, em todas 
as suas funcionalidades.
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Os primeiros passos 

Criação

A Justiça Federal brasileira foi criada em 1890 pelo Decreto 848, de 11 de outubro, um 
ano após a Proclamação da República. Na época, a Justiça Federal era composta pelo Su-
premo Tribunal Federal e pelos juízes inferiores, também chamados juízes de seção. Cada 
estado da Federação e o Distrito Federal contavam com uma seção judicial e um só juiz. A 
Constituição de 1934 manteve a Justiça Federal, além de universalizar as garantias funcio-
nais dos juízes, como o ingresso na carreira por concurso público e a estabilidade. Mas em 
1937 a Justiça Federal seria extinta pela Constituição do Estado Novo.

Com a redemocratização, a Constituição de 1946 recriou apenas a 2ª instância da Justi-
ça Federal, com a criação do Tribunal Federal de Recursos – TFR. E, na vigência do regime 
militar, instaurado em 1964, o Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965, recriou a 
Justiça Federal de 1ª instância na figura dos juízes federais.

Somente em 1988, com a promulgação da atual Carta Magna, conhecida como a Cons-
tituição Cidadã, foram instituídos os Tribunais Regionais Federais – TRFs, com o objetivo 
de substituir e regionalizar a jurisdição do extinto TFR, determinando-se que a fixação de 
suas sedes fosse regulamentada por meio de lei ordinária.

O então presidente da Cãmara dos Deputados,  
Ulysses Guimarães, com a nova Constituição brasileira.

O
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Em sequência, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT criou os 
cinco TRFs e estabeleceu o prazo de seis meses para a instalação de cada um deles.

Atendendo aos preceitos constitucionais, o TFR editou a Resolução 1, de 06 de outubro 
de 1988, fixando as sedes e a jurisdição dos cinco TRFs. Assim, ficou estabelecido que o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região teria sede em Brasília e jurisdição no Distrito Fe-
deral e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

instalação

No dia 30 de março de 1989, às 16 horas, foi realizada a solenidade de inauguração do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de posse de seus membros, no salão do Plená-
rio, no edifício Áurea. Ao evento estiveram presentes várias autoridades dos três Poderes 
da República. O ministro José Cândido de Carvalho Filho, por delegação do presidente 
do Tribunal Federal de Recursos (Ato 1.314, de 28 de março de 1989), presidiu a sessão. 
Compuseram a Mesa Diretora dos trabalhos o ministro da Justiça Oscar Dias Corrêa, 
representando o presidente da República, o ministro Aldir Guimarães Passarinho, do Su-
premo Tribunal Federal – STF, e o procurador da República Haroldo Ferraz da Nóbrega, 
representante do Ministério Público Federal.

O presidente da sessão, ministro José Cândido, designou os ministros Carlos Mário 
Velloso e Torreão Braz para conduzirem ao 
Plenário os juízes do novo Tribunal.

O juiz Vieira da Silva foi convidado a fazer 
a leitura do Termo de Compromisso, após o 
que foi lido o Termo de Posse do juiz Herme-
nito Dourado pelo secretário da sessão, Edu-
ardo Manoel Lemos, que também anunciou 
os nomes dos juízes compromissados, os quais 
foram convidados a assinar os respectivos ter-
mos.

o tribunal Começa a funCionar

Em 31 de março, às 10 horas, um dia após 
a Sessão Solene de Instalação e Posse, o Tribu-
nal reunia-se com todos os seus juízes. Era a 
primeira sessão da Corte, na qual a principal 

Posse do primeiro presidente, Vieira  
da Silva, em 30 de março de 1989.
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questão debatida foi a regulamentação da antiguidade de seus juízes, para efeito de ordem 
nas sessões do Plenário e das turmas, bem como da distribuição dos serviços e revisão de 
processos, substituições e outros quaisquer efeitos legais ou regimentais. Após calorosa 
discussão, decidiu o Tribunal, por maioria, que a ordem a ser obedecida seria a da idade, 
“ressalvada a situação dos juízes federais que integraram a primeira composição da Jus-
tiça Federal de 1ª instância, passando, desse modo, a ser considerados como juízes mais 
antigos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região os Juízes Alberto José Tavares Vieira 
da Silva, José Anselmo de Figueiredo Santiago e Euclydes Reis Aguiar”. Esses três juízes 
abstiveram-se de votar.

Na mesma sessão, foi realizada a eleição para presidente e vice-presidente. Realizada a 
votação e a apuração, foi eleito presidente o juiz Vieira da Silva, com 17 votos; juiz Adhe-
mar Maciel, 1 voto. Para vice-presidente, foi eleito o juiz Anselmo Santiago, com 16 votos. 
Os juízes Euclydes Aguiar e Tourinho Neto obtiveram um voto cada um.

Foi escolhida também uma comissão, integrada pelos juízes Anselmo Santiago, Adhe-
mar Maciel e Vicente Leal, para elaborar o anteprojeto do Regimento Interno do Tribunal, 
no prazo de 15 dias. Outra comissão, composta pelos juízes Murat Valadares, Eliana Cal-
mon e Orlanda Ferreira, foi designada para propor o modelo de vestimenta (toga e capa) 
de seus membros.

Na sessão, foram eleitos os juízes Euclydes Aguiar e Hermenito Dourado para compor 
o Tribunal Regional Eleitoral, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

O Tribunal decidiu, ainda, eleger os juízes federais para exercerem os cargos de diretor e 
vice-diretor do foro das Seções Judiciárias do Distrito Federal Eustáquio Silveira e Luciano 
Tolentino Amaral e dos estados da Bahia Hilton Queiroz e Olindo Menezes, do Maranhão, 

Primeira sessão plenária, em 31 de março de 1989.
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Leomar Amorim e Cândido Ribeiro, de Minas Gerais, Luiz Gonzaga Barbosa Moreira e 
Assusete Magalhães e do Pará Aristides Porto de Medeiros e Daniel Paes Ribeiro.

Também elegeu os juízes federais para comporem, como membros efetivo e suplente, 
o Tribunal Regional Eleitoral nos estados de Goiás João Vieira Fagundes e João Batista 
Gomes Moreira, do Maranhão Leomar Amorim e Cândido Ribeiro, de Minas Gerais Luiz 
Gonzaga Barbosa Moreira e Assusete Magalhães e do Pará Iran Velasco Nascimento e 
Daniel Paes Ribeiro.

O Pleno ainda acolheu a proposta do juiz Murat Valadares, a qual impedia o Tribunal 
de apreciar pedido de permuta ou remoção de juízes sem antes promover a titularização 
dos magistrados com privilégio constitucional.

O Regimento Interno do Tribunal Federal de Recursos, os Provimentos do Conselho 
da Justiça Federal e Corregedoria-Geral bem como seus atos e regulamentos foram adota-
dos, provisoriamente, pelo TRF 1ª Região.

Por fim, decidiu o Pleno adotar os mesmos níveis dos cargos em comissão, de direção 
e assessoramento superiores do Tribunal Federal de Recursos.

Ainda em 31 de março de 1989, o Presidente do Tribunal, juiz Vieira da Silva, editou o 
Ato 1, nomeando, em virtude de habilitação em concurso público, realizado pelo Tribunal 
Federal de Recursos, um oficial de justiça avaliador, 103 auxiliares judiciários e 57 aten-
dentes judiciários.

As primeiras reuniões dos membros da Corte, para discutir sua organização, chega-
vam a durar o dia todo. A comida, comprada em lanchonetes próximas, com certeza, não 
deixou saudades; todavia traz recordações, como a de um bife que, ao ser cortado, saltou 
do prato de um juiz e caiu no colo de outro. Como esquecer a reação deste juiz, quando o 
primeiro tentou recuperar o seu filé, de garfo em punho?

A segunda sessão plenária ocorreu no dia 26 de abril de 1989, às 9 horas. Nessa sessão, 
foram declarados titulares, em obediência ao disposto no art. 28 do ADCT, os seguintes 
juízes federais: João Baptista Coelho Aguiar, Sebastião Fagundes de Deus e Novély Vila-
nova da Silva Reis nas 1ª, 3ª e 7ª Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal, respectiva-
mente; José Amilcar de Queiroz Machado, Sônia Diniz Viana, Antônio Francisco Pereira 
e Maria José de Macedo Ribeiro, respectivamente, nas 5ª, 6ª, 8ª e l0ª Varas da Seção Judici-
ária do Estado de Minas Gerais; Carlos Humberto de Souza na 3ª Vara da Seção Judiciária 
do Estado de Goiás e Cândido Moraes Pinto Filho na 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado 
da Bahia. Decidiu-se, também, que a Comissão de Regimento elaboraria o anteprojeto do 
Regimento Interno da Corregedoria, no prazo de 30 dias.

A questão da ajuda de custo dos juízes que se deslocaram de suas seções judiciárias 
para Brasília foi tratada na terceira sessão plenária, ocorrida em 27 de abril. Além disso, 
foram aprovadas a tabela de vencimentos, de acordo com o art. 93, V, da Constituição 
Federal, a partir de março de 1989, e a Resolução 1/1989, que dispunha sobre a estrutura 
organizacional do Tribunal, publicada no Diário da Justiça de 3 de maio de 1989, Seção II.

Nesse mesmo Diário, foi publicado o Ato 6 de 28 de abril de 1989, nomeando 60 aten-
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dentes judiciários para preencherem as vagas criadas pela Lei 7.727, de 1989.
Realizada em 28 de abril de 1989, a quarta sessão do Pleno elegeu o juiz Adhemar 

Maciel para diretor da Revista. Na mesma ocasião, foram adotadas, para os membros 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, as vestes talares do extinto Tribunal Federal 
de Recursos, excluindo-se os adornos em renda.

Em 9 de junho de 1989, era publicado, no Diário da Justiça, Seção II, o Regimento Inter-
no do TRF 1ª Região, fruto de intensos debates. Durante a votação, vários juízes apresen-
taram sugestões para alteração do anteprojeto, destacando-se, entre eles, Murat Valadares, 
Vicente Leal, Tourinho Neto, Catão Alves e Aldir Passarinho Junior.

Seguindo a esteira do Supremo Tribunal Federal, esta Corte dispôs que seus magis-
trados não poderiam indicar cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro 
grau, inclusive, de qualquer membro do Tribunal em atividade, para cargos de confiança 
e, ainda que do Quadro Permanente da Justiça Federal, para servir nos gabinetes (art. 362 
do Regimento Interno). Essa disposição foi alterada pela Emenda 15, de 1992, que limitou a 
proibição até o segundo grau. O Regimento Interno do Tribunal, ao longo dos anos, sofreu 
várias alterações para se ajustar à realidade da Corte e às mudanças nos Códigos de Pro-
cessos Civil e Penal.

os primeiros magistrados

Os membros do extinto Tribunal Federal de Recursos, por determinação do ADCT, 
indicaram os candidatos aos cargos de juiz para a composição inicial do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, mediante listas tríplices.

Para compor os lugares reservados pelo quinto constitucional, foram nomeados juízes 
pelo então presidente da República, José Sarney, Mauro Leite Soares e Nelson Gomes da 
Silva, provenientes da carreira do Ministério Público Federal, escolhidos de uma lista de 

Posse dos primeiros magistrados, em 30 de março de 1989.
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sete candidatos, bem como Hermenito Dourado e Aldir Passarinho Junior, provenientes 
da classe dos advogados, escolhidos entre 15 candidatos.

De uma lista de 68 candidatos, foram escolhidos para a composição inicial do TRF 1ª 
Região, mediante rigorosos critérios, os juízes federais José Anselmo de Figueiredo Santiago, 
Adhemar Ferreira Maciel, Fernando Gonçalves, Eliana Calmon Alves, Fernando da Costa 
Tourinho Neto, Orlanda Luíza de Lima Ferreira, Euclydes Reis Aguiar, Plauto Afonso da 
Silva Ribeiro, Murat Valadares, Hércules Quasímodo da Mota Dias, José Alves de Lima, 
Alberto José Tavares Vieira da Silva, Vicente Leal de Araújo e Antônio Augusto Catão Alves.

Assim, no dia 30 de março de 1989, esses 18 Juízes tomaram posse no Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, passando a representar a 2ª instância da Justiça Federal em 13 
estados brasileiros, além do Distrito Federal.

os primeiros servidores

A força de trabalho, indispensável para a prestação jurisdicional, estava chegando. Em 
31 de março de 1989, o presidente do Tribunal, juiz Vieira da Silva, baixou o Ato 1, no-
meando, em virtude de habilitação em concurso público realizado pelo extinto Tribu-
nal Federal de Recursos, um oficial de justiça-avaliador, 103 Auxiliares Judiciários (atuais 
Técnicos Judiciários) e 57 atendentes judiciários (atuais auxiliares judiciários). A primeira 
solenidade de posse de servidores ocorreu em 23 de maio de 1989, presidida pelo juiz Her-
menito Dourado. Os empossados foram saudados pelo juiz Vicente Leal.

Em janeiro de 1990, saudados pelo presidente Vieira da Silva, tomou posse a primeira 
turma de técnicos judiciários (atualmente denominados analistas judiciários). Cada um 
dos 18 juízes empossados em 30 de março de 1989 tomou consciência do valor inestimável 
que representou a força de trabalho das primeiras equipes de servidores a integrar o qua-
dro de pessoal permanente da Secretaria do Tribunal. 

Em abril de 1989, ressentindo-se da falta de servidores em algumas áreas, o Tribunal 
abriu concurso público para os cargos de taquígrafo judiciário e auxiliar judiciário na área 

Posse dos primeiros servidores, em 23 de maio de 1989.
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de taquigrafia, conforme edital publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 1989, Seção 
II.

Alem disso, a instalação do TRF 1ª Região exigia um braço firme para auxiliar o pre-
sidente no comando da Corte, que prometia ter um crescimento acelerado. Com essa fi-
nalidade, foi nomeado para a Diretoria-Geral Felipe dos Santos Jacinto, em 20 de abril de 
1990. O primeiro a ocupar o cargo de Diretor-Geral, porém, foi Jair Ferreira da Cunha, no 
período de maio de 1989 a janeiro de 1990.

Crescimento da estrutura 

interiorização

Os ideais de facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça e de melhorar permanentemente a 
prestação jurisdicional têm permeado as ações dos tribunais regionais, levando-os a ado-
tar a estratégia de instalar unidades descentralizadas em cidades do interior que concen-
trem alta demanda local ou regional pela solução de conflitos.

Os resultados desse empenho podem ser notados ano após ano. 
Em 1989, a 1ª Região contava com 66 varas federais, sendo quatro no interior, loca-

lizadas nas cidades de Ilhéus, Juiz de Fora, Uberlândia e Uberaba. Desde aquele ano, o 
Governo Federal, premido pela demanda exponencial pelos serviços judiciários, criou 225 
novas varas na 1ª Região. 

Dessa forma, hoje, a 1ª Região se faz presente no país por meio de 291 varas federais, 
das quais 17 serão implantadas no ano de 2014. Dessas, 173 estão localizadas nas capitais. 
No interior, há 118, abrangendo 82 municípios — a maioria com competência plena, ou 
seja, cível, criminal e com juizado especial federal.

organização dos serviços da 1a instânCia

Quando o Tribunal foi criado, passaram à jurisdição da 1ª Região 66 varas federais que 
já se encontravam em funcionamento. 

No ano seguinte, foi sancionada a Lei 8.235, de 19 de setembro de 1991, criando 58 
cargos de juiz federal substituto para a 1ª Região. Menos de um mês depois, era também 
sancionada a Lei 8.251, de 24 de outubro de 1991, que criou as Seções Judiciárias do To-
cantins, do Amapá e de Roraima, destinou à 1ª Região 16 novas varas, ampliou o quadro 
de pessoal da Justiça Federal e instituiu cargos e funções de confiança para gratificação de 
servidores. Com a Lei 8.251/1991, a 1ª Região passou a totalizar 82 varas federais. 

C
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lei 8.251/1991

Localidade UF Número  
de varas

Data de instalação 
das varas

Macapá AP 2
07/05/1992 e 
09/04/1996

Distrito Federal DF 9 25/11/1992

Belém PA 1 25/08/1994

Boa Vista RR 2 09/04/1996

Palmas TO 2 05/05/1992

Em face dessas novas leis, o Plenário aprovou a Resolução 18 de 19 de dezembro de 
1991, que foi um marco na 1ª Região ao padronizar varas federais e modular em cinco 
padrões organizacionais as estruturas das 14 seções judiciárias integrantes. A estrutura 
inovadora adotou os mais modernos conceitos sistêmicos para tratar, de forma equitativa 
e sistematizada, as realidades totalmente distintas encontradas na 1ª Região.

Apesar do expressivo crescimento da demanda processual, somente em 1998 houve 
nova ampliação do número de varas da 1ª Região, com o advento da Lei 9.642, de 25 de 
maio de 1998, que permitiu a implantação de 35 novas unidades jurisdicionais, passando, 
assim, a 1ª Região a totalizar 117 varas federais. 

lei 9.642/1998

Localidade UF Número  
de varas

Data de instalação 
das varas

Manaus AM 1 28/05/1998

Salvador BA 12 28/05/1998

Goiânia GO 6 28/05/1998

Belo Horizonte MG 16 28/05/1998

No ano seguinte, a Lei 9.788, de 19 de fevereiro de 1999, contemplou a Justiça de 1ª 
instância com 18 novas varas federais, tendo estabelecido que nove seriam especializadas 
em execuções fiscais e nove seriam cíveis. Dessa forma, a 1ª Região passou a totalizar 135 
varas federais.

lei 9.788/1999

Localidade UF Número  
de varas

Data de instalação 
das varas

Manaus AM 1 26/02/1999

Distrito Federal DF 4 26/02/1999

São Luís MA 3 26/02/1999

Belo Horizonte MG 4 26/02/1999

Cuiabá MT 2 26/02/1999

Belém PA 2 26/02/1999

Teresina PI 2 26/02/1999
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A partir da criação das novas varas, a 1ª instância passou por nova adequação estru-
tural, por meio da Resolução 5 de 13 de abril de 1999, que definiu em 20 o número de ser-
vidores das varas, uniformizou as nomenclaturas das suas especializações, criou o padrão 
estrutural 6, reforçou o quadro administrativo das seções judiciárias de médio e grande 
porte e reforçou o quadro de servidores das subseções judiciárias. 

A mesma resolução oficializou as centrais de mandados na 1ª Região, cujos serviços já 
funcionavam em algumas seccionais. 

Em 2001, um evento de enormes proporções e repercussão ocorreu na 1ª instância, tra-
zido pela Lei 10.259, de 12 de julho de 2001: foram criados os Juizados Especiais Federais, 
que pugnam pela conciliação das partes e celeridade processual.

Apesar das dificuldades já vivenciadas pela 1ª instância devido ao excessivo volume de 
feitos nas varas federais e ao escasso quadro de servidores, os JEFs foram implantados sem 
a criação de um único cargo de juiz ou servidor. O momento foi apenas de boa vontade e 
dedicação. Somente dois anos depois e após muita luta no Congresso Nacional, foi aprovada 
a Lei 10.772, de 21 de novembro de 2003, que criou 59 varas federais na 1ª Região, desti-
nadas à interiorização da Justiça Federal de 1º grau e à implantação dos Juizados Especiais 
Federais.

Em 1989, a 1ª Região contava com quatro varas descentralizadas, que funcionavam em 
Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Ilhéus. 

A partir de 2003, com a Lei 10.772, a descentralização da Justiça Federal ganhou novos 
contornos, permitindo que a 1ª Região chegasse em 2006 com unidades instaladas em 42 
municípios, com o total de 194 varas federais.

lei 10.772/2003 

Localidade UF Número  
de varas

Data de instalação 
das varas

Altamira PA 1 13/12/2005

Anápolis GO 1 16/12/2005

Aparecida de Goiânia GO 1 28/03/2006

Barreiras BA 1 14/10/2005

Brasília DF 4 02/03/2005

Cáceres MT 1 08/08/2005

Campo Formoso BA 1 30/09/2005

Castanhal PA 1 20/01/2006

Divinópolis MG 2 17/01/2006

Eunápolis BA 1 20/03/2006

Feira de Santana BA 1 30/11/2005

Goiânia GO 2 31/03/2005

Governador Valadares MG 2 07/03/2006

Guanambi BA 1 07/02/2006

Ipatinga MG 1 08/03/2006
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Itabuna BA 1 21/03/2006

Jequié BA 1 25/01/2006

Ji-Paraná RO 1 13/01/2006

Juazeiro BA 1 01/12/2005

Lavras MG 1 21/11/2005

Luziânia GO 1 15/12/2005

Montes Claros MG 1 25/10/2005

Palmas TO 1 18/02/2005

Passos MG 1 29/03/2005

Patos de Minas MG 1 26/08/2005

Paulo Afonso BA 1 01/02/2006

Picos PI 1 11/11/2005

Pouso Alegre MG 1 22/11/2005

Rio Verde GO 1 27/03/2006

Rondonópolis MT 1 14/02/2006

Salvador BA 3 06/05/2005

São João del-Rei MG 1 31/03/2006

São Sebastião do Paraíso MG 1 19/08/2005

Sete Lagoas MG 1 21/02/2006

Sinop MT 1 03/04/2006

Varginha MG 1 21/11/2005

Vitória da Conquista BA 1 26/01/2006

Rio Branco AC 1 15/03/2004

Macapá AP 1 20/02/2004

Tabatinga AM 1 02/04/2004

Manaus AM 1 19/03/2004

Caxias MA 1 08/04/2005

São Luís MA 1 06/02/2004

Belo Horizonte MG 3 29/03/2004

Cuiabá MT 1 08/10/2004

Belém PA 1 16/02/2004

Teresina PI 1 28/09/2004

Porto Velho RO 1 09/11/2004

Boa Vista RR 1 18/12/2005

Em 2009, com o advento da Lei 12.011, que criou 230 varas para a Justiça Federal, a 1ª 
Região foi contemplada com 94 varas, a serem implantadas entre os anos de 2010 a 2014.

Com vistas a possibilitar maior acesso pela interiorização da Justiça Federal da 1ª Re-
gião, ao final da implantação, serão 288 varas instaladas em 13 capitais e no Distrito Federal 
e em 82 municípios.



217

lei 12.011/2009

Localidade UF
Número  
de varas

Data de instalação 
das varas

Belém PA 1 27/05/2010

Manaus AM 1 28/05/2010

Belo Horizonte MG 1 18/06/2010

São Luís MA 2 02/07/2010

Porto Velho RO 1 09/07/2010

Parnaíba PI 1 20/08/2010

Araguaína TO 1 16/11/2010

Paracatu MG 1 19/11/2010

Diamantino MT 1 22/11/2010

Cuiabá MT 1 23/11/2010

Unaí MG 1 26/11/2010

Teresina PI 1 29/11/2010

Guajará-Mirim RO 1 03/12/2010

Teófilo Otoni MG 1 10/12/2010

Formosa GO 1 13/12/2010

Uruaçu GO 1 14/12/2010

Brasília DF 1 15/12/2010

Bacabal MA 1 17/12/2010

Uberlândia MG 1 25/03/2011

Montes Claros MG 1 29/04/2011

Marabá PA 1 19/05/2011

Redenção PA 1 20/05/2011

Manhuaçu MG 1 14/06/2011

Jataí GO 1 20/06/2011

Goiânia GO 1 21/06/2011

Gurupi TO 1 22/06/2011

São Luís MA 1 28/06/2011

Irecê BA 1 30/06/2011

Contagem MG 2 30/06/2011

Feira de Santana BA 1 15/07/2011

Ipatinga MG 1 22/09/2011

Muriaé MG 1 23/09/2011

Laranjal do Jari AP 1 25/10/2011

Barra do Garças MT 1 04/11/2011

Oiapoque AP 1 02/12/2011

Teixeira de Freitas BA 1 16/12/2011
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Vitória da Conquista BA 1 20/01/2012

Belém PA 1 26/01/2012

Santarém PA 1 27/01/2012

Imperatriz MA 1 03/02/2012

Belo Horizonte BH 1 10/02/2012

Goiânia GO 1 05/03/2012

Floriano PI 1 09/03/2012

Manaus AM 1 16/03/2012

Paragominas PA 1 22/03/2012

Pouso Alegre MG 1 10/04/2012

Juiz de Fora MG 1 11/04/2012

Alagoinhas BA 1 20/04/2012

Tefé AM 1 23/04/2012

Sinop MT 1 10/08/2012

Ponte Nova MG 1 19/10/2012

Itumbiara GO 1 26/10/2012

Tucuruí PA 1 22/11/2012

Ji-Paraná RO 1 29/11/2012

Viçosa MG 1 07/12/2012

Cáceres MT 1 25/01/2013

Uberaba MG 1 26/02/2013

Cuiabá MT 1 12/03/2013

Montes Claros MG 1 18/03/2013

Juiz de Fora MG 1 25/03/2013

Teresina PI 1 05/04/2013

Belém PA 1 11/06/2013

Palmas TO 1 24/06/2013

Itaituba PA 1 23/07/2013

Juína MT 1 30/07/2013

Patos de Minas MG 1 20/08/2013

São Luís MA 1 26/08/2013

Uberaba MG 1 19/09/2013

Vilhena RO 1 26/09/2013

Bom Jesus da Lapa BA 1 15/10/2013

Uberlândia MG 1 25/10/2013

São Raimundo Nonato PI 1 29/11/2013

Salvador BA 1 06/12/2013

Cruzeiro do Sul AC 1 13/12/2013

Belo Horizonte MG 1 24/01/2014
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Itabuna BA 1 17/02/2014

Feira de Santana BA 1 19/02/2014

Porto Velho RO 1 24/02/2014

São Luís MA 2 11/03/2014

Varginha MG 1 18/03/2014

Balsas MA 1 2014

Cuiabá MT 1 2014

Anápolis GO 1 2014

Corrente PI 1 2014

Janaúba MG 1 2014

São Luís MA 2 2014

Belém PA 1 2014

Ituitaba MG 1 2014

Boa Vista RR 1 2014

Contagem MG 1 2014

Poços de Caldas MG 1 2014

Governador Valadares MG 1 2014

Em 2012, a 1ª Região ganhou mais três varas federais, todas no Amapá, criadas pela 
Lei 12.762. O reforço auxiliará no atendimento da demanda crescente de processos. A 1ª 
Região passará, assim, ao final da implantação, a totalizar 291 varas federais. 

lei 12.762/2012

Localidade UF Data de instalação das varas

Macapá AP 12/11/2013

aumento da demanda e da força de trabalho

Tribunal 1989 Atual

Desembargadores federais 18 27

Servidores 546 1.271

Processos distribuídos 18.599 127.688*

Processos julgados 5.914 146.722*

1ª instância 1989 Atual

Juízes federais 49 301***

Juízes federais substitutos 1 130***

Servidores 1.224 7.062

Processos distribuídos 63.913 938.969*

Processos julgados 33.892 738.885*

Varas federais 66 291**

Subseções judiciárias 4 82**

* Dados relativos ao ano de 2013

** Após a implantação das varas pendentes em 2014

*** Cargos totais: providos e vagos
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Ampliação das Instalações

a primeira sede

O edifício Áurea foi o primeiro imóvel que abrigou o TRF 1ª Região, presenciando os 
primeiros anos de seu funcionamento, com 18.000 m2 e 20 andares, localizado no Setor 
Bancário Sul. Antes do TRF, esse edifício abrigava o Ministério do Desenvolvimento Ur-
bano – MDU, hoje extinto. O contrato de locação foi assinado em 28 de fevereiro de 1989, 
30 dias antes do início das atividades na sede do Tribunal. Por mais de seis anos, o edifício 
Áurea testemunhou os ideais e anseios de todos os que ali serviram. Hoje, não abriga mais 
o TRF. O extinto MDU, antes denominado Ministério do Bem-Estar Social, ao transferir 
a locação do imóvel para o Tribunal, deixou-nos uma linha telefônica, número 226-9337. 
Essa linha serve, até hoje, à Presidência da Corte, com acréscimo do prefixo 3. Por três 
meses, o Tribunal trabalhou com esse único telefone. No final desse período, foram adqui-
ridas duas outras, uma para a Diretoria-Geral, outra para a Vice-Presidência e Corregedo-
ria. A mesa de PABX com vinte linhas, só veio a ser comprada em agosto.

A
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edifíCio adriana

O edifício Áurea tornou-se, em pouco tempo, pequeno para comportar todos os seto-
res do Tribunal. Por isso, em 18 de junho de 1991, o diretor-geral, Felipe dos Santos Jacinto, 
firmou contrato de empréstimo, por tempo indeterminado, do edifício Adriana, com sete 
andares (sendo cinco no subsolo), distribuídos em uma área de 4.572 m2, também loca-
lizado no Setor Bancário Sul. A entrega do edifício Adriana foi feita pelo delegado Pedro 
Clóvis Santaro Arake, do Departamento do Patrimônio da União – DPU, em 16 de outu-
bro de 1991, ao Tribunal, conforme o Termo de Entrega, constante do Livro 6 de Registro 
de Atos relativos a entrega de imóveis do patrimônio da União, lavrado a fls. 86/7 do DPU 
da Delegacia no Distrito Federal.

edifíCio sede i

Em julho de 1995, a ida do Superior Tribunal de Justiça para sua nova sede possibilitou 
a instalação definitiva do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em dois prédios fisica-
mente mais próximos: o edifício Sede I, localizado na Praça dos Tribunais Superiores, com 
seis andares, e o edifício Anexo I, hoje denominado edifício Sede II, com 12 andares, no 
Setor de Autarquias Sul.
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edifíCio sede ii

Apesar de esses prédios estarem em condições precárias de instalações na época da 
implantação do Tribunal, a rapidez da mudança se fazia necessária, pois, além do elevado 
custo da locação do edifício Áurea, outros órgãos tinham interesse em ocupá-los. Assim, a 
administração do Tribunal optou por fazer adequações que permitissem a instalação ime-
diata das unidades, procurando priorizar as solicitações de cada uma. A ampla reforma 
nos prédios só viria a acontecer no ano seguinte.
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edifíCios anexo i e anexo ii

Os edifícios Anexo I e II, anteriormente utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral – 
TSE, foram ocupados por unidades integrantes da estrutura administrativa do Tribunal, 
ao longo dos três primeiros meses do segundo semestre de 2012, restando a transferência 
das instalações da Diretoria-Geral de Secretaria – Diges, sua Assessoria Jurídica – Asjur, 
o Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional – Cenag e a Assessoria de Assuntos 
da Magistratura – Asmag. 

Com o recebimento desses prédios, localizados na Praça dos Tribunais Superiores, com 
área total de 16.500 m², foi possível devolver à Fundação Nacional de Saúde os 2.500 m² 
cedidos temporariamente em dois pavimentos do edifício Funasa à Seção Judiciária do 
Distrito Federal e os 3.200 m² ocupados pela Secin e Secbe no edifício Cabo Frio. Com 
isso, os 10.800 m² a mais de área representaram uma ampliação em 20% sobre a área total 
até então ocupada pelo Tribunal, garantindo uma expressiva melhoria no espaço físico de 
suas unidades administrativas.

Deve-se destacar que o agrupamento de todas as secretarias que compõem a Adminis-
tração conferiu maior agilidade e eficiência operacional, antes comprometidas pela distân-
cia que as separava.
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edifíCio dona marta

Ao lado do edifício Sede II, foi inaugurada, em outubro de 2001, mais um espaço para 
o Tribunal, o edifício Dona Marta. A posse desse novo espaço foi possível graças a um 
convênio com a Caixa Econômica Federal, que cedeu o direito de ocupação do prédio 
recém-construído na quadra 2 do Setor de Autarquias Sul.

edifíCio funasa

Em virtude de uma reforma realizada no edifício Sede II, foi necessário transferir pro-
visoriamente algumas unidades do Tribunal, em fevereiro de 2003, para dois andares do 
edifício Funasa, localizado na quadra 4 do Setor de Autarquias Sul. Após o período da 
reforma, as unidades retornaram ao edifício Sede II, passando esses dois andares a ser 
ocupados pelo Juizado Especial Federal do Distrito Federal. Posteriormente, em 2007, o 
Tribunal voltou a utilizar esses andares, após o Juizado ter sido transferido para o edifício 
Cidade de Cabo Frio.

edifíCio base operaCional de serviços administrativos do tribunal

Em 2004, foi concluída a construção do edifício Base Operacional de Serviços Admi-
nistrativos do Tribunal, para onde foram deslocadas as oficinas, garagens e carretas dos 
Juizados Especiais Federais itinerantes.

gráfiCa do tribunal

Para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sempre foram importantes a divulga-
ção de sua jurisprudência e o compartilhamento da experiência e do conhecimento ad-
quiridos ao longo de sua história por meio de publicações diversas, periódicas ou não. Por 
isso, em 1991, foi inaugurada a Gráfica do Tribunal, localizada no Setor de Armazenagem 
e Abastecimento Norte.

Centro de treinamento da Justiça federal

Em 9 de dezembro de 1996, foi assinado pelo presidente Leite Soares e pelo presidente 
da Siderbrás o contrato de cessão de um imóvel localizado no Setor de Clubes Sul de Bra-
sília. Contando com uma área de 55.000 m², à beira do Lago Sul, possui campo de futebol, 
duas quadras de tênis, duas quadras polivalentes, parque aquático com piscina semiolím-
pica, duas piscinas infantis, área de repouso, sauna seca e úmida, salão de festas e de jogos, 
sala para atendimento médico, churrasqueiras e secretaria.

O principal objetivo da utilização do clube foi criar o Centro de Treinamento da Justiça 
Federal, para realização de cursos para juízes e servidores de Brasília e de outros estados 
em serviço nesta cidade, com a possibilidade de utilização de alojamento.
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O Centro de Treinamento da Justiça Federal, como passou a se chamar o antigo Clube 
da Siderbrás, foi inaugurado pelo presidente Leite Soares no dia 1º de março de 1997, com 
a presença maciça de servidores e juízes da Casa.

Dando início às atividades do Centro de Treinamento da Justiça Federal, no dia 3 de 
março, os juízes federais substitutos aprovados no V Concurso realizado pelo TRF 1ª Re-
gião participaram de um curso com duração de duas semanas.

edifíCio Cidade de Cabo frio

Mesmo atuando em vários prédios, o espaço do Tribunal ainda era insuficiente. Por 
isso, em janeiro de 2006, unidades do TRF 1ª Região foram transferidas para o prédio que 
abrigava o Conselho da Justiça Federal, edifício Cidade de Cabo Frio, situado na SEPN 
quadra 510, mas a inauguração do edifício como dependência do TRF só ocorreu em mar-
ço do mesmo ano.

futura sede

 Em 2006, foi iniciada a construção da nova sede. A projeção de área construída tota-
liza 168.886 m², distribuídos em quatro blocos interligados, que ampliarão em duas vezes 
a área atual do Tribunal.

O prédio está sendo edificado na quadra 5, lote 3, do Setor de Administração Federal 
Sul – SAF/SUL, vizinho às sedes do STJ e do TST, próximo ao Congresso Nacional e à 
Esplanada dos Ministérios.



julgamentos históricosJ
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Colhedores de café (1935), Candido Portinari.

O primeiro processo: aquisição de quotas de 
café por empresas exportadoras

Há pouco mais de uma década e meia, uma nova história começaria a ser contada em 
julgamentos, a do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O ano era 1989; o mês, junho; 
o dia, 22, e o relógio marcava 17 horas. Naquele momento, iniciava-se a primeira sessão 
plenária judicial, quando foi julgado o primeiro processo pela integralidade da Corte.

No processo, uma Suspensão de Segurança de número 89.01.00001- 6/DF, que dizia 
respeito à aquisição de quotas de café por empresas exportadoras; um agravo regimental 
deveria ser decidido.

A ação, proposta pelo Instituto Brasileiro do Café – IBC, autarquia federal, tinha o 
objetivo de suspender a liminar concedida em sede de mandado de segurança coletivo im-
petrado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, de modo que se evitasse grave lesão 
à economia pública. A liminar foi suspensa por despacho do então presidente, Vieira da 
Silva, deferindo o pleito.
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Inconformado, o Centro do Comércio de Café de Vitória pediu reconsideração da de-
cisão monocrática, ou, caso não acolhido o pedido, que fosse tomado como agravo regi-
mental, sob o argumento de que a autarquia não fornecera elementos necessários para o 
exame dos pressupostos para a avaliação dos seus efeitos econômicos e, portanto, para a 
suspensão da liminar.

O despacho concessivo se motivava na evidência de grave lesão à ordem pública nacio-
nal emergente na execução da liminar, bem como na situação incômoda em que se veria o 
Brasil diante dos demais signatários do Convênio Internacional do Café pela formação de 
estoques especulativos e desequilíbrio do mercado, gerando grandes reflexos negativos na 
estrutura política cafeeira do país.

Como o Centro do Comércio de Café considerou em seu pedido o fato de que “não 
há qualquer informação sobre sanções aplicadas ao Brasil pelo descumprimento de itens 
do Convênio”, o presidente Vieira da Silva sustentou que “a cassação da liminar colimou 
evitar a consumação de fato lesivo à economia pública sem qualquer condicionamento a 
sanções que porventura o órgão internacional tivesse ou viesse a aplicar por infração ao 
Convênio”, encerrando seus motivos para concessão do pleito no despacho.

Por maioria, decidiu o Pleno negar provimento ao agravo.
Assim começava a história desta Corte, com julgamentos sempre importantes para os 

interesses não só individuais, mas de todo o país.

Processo: SS 89.01.00001-6/DF
Relator: desembargador federal Vieira da Silva
Data do julgamento: 22/06/1989
Decisão: Agravo improvido, por maioria
Órgão julgador: Tribunal Pleno

A obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança nas rodovias federais brasileiras

Há 25 anos, o Brasil começou a discutir a obrigatoriedade do uso do cinto de se-
gurança.

Em 1989, a economia brasileira já dependia fundamentalmente do transporte rodo-
viário (60% das cargas e 95% dos passageiros — 70% do PIB), e o quadro de deterioração 
das estradas federais era assustador. O nível de acidentes de trânsito crescia dia após dia. 
Assim, com fundamento na Lei 5.108, de 21 de setembro de 1966, e no Decreto 62.127, de 
16 de janeiro de 1968, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) expediu a Resolução 
720/1988, obrigando os ocupantes de veículos automotores a usarem o cinto de segurança 
nas rodovias federais.
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Irresignados, diversos cidadãos brasileiros resolveram levar a questão ao Judiciário, 
sob o argumento principal de que a exigência administrativa violava o princípio da legali-
dade. Passou-se, então, a discutir os direitos fundamentais à vida e à liberdade. Diversas e 
respeitáveis correntes jurisprudenciais foram fixadas.

No meio de tamanha controvérsia, a Presidência do Tribunal teve de resolver, em sede 
de suspensão de segurança (Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, art. 4º) e em juízo de cog-
nição sumária e provisória, a situação fático-jurídica estabelecida.

Em lapidar decisão, o então presidente da Corte, juiz Vieira da Silva, vislumbrou que 
as decisões judiciais monocráticas que afastaram, nos casos concretos, os efeitos da Reso-
lução Contran 720/1988, embora respeitáveis do ponto de vista jurídico, comprometiam 
a ordem, a segurança e a economia públicas, razão pela qual resolveu deferir os pleitos de 
suspensão ofertados (SS 89.01.00117-9/DF, SS 89.01.09742-7/DF, SS 89.01.17776-5/DF, entre 
outros).

Em suma, desenvolveu o raciocínio filosófico e científico sobre o direito fundamental à 
vida, que não se confunde com o direito “sobre a vida”, esclarecendo, a propósito, que, na 
ordem hierárquica de valores, a vida é o mais importante, seguindo-se, como consectários 
lógicos e naturais, a integridade física e a saúde. Logo, entre os princípios da “indisponibi-
lidade da vida e da saúde” e o da “liberdade de agir”, o ordenamento jurídico pátrio optou 
pelo primeiro, na medida em que não admitiu a legitimidade, por exemplo, da eutanásia 
e das autolesões.

Refletiu, então, o presidente Vieira da Silva sobre o direito como “fenômeno da vida em 
relação” e passou a examinar, com a ajuda, inclusive, do direito comparado, o interesse ge-
ral, social, médico e econômico do tecido social sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança nos veículos automotores como medida de política administrativa do Contran, 
“com o intuito de evitar ou minimizar as graves consequências geradas pelos constantes 
sinistros que ocorrem, principalmente nas rodovias nacionais”. Lembrou, por fim, o clima, 
à época, de comoção e de rebeldia nacional, motivador de grave lesão à ordem pública.

O tempo passou. Hoje, o uso do cinto de segurança por ocupantes de veículos auto-
motores tornou-se obrigatório tanto nas estradas como nas cidades e no interior, o que 
demonstra o valor histórico da decisão do TRF 1ª Região.

Processo: SS 89.01.17776-5/DF
Relator: desembargador federal Vieira da Silva
Data do julgamento: 14/12/1989
Decisão: Deferida a suspensão, impugnando os efeitos da sentença
Órgão julgador: decisão monocrática do presidente
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O uso do composto metanol, etanol e 
gasolina empregado como combustível

Diante da crise de abastecimento de combustível gerada pela incapacidade de se aten-
der, satisfatoriamente, à demanda de veículos automotores movidos a álcool, o governo 
federal autorizou, no final de 1989, a importação de metanol (álcool metílico), para, adicio-
nado ao etanol e à gasolina, servir de combustível para veículos automotores.

Sob o argumento de que o metanol é substância altamente tóxica, capaz de colocar em 
risco a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas, o Ministério Público Federal 
no Distrito Federal ajuizou ação civil pública e medida cautelar preparatória, alcançando, 
no Juízo Federal da 3ª Vara/DF, liminar obstativa contra a União e a Petrobras, no que 
tange à distribuição, à venda e ao uso do metanol (MC 375/1989).

Em sede de suspensão de liminar (SS 90.01.00192-0/DF), o então presidente, juiz Viei-
ra da Silva, após examinar pareceres técnicos sobre o assunto e a palavra autorizada das 
autoridades brasileiras e estrangeiras na área de saúde pública, bem como com o apoio 
técnico-jurídico do Parquet nesta instância, resolveu sustar os efeitos da decisão cautelar 
expedida pela instância a qua, vislumbrando ofensa à ordem, à segurança e à economia 
públicas. Considerou sólido o argumento técnico de resguardo da saúde pública, indican-
do, inclusive, o Relatório de Impacto Ambiental – Rima, produzido pela Universidade de 
São Paulo – USP.

Fixou-se, então, o seguinte princípio: “o uso do metanol misturado ao álcool e à ga-
solina, em proporção e prazo considerados toleráveis por órgãos idôneos encarregados do 
controle e fiscalização ambientais, não traz ameaça de grave risco à saúde pública, desde 
que observadas as recomendações científicas expedidas a respeito”.

A decisão foi mantida, por maioria, pelo Plenário da Corte (julgado em 8 de fevereiro 
de 1990), na via do agravo regimental.

Processo: SS 90.01.00192-0/DF
Relator: desembargador federal Vieira da Silva
Data do julgamento: 08/02/1990
Decisão: Agravo improvido, por maioria
Órgão julgador: Tribunal Pleno

Tratamento médico justifica desbloqueio de 
cruzados novos em sede de liminar

Diante da séria crise econômico-financeira do final da década de 80, com a inflação 
galopante, o governo federal editou o plano econômico denominado popularmente “Plano 
Collor”.
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Para implementar a nova política econômica estabelecida, alterou-se o padrão mo-
netário, determinando-se, inclusive, a retenção de ativos das pessoas físicas e jurídicas, 
segundo os critérios e limites estabelecidos pelo Poder Público.

O clima era, então, de comoção social. Buscou-se, uma vez mais, o Judiciário como 
guardião da Constituição, para resolver grave conflito social, com repercussões econômi-
cas sérias, discutindo-se a constitucionalidade da Lei 8.024, de 12 de abril de 1990.

Independentemente do desfecho meritório do assunto, questionou-se, de logo, a pos-
sibilidade de liberação imediata dos cruzados novos, via liminar, em situações de doença 
comprovada (câncer, Aids, tuberculose, acidentes etc.), considerando-se os direitos funda-
mentais e as garantias constitucionais envolvidas.

Inúmeros foram os dramas humanos que chegaram à Justiça Federal para solução 
imediata. Em agosto de 1992, por exemplo, a Primeira Turma do Tribunal flexibilizou o 
princípio da não satisfatividade do processo cautelar e manteve decisão da primeira ins-
tância para assegurar os direitos fundamentais à vida e à saúde do jurisdicionado, com 
a confirmação da liberação de cruzados novos retidos, após sua conversão em cruzeiros, 
para pagamento de despesas médicas da requerente decorrentes de grave acidente.

Processo: AC 92.01.18366-6/MG
Relator: desembargador federal Plauto Ribeiro
Data do julgamento: 26/08/1992
Decisão: Apelação e remessa oficial improvidas, por maioria
Órgão julgador: 1ª Turma do TRF 1ª Região

A preservação da saúde pública, incluindo-
se o saneamento básico, não pode ser 
suprimida da apreciação judicial

Em sede de ação civil pública, a 2ª Turma deste Tribunal teve a oportunidade de apre-
ciar a legitimidade e a regularidade de obras de grande valor para a comunidade acriana, 
especialmente nas áreas de saúde pública e desenvolvimento social e econômico da capital, 
Rio Branco, propondo correções procedimentais e contribuindo, de forma reflexa, para a 
implementação efetiva de políticas públicas.

Em síntese, questionavam-se supostos abusos e ilegalidades cometidos na contratação 
de serviços, remunerados com dinheiro público — inclusive com financiamento gerado por 
recursos originários do FGTS —, daí resultando prejuízos à saúde pública, com a não rea-
lização de obras de saneamento básico necessárias à preservação da saúde da coletividade.

Reconheceu-se, assim, a existência de várias irregularidades no procedimento licitató-
rio e nos respectivos contratos, que frustraram o caráter competitivo do certame e o prin-
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cípio da isonomia entre os licitantes, com violação ao princípio da publicidade do edital: 
concentração de dois objetos diferentes em um só procedimento licitatório, exigência de 
capital mínimo descomedidamente alto, vedação de recurso de decisões da comissão de 
licitação, utilização de aspecto técnico não objetivo como parâmetro de julgamento e de 
desempate etc. (Decreto-Lei 2.300, de 21 de novembro de 1986, e art. 37 da CF/1988).

Garantiu-se, todavia, com fundamento no direito à saúde, que tem como fator deter-
minante o saneamento básico (arts. 6º e 196 da CF/1988), a prioridade das obras referentes 
ao Canal da Maternidade e à Estação de Tratamento de Água de Rio Branco/AC, com a 
manutenção da liberação de verbas já autorizadas pelo governo federal, para aplicação 
em procedimento de contratação regular. A decisão foi cumprida. O tempo passou. Os 
procedimentos licitatórios e de contratação foram corrigidos. As obras de saneamento e 
de urbanização foram concluídas, com grande desenvolvimento social e econômico para a 
região e com reflexos extremamente positivos para a saúde pública acriana.

Processo: AC 1999.01.00.068900-9/AC
Relatora: desembargadora federal Assusete Magalhães
Data do julgamento: 11/04/2000
Decisão: Apelação parcialmente conhecida; preliminares rejeitadas e improvimento da 
apelação na parte conhecida; remessa oficial parcialmente provida, à unanimidade
Órgão julgador: 2ª Turma do TRF 1ª Região

Em setembro de 2002, início das obras no Canal da Maternidade e, hoje, recuperado e urbanizado.
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Candidato com visão monocular garante 
enquadramento como deficiente em 
concurso do Ministério da Fazenda

A 1ª Turma do TRF 1ª Região, em 2 de junho de 2000, por unanimidade, permitiu a 
candidato da categoria de deficiente físico o prosseguimento em concurso para o cargo de 
agente fiscal do Tesouro Nacional, do qual fora excluído.

Ato da Escola de Administração Fazendária excluíra o candidato por concluir que sua 
deficiência, apenas do olho esquerdo, não estava enquadrada nos casos estabelecidos para 
concorrência à reserva de vagas. O ato baseou-se em parecer da junta médica do Minis-
tério da Fazenda, que apresentou a seguinte definição feita pela Coordenadoria Nacional 
para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência – Corde: 

[...] deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos os 
olhos em caráter definitivo e que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 
lentes e tratamento clínico ou cirúrgico.

O candidato havia passado na primeira etapa do concurso e sido aprovado no curso 
de formação, que frequentou, na ocasião, por força de decisão judicial (liminar). Alegou o 
candidato que o edital não definiu os critérios do concurso para determinar as deficiências 
abarcadas pelo benefício e que sua deficiência se encontra catalogada pela Organização 
Mundial da Saúde.

O juiz-relator convocado, João Batista Moreira, afirmou que a visão monocular cria 
barreiras físicas e psicológicas na disputa de oportunidades do mercado de trabalho. Tem-
-se, pois, em seu entendimento, que a situação se enquadra naquelas que o benefício de 
reserva de vagas tem como objetivo compensar. E lembrou que “o deficiente é o subnormal, 
o meio-termo. É a pessoa que, não sendo totalmente capaz, não é, todavia, inválida, porque 
se for inválida nem poderá concorrer a cargo público”. Além disso, segundo complemen-
tou a decisão, não se vislumbrou, no caso, prejuízo concreto para outros candidatos.

Processo: AMS 1999.01.00.081789-1 / DF
Relator: desembargador federal João Batista Moreira
Data do julgamento: 02/06/00
Decisão: Apelação provida por unanimidade
Órgão julgador: 1ª Turma do TRF 1ª Região
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A responsabilidade objetiva do Estado e a 
indenização por danos morais e lucros 
cessantes

Segundo a teoria da responsabilidade civil, aquele que, por ação ou omissão voluntá-
ria, negligência ou imprudência, viola direito ou causa prejuízo a outrem fica obrigado a 
reparar o dano. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, V e X, prevê a indenização 
por dano moral decorrente de violação a direitos individuais. Por essa razão, a questão é 
sempre objeto de ações judiciais.

Depois de muita discussão no campo doutrinário a respeito dos riscos oriundos do 
estímulo ao enriquecimento sem causa, com pagamento de indenização por dano moral, 
de subjetiva mensuração, a jurisprudência, com sentenças e acórdãos muito bem funda-
mentados, que ressaltam, inclusive, seu caráter pedagógico, vem entendendo ser devida a 
reparação pela prática de ato que, realizado em descompasso com o ordenamento jurídico, 
impõe ao ofendido uma situação vexatória, por dolo ou culpa do agente.

Com base no disposto no § 6º do art. 37 da Carta da República — segundo o qual as 
pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respon-
derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável —, a 5ª Turma deste Tribunal, em sede de apelação 
cível, manteve sentença proferida pela 3ª Vara da Seccional de Rondônia, na parte em que 
condenou a Fundação Nacional de Saúde – FNS a pagar indenização por dano moral a 
um comerciante que, após ter sido mordido por um gato, foi submetido a uma overdose de 
vacina antirrábica no Hospital do Sesp, por ela administrado em Ji-Paraná/RO.

Não tendo mais o autor condições de prosseguir na exploração de seu comércio por 
problemas de saúde, registrando o laudo pericial resposta afirmativa à pergunta sobre a 
existência de nexo de causalidade entre a doença por ele apresentada e o fato de ter sido 
submetido a dose excessiva de vacina antirrábica, consignou o voto condutor do acórdão 
que  a indenização por danos morais era devida, em atenção não apenas aos protestos de 
títulos devidamente comprovados nos autos, mas também ao sofrimento e à humilhação 
impostos ao paciente, que, de comerciante regularmente estabelecido passou a necessitar, 
conforme demonstrado, do auxílio dos amigos para sua manutenção e de sua família.

A decisão deste Tribunal transitou em julgado no dia 17 de abril de 2003.

Processo: AC 1999.01.00.013123-0/RO
Relator: desembargador federal Antônio Ezequiel da Silva
Data do julgamento: 25/10/2000
Decisão: Provimento parcial à apelação e à remessa, por maioria
Órgão julgador: 5ª Turma do TRF 1ª Região.
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Inexistência de ofensa ao princípio do 
promotor natural

No início da década de 1990, ocorreu grave acidente no espaço aéreo nacional, que 
provocou a queda da aeronave Boeing 737-200, prefixo PP-VMK, da empresa Varig, Voo 
254, originário de São Paulo, com destino a Belém/PA, escalas em Brasília/DF, Imperatriz/
MA e Marabá/PA. Tal acidente, ocorrido na localidade de São José de Xingu/MT, causou 
a morte de 12 pessoas e lesão corporal grave em outras 29.

Concluído o processo de apuração e remetidos os autos ao Ministério Público Federal 
em São Paulo, foi ofertada denúncia contra o piloto e o copiloto da aeronave. A Justiça Fe-
deral de São Paulo, todavia, declinou de sua competência para a Seção Judiciária do Estado 
de Mato Grosso, tendo o magistrado oficiante, após notificar o MPF em Cuiabá, recebido a 
peça inicial do Parquet, realizado os atos procedimentais pertinentes, inclusive no que toca 
às provas, e prolatado sentença condenatória, reconhecendo, na hipótese, a configuração 
do crime previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal.

Irresignados, os condenados apresentaram apelação criminal, sustentando, prelimi-
narmente, nulidade absoluta, por ofensa ao princípio do promotor natural. No mérito,  
insistiram com a tese da não ocorrência, in casu, de negligência, de imprudência ou de 
imperícia, capazes de justificar o decreto condenatório impugnado.

A 3ª Turma deste Tribunal, então, por unanimidade, rechaçou a preliminar arguida e 
manteve, no essencial, as condenações fixadas, autorizando, ainda, a substituição da pena 
privativa arbitrada, nos termos da Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, que deu nova 
redação ao art. 44 do Código Penal.

Em suma, proclamou o órgão fracionário, na esteira do voto do relator, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, que o princípio do promotor natural tem aplicabilidade apenas 
para se evitar o denominado “acusador de exceção”, designado com critérios políticos e 
manipulações casuísticas. Logo, se o MPF em Cuiabá dera ciência, sem nada a acrescen-
tar, da denúncia ofertada pelo representante da sociedade em São Paulo e acompanhara, 
integralmente, a instrução realizada, apresentando, então, suas alegações finais, houve, 
na verdade, ratificação tácita da peça inaugural, “sem qualquer lesão ao exercício pleno 
e independente das atribuições do Parquet”, mesmo porque o art. 567 do CPP “não faz 
qualquer alusão aos atos de ofício ao titular da ação penal”. Além do mais, tratava-se de 
denúncia ofertada por membro do Ministério Público Federal e ratificada por outro mem-
bro do mesmo órgão, que é uno, diretriz reafirmada, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal 
(HC 67759/RJ, relator: ministro Celso de Mello) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 
8032/PB, relator: ministro Fernando Gonçalves).

No que tange ao mérito, reconheceram-se a materialidade e a autoria do delito culposo, 
com base na prova técnica produzida (relatório final expedido pelo Ministério da Aero-
náutica, laudos necroscópicos, atestados de óbito, fotografias etc.), uma vez que o piloto e o 
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copiloto não agiram com o cuidado objetivo necessário, ensejando, então, concretamente, 
as figuras da imprudência, da negligência e da imperícia. Em resumo, no início do último 
trecho (saída de Marabá), os comandantes registraram, em seus instrumentos de bordo, o 
rumo 270º, quando o correto seria 027º. No cross-check do copiloto, tal erro também não 
foi detectado, o que levou a aeronave a se perder no espaço aéreo, vindo a cair na selva, a 
1.100 km do local desejado e, após 3h25 de voo, em vez dos 48 minutos previstos.

Processo: ACr 1997.01.00.018615-3/MT
Relator: desembargador federal Cândido Ribeiro
Data do julgamento: 14/11/2000
Decisão: Apelação improvida, à unanimidade
Órgão julgador: 3ª Turma do TRF 1ª Região

Resgate do acidente com voo 254, nas matas de São José do Xingu-MT, em setembro de 1989.



237

Licença em decorrência de adoção de 
criança por servidor público solteiro

A licença à gestante, à adotante e a licença-paternidade encontram-se entre os benefí-
cios do Plano de Seguridade Social do servidor público. 

O art. 208 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ao dispor sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 
conferiu ao servidor o direito à licença-paternidade de cinco dias consecutivos pelo nasci-
mento ou adoção de filhos.

Por sua vez, o art. 210 do referido diploma legal prevê que à servidora que adotar ou ob-
tiver guarda judicial de criança de até um ano de idade serão concedidos 90 dias de licença 
remunerada. O parágrafo único deste artigo estabelece que o prazo será de 30 dias no caso 
de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade.

A 2ª Turma deste Tribunal, ao julgar apelação interposta pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social – INSS contra sentença proferida pela 11ª Vara da Seccional de Minas Gerais, 
em sede de ação mandamental, impetrada por servidor público, entendeu que o art. 208 
da Lei 8.112/1990 deve ser aplicado quando o adotante possuir esposa ou companheira, ou 
seja, quando a adoção da criança é feita pelo casal.

Consignou o voto condutor do acórdão que, no caso de ser o servidor solteiro, que opta 
pela adoção solitária, seu papel na relação com a criança será de pai e mãe simultanea-
mente, não fazendo sentido pressupor que a adoção realizada unicamente por um homem 
diminui a necessidade da criança de ambientação no novo lar.

Com esses fundamentos, ficou assentado que o art. 210 da Lei 8.112/1990 deve ser 
interpretado como norma legal que busca a proteção da criança, e não como benefício do 
servidor ou servidora.

Processo: AMS 1997.01.00.038062-7/MG.
Relator: desembargador federal Carlos Fernando Mathias
Data do julgamento: 17/12/2001
Decisão: Apelação e remessa oficial parcialmente providas, por unanimidade
Órgão julgador: 2ª Turma do TRF 1ª Região
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Trabalho dos soldados da borracha 
recrutados no esforço de guerra dispensa 
o início da prova material do exercício para 
recebimento de benefício previdenciário

Durante a Segunda Guerra Mundial, houve novo surto da borracha no Brasil, quando 
o Japão, que controlava mais de 90% das regiões produtoras de borracha, cortou o forneci-
mento da matéria-prima para os Estados Unidos, tornando crítica a oferta do produto para 
a indústria bélica dos países aliados. As atenções do governo americano se voltaram para a 
Amazônia, grande reservatório natural de látex, com potencial para produção de 800 mil 
toneladas por ano. Como tal empreendimento exigiu grande quantidade de trabalhadores 
para os seringais, acordos foram assinados entre os dois governos, cabendo aos Estados 
Unidos investir maciçamente no financiamento da produção da borracha amazônica e ao 
governo brasileiro fornecer a mão de obra.

Na intensa campanha de recrutamento de trabalhadores para os seringais amazônicos, 
o próprio presidente Getúlio Vargas afirmava que, no esforço de guerra, os soldados da 
borracha eram tão importantes quanto os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira 
– FEB que iam para Monte Castello, na Itália. Cerca de 60 mil pessoas, na maioria nor-
destinos assolados por grave seca, foram enviadas aos seringais amazônicos entre 1942 e 
1945. Desse total, quase a metade morreu em razão das péssimas condições de transporte, 
alimentação, alojamento, falta de assistência médica ou conflitos.

O contrato de trabalho assinado entre seringalista e soldado da borracha quase nunca 
era respeitado, a não ser para assegurar os direitos dos seringalistas, a exemplo da cláusula 
que impedia o seringueiro de abandonar o seringal enquanto não saldasse sua dívida com 
o patrão, o que tornava a maioria dos seringueiros verdadeiros escravos, prisioneiros das 
“colocações de seringa”. 

Com o fim da guerra, veio também o cancelamento dos acordos entre o Brasil e os 
Estados Unidos da América, em decorrência da regularização do mercado internacional, 
com o acesso às regiões produtoras de borracha do sudeste asiático. Para os soldados da 
borracha, abandonados à própria sorte, doentes, sem condições econômicas de sobrevi-
vência, a batalha apenas começava.

Só a partir da Constituição de 1988, pelo art. 54 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, mais de 40 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados 
da borracha ainda vivos passaram a ter reconhecido o direito de receber da Previdência 
Social, quando carentes, pensão mensal vitalícia, no valor de dois salários-mínimos, como 
reconhecimento pelo serviço prestado ao país.

Regulamentado por norma especial (Lei 7.986, de 28 de dezembro de 1989), permitiu 
o dispositivo legal que o benefício instituído fosse transferível aos dependentes em estado 
de carência e, ainda, que a comprovação da efetiva prestação de serviços na produção da 
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borracha na região amazônica, que contribuiu para o esforço de guerra, fosse realizada 
por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação administrativa 
ou judicial.

Posteriormente, a Lei 9.711, de 20 de novembro de 1998, deu nova redação à Lei 
7.986/1989, passando a exigir início de prova material para a comprovação da efetiva pres-
tação de serviço dos soldados da borracha, não sendo admitida prova exclusivamente tes-
temunhal.

Em julgado proferido no dia 3 de setembro de 2002, a 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, confirmando a respectiva sentença, decidiu, por maioria, que não há 
como se exigir prova material do exercício de uma atividade desenvolvida há mais de 50 
anos, nos confins da selva amazônica.

Defendeu o relator do voto vencedor que “as circunstâncias em que se deu o trabalho 
desses verdadeiros desbravadores do mais feroz campo de batalha (a selva amazônica), 
além de constituírem fato notório e reconhecido pela nação, não podem deixar de ser 
consideradas como o motivo de força maior ou caso fortuito referido na Lei de Benefícios 
da Previdência Social (art. 54, § 3º), que dispensa, para a justificação administrativa ou 
judicial, o início da prova material, sendo bastante a exclusivamente testemunhal”.

Este é mais um caso histórico do Tribunal, que ensejou reportagem na TV Justiça e em 
canal aberto de televisão, como reflexo do sentimento de justiça ao povo amazônico.

Processo: AC 2000.01.00.044255-3/AM
Relator para acórdão: desembargador federal Eustáquio Silveira
Data do julgamento: 03/09/2002
Decisão: Apelação do INSS e remessa oficial não providas, por maioria
Órgão julgador: 1ª Turma do TRF 1ª Região

Partida de Fortaleza/CE de soldados da borracha para os seringais amazônicos, em 1943.
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Não ocorrência de prescrição na 
responsabilidade do Estado por ofensa a 
direitos fundamentais

Julgando pedido de indenização decorrente de abusos e violências sofridas pelo autor 
durante o período do regime militar, decidiu a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, por unanimidade, que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos 
decorrentes de violações a direitos fundamentais praticadas pelo Estado, não se aplicando 
a regra da prescrição quinquenal inscrita no art. 1º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 
1932, uma vez que tal regra aplica-se somente a períodos caracterizados pelo respeito às 
instituições democráticas e ao Estado de Direito, em que os atos governamentais primam 
pela legalidade, publicidade e não violação a direitos fundamentais.

O período do regime militar foi época conturbada de nossa história, marcada pelo 
regime de exceção democrática e pela aversão ao Estado de Direito, em que o próprio Es-
tado voltou-se contra seus cidadãos, violando os mais sublimes direitos humanos, para se 
legitimar pela força.

Manifestação em São Paulo/SP pela anistia, em 1977.
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No voto condutor do acórdão, a relatora defende a tese segundo a qual não admitir a 
regra de imprescritibilidade das ações de indenização por danos causados em razão de 
violações a direitos fundamentais seria negar o direito à proteção da dignidade da pessoa 
humana retratado no art. 1º da Constituição de 1988, bem assim os avanços registrados 
no Direito Internacional Penal, no sentido de considerar imprescritíveis as agressões que 
importem em violações ao bem jurídico humanidade.

Entendeu a Turma que o benefício concedido ao autor pela Lei 6.683, de 28 de agosto 
de 1979, Lei da Anistia, não exclui a reparação pelos danos morais sofridos, tendo em vista 
a natureza eminentemente diversa de um e de outro, e que a vedação inscrita no art. 11 da-
quela Lei (esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive os 
relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados, indenizações, 
promoções ou ressarcimentos) não prevalece sobre a Constituição, que assegura o direito à 
indenização por dano moral (art. 5º, V) e estabelece a responsabilidade objetiva do Estado 
(art. 37, § 6º).

Processo: AC 2001.33.00.021695-0/BA
Relatora: desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso
Data do julgamento: 14/02/2003
Decisão: Improvidas a apelação da União e a remessa oficial, por unanimidade
Órgão julgador: 6ª Turma do TRF 1ª Região

O direito de homossexual a pensão 
previdenciária

No Brasil, embora ainda haja discriminação contra os homossexuais, está-se conse-
guindo, de fato, que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação” (CF/1988, art. 3º, IV), seja alcançado.

O Tribunal teve a oportunidade de se pronunciar sobre a questão, ao decidir sobre 
pensão por morte de companheiro homossexual.

A União agravou da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária 2002.38.00.043831-
2/MG, em que foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, asseverando 
impossibilidade jurídica do pedido e ausência de previsão legal para a concessão de pensão 
por morte de companheiro homossexual, pois deveria haver comprovação de união estável 
como entidade familiar, o que não era possível por não haver diversidade de sexo.

Entendeu a Corte que, atualmente, a sociedade não aceita mais a discriminação a ho-
mossexuais. Lembrou, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a 
união de pessoas do mesmo sexo para efeitos sucessórios.
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Em seu voto, o relator do agravo, desembargador federal Tourinho Neto, citou o prin-
cípio da isonomia esculpido na Constituição de 1988, art. 5º, I: “homens e mulheres são 
iguais perante a lei nos termos da Constituição”. Referiu-se, ainda, à dignidade da pessoa 
humana como o cerne do Estado Democrático de Direito, em que a pessoa tem liberdade 
de escolher sua orientação sexual, sendo dever do Estado assegurar-lhe essa prerrogativa.

Por fim, asseverou que “o direito é fruto da sociedade, não a cria nem a domina, ape-
nas a exprime e modela” e que o juiz deve estar atento aos costumes e à realidade social, 
observando que tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei para proteger os direitos 
da união civil de homossexuais. Assim, negou provimento ao agravo.

Hoje, a polêmica sobre o assunto ainda é grande e produz os mais diferentes sentimen-
tos. O Tribunal, contudo, mais uma vez, antes de defender um direito individual, defendeu 
o que a sociedade brasileira tem como objetivo fundamental incrustado em sua Carta 
Magna.

Processo: Ag 2003.01.00.000697-0/MG
Relator: desembargador federal Tourinho Neto
Data do julgamento: 29/04/2003
Decisão: Improvido o agravo, por maioria
Órgão julgador: 2ª Turma do TRF 1ª Região

O impacto ambiental dos transgênicos

A discussão, que já permeou e permeia grandes eventos entre as nações de todo o mun-
do sobre os produtos transgênicos, é de grande relevância para o Brasil.

Para o país, como grande produtor agrícola que é e como um dos líderes do mercado 
exportador de soja, tendo batido recordes de exportação a ponto de incrementar, no ano 
de 2005, em 59% a mais do que em 2004, o envio do produto para o exterior pelo Porto de 
Paranaguá/PR, o impacto que os transgênicos trazem para o meio ambiente é fundamen-
tal, além de seus reflexos sobre a economia.

Cientistas e organizações em praticamente todo o mundo promoveram e ainda pro-
movem debates sobre o assunto e, no Brasil, não foi diferente: algumas batalhas judiciais 
são travadas acerca do imediato implemento ou não da produção e distribuição da soja 
transgênica no país.

Vieram ao Tribunal as apelações cíveis da União e de empresas diversas contra senten-
ça proferida nos autos da Ação Civil Pública 1998.34.00.027682-0, proposta pelo Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Greenpeace. Muitos grupos sociais diretamen-
te interessados na causa foram ouvidos, manifestações diversas aconteceram e várias di-
ligências e estudos científicos foram elaborados, de modo que ficasse demonstrado quão 
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segura poderia ser a liberação para o cultivo da Soja RR nas plantações brasileiras e sua 
comercialização.

Ficou convencida a relatora do processo, desembargadora federal Selene Almeida, de 
que tanto o cultivo quanto a comercialização poderiam acontecer, desde que fossem se-
guidas orientações técnicas, informando-se os consumidores, mediante rótulos nas em-
balagens, de que o produto que estavam adquirindo tinha essa característica, no que foi 
acompanhada em sua decisão pela maioria do órgão julgador. A decisão influencia a vida 
cotidiana da sociedade brasileira e faz parte da história não só do Tribunal, mas também 
do país.

Processo: AC 1998.34.00.027682-0/DF
Relatora: desembargadora federal Selene Almeida
Data do julgamento: 28/06/2004
Decisão: Apelações providas, por maioria, remessa oficial prejudicada
Órgão julgador: 5ª Turma do TRF 1ª Região

Decreto judicial de prisão preventiva não se 
confunde com erro judiciário, mesmo que o 
réu, ao final da ação penal, seja absolvido

Tendo-lhe sido imputada a coautoria de crimes de sequestro, homicídio qualificado e 
ocultação de cadáver contra agentes da Polícia Federal — atos qualificados como estarre-
cedores pelo ministro Sepúlveda Pertence, relator do RHC 68.741-3, julgado pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal —, sendo posteriormente absolvido por decisão unânime 
do Tribunal do Júri, o autor ajuizou ação de indenização de danos morais contra a União, 
alegando ter sido injusta a sua prisão preventiva, que durou quatro anos.

Em julgamento de apelação proferido no dia 8 de novembro de 2004, decidiu a 6ª Tur-
ma do TRF 1ª Região que o ordenamento jurídico atual afasta a responsabilidade objetiva 
do Estado por atos judiciais, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição 
(art. 5º, LXXV) e em lei (CPP, art. 630).

A Turma concluiu que a decisão que determinou a prisão, inicialmente temporária, 
convertida em preventiva e, por fim, em decorrência de sentença de pronúncia, confirma-
da em recurso em sentido estrito, foi devidamente fundamentada, tendo o juiz analisado 
todos os requisitos necessários para sua decretação — indícios suficientes de autoria, pro-
va da existência do crime, conveniência da prisão para a instrução criminal, necessidade 
de se garantir a ordem pública e se assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), 
crimes imputados punidos com pena de reclusão (art. 313, I, do CPP). Também não ficou 
configurada a responsabilidade pessoal do magistrado, pois o autor não alega, em nenhum 
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momento, que o juiz que decretou sua prisão tenha agido com dolo ou má-fé (art. 133 do 
CPC e art. 49 da Loman).

Confirmando os pressupostos da prisão preventiva, bem como as circunstâncias que a 
autorizam, foram denegados quatro habeas corpus: dois julgados pelo TRF 1ª Região, dois 
pelo Superior Tribunal de Justiça. De um dos acórdãos do STJ foi interposto recurso ordi-
nário, negado por unanimidade pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RHC 68.741-
5, DJ de 30/08/1991). Os pressupostos da prisão preventiva são diferentes dos necessários 
para a condenação. Na decretação da prisão preventiva, não está o juiz adstrito, no tocante 
à imputada autoria do crime, a um convencimento idêntico ao que é necessário para a 
condenação. Antes da sentença final, não prevalece o in dubio pro reo, mas o in dubio pro 
societate. O autor, julgado por Tribunal do Júri, composto por leigos e cujas decisões são 
soberanas, por imperativo constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII), nem sequer foi condena-
do, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 630 do CPP.

Aplicar às decisões judiciais a autolimitação à soberania do Estado em face do caráter 
hipossuficiente do cidadão (CF, art. 37, § 6º) implicaria retirar a independência do ma-
gistrado, pois o juiz, quando decide, age como parte integrante do Poder Judiciário, não 
é representante ou preposto do Estado, mas um dos órgãos da própria soberania estatal.

Processo: AC 2001.33.00.021695-0/BA
Relatora: desembargadora federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues
Data do julgamento: 08/11/2004
Decisão: Providas a apelação da União e a remessa oficial,
por unanimidade
Órgão julgador: 6ª Turma do TRF 1ª Região

A Guerrilha do Araguaia e o direito 
de familiares sepultarem seus mortos, 
consagrado o respeito aos mortos

Em 1966, na região do rio Araguaia, conhecida como Bico do Papagaio, surgiu um 
levante armado, inspirado no marxismo, pretendendo desencadear uma revolução no Bra-
sil, partindo do campo para as cidades, denominado Guerrilha do Araguaia. Seis anos de-
pois, em 1972, o Exército descobriu os guerrilheiros e tiveram início conflitos armados que 
perduraram por três anos, quando, em 1974, após não ser possível encontrar na região ne-
nhum guerrilheiro vivo, os militares deram por completamente aniquilada a sublevação.

As guerras consideradas não regulares normalmente ficam à margem das leis de guer-
ras estabelecidas pelas convenções de Genebra. Suspeita-se, contudo, que, dado esse cará-
ter não regular do movimento, muitas atrocidades tenham sido cometidas por um grupo 
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de militares, como: degolação de pessoas, abandono de corpos insepultos, tortura e execu-
ção de prisioneiros.

Não sendo possível saber o paradeiro de muitas pessoas que estiveram ligadas à se-
dição, ou mesmo o local de suas sepulturas, seus familiares, tendo dificuldade de acesso 
às informações da União quanto ao local de sepultamento dos guerrilheiros, apelaram 
a esta Corte para que decidisse sobre a possibilidade de acesso, no caso, aos relatórios 
oficiais em poder da União, guardados sob sigilo militar (AC 89.01.06733-1/DF e AC 
2003.01.00.041033-5/DF).

Houve muita resistência por parte da União, que, em suas alegações, afirmou não ha-
ver, no ordenamento vigente, regra que estabelecesse obrigação de indicar o local de sepul-
tura das pessoas abatidas em conflito com forças regulares, que os autores não demonstra-
ram a presença dos familiares na região dos conflitos nem a evidência dos óbitos e que não 
existia o relatório oficial a que pleiteavam acesso. O Tribunal, primeiro por voto condutor 
da desembargadora federal Selene Almeida (à época, juíza federal convocada), entendeu 
que é direito subjetivo público do indivíduo sepultar e homenagear seus mortos, segun-
do sua crença religiosa. Determinou o acórdão que o relatório da Guerrilha do Araguaia 
produzido pelo Exército fosse exibido no que se referia à relação de nomes dos parentes 
dos autores, mesmo sendo documento sigiloso, pois era indispensável à defesa de direito 
próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. 

Finalmente, decidindo questão de mérito, em segunda apelação, entendeu esta Corte, 
sob a relatoria do desembargador federal Souza Prudente, que há responsabilidade do Es-
tado no desaparecimento forçado de pessoas, que o sofrimento das famílias que perdem 

Guerrilheiros do Araguaia.
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pessoas nessa situação desumana deve ser considerado e protegido e que o respeito aos 
mortos e o direito de sepultá-los são consagrados no plano internacional. Confirmando 
a sentença monocrática em todos os termos, a Corte resguardou direitos fundamentais e 
humanitários nesse evento, que é parte da história de nosso país.

Processo: AC 2003.01.00.041033-5/DF
Relator: desembargador federal Souza Prudente
Data do julgamento: 06/12/2004
Decisão: Improvida a apelação da União, por maioria
Órgão julgador: 6ª Turma do TRF 1ª Região

Extinção de benefício fiscal e 
inconstitucionalidade da regulação de 
crédito-prêmio de IPI por ministro da 
Fazenda

Tema que demanda pronta resolução pelas cortes superiores, devido à importância de 
sua repercussão jurídico-econômica, é a definição da vigência do denominado Crédito-
-Prêmio IPI.

No ano de 1969, o governo federal, por decisão político-econômica de estímulo às ex-
portações, editou o Decreto-Lei 491, mediante o qual foi criado o incentivo fiscal Crédi-
to-Prêmio IPI. Por meio dele, foi outorgado às empresas fabricantes e exportadoras de 
produtos manufaturados o direito de gozar de um crédito tributário decorrente da venda 
desses produtos para o exterior.

Da década de 70 em diante, várias normas dispondo sobre a extinção, suspensão, re-
dução, aumento e abrangência do incentivo fiscal foram editadas. Todas essas alterações 
legislativas geraram inúmeras ações judiciais. Sobre alguns aspectos o Supremo Tribunal 
Federal já consolidou entendimento, como, por exemplo, a respeito das autorizações con-
cedidas ao ministro da Fazenda para modificar as alíquotas do IPI e extinguir o benefício. 
Tais ações cuidam de valores monetários expressivos para a economia nacional.

Esta Corte, por sua Quarta Seção, em sede de ação rescisória e embargos infringentes, 
pôde apreciar o tema e, ainda que por maioria, firmou entendimento de que “Declarados 
inconstitucionais o art. 1º do Decreto-Lei 1.724 e o inciso I do art. 3º do Decreto 1.894, que 
concediam ao Ministro da Fazenda autorização para modificar as alíquotas do IPI e, inclu-
sive, extingui-lo, restou incólume, sem qualquer alteração, a data de extinção do estímulo 
(crédito-prêmio IPI) em 30 de junho de 1983, prevista no art. 1º do Decreto-Lei 1.658/1979 
e ratificada no art. 3º do Decreto-Lei 1.722/1979”.
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Processo: AR 96.01.29567-4/DF
Relator: desembargador federal Leomar Amorim
Data do julgamento: 22/06/2005
Decisão: Admitida, por unanimidade, a ação rescisória e julgado procedente o pedido para, 
rejulgando a causa, negar provimento à apelação
Órgão julgador: 4ª Seção do TRF 1ª Região

Publicação de fotografias eróticas de 
crianças ou adolescentes constitui crime, 
independentemente de dano individual 
efetivo

Grande repercussão se percebe na comunidade internacional que lhe causa repúdio 
quando crimes são cometidos contra menores. Exemplo disso aconteceu recentemente, 
no momento em que foi noticiado pela mídia em geral o fato de uma criança ter sido 
arrastada por quilômetros, vindo a óbito, fato que comoveu toda a população e refletiu 
politicamente em projetos de lei. As violências que, muitas vezes, se comentem contra 
menores não são só físicas e, assim como as demais modalidades, precisam ser vigorosa-
mente combatidas.

O Brasil, como um dos participantes da comunidade internacional que preza pelos 
direitos humanos, insere-se nessa luta para preservar a liberdade de seus menores e, há 
mais de uma década, deu um grande passo nesse sentido ao criar o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Dispõe o art. 18 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente: “É dever 
de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entre outras causas de interesse nacional, foi 
provocado a pronunciar-se sobre o fato social — com relação à produção de foto de garotas 
menores e à divulgação dessas fotos na internet — em que o réu promoveu apelação da 
sentença que o condenou por haver cometido crime dessa natureza.

Decidiu a Terceira Turma, em sede de apelação criminal, que as inúmeras fotografias 
retiradas do site do apelante, assim como as propagandas de seu site, expondo crianças e 
adolescentes em contexto libidinoso são suficientes para configurar o delito previsto no 
art. 241 da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Disciplina o referido artigo que:

Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer 
meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, 
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fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo 
criança ou adolescente: Pena — reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Entendeu a Turma, por voto condutor do desembargador federal Tourinho Neto, que 
publicar é tornar público, tornar acessível a qualquer pessoa. Assim, publicar fotografias 
eróticas de crianças ou adolescentes constitui crime previsto no art. 241 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

O crime para consumar-se não exige real ofensa à imagem, diante da publicação. Con-
sidera-se dano à imagem abstratamente considerada. 

Seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 617221/RJ, 
do qual foi relator o ministro Gilson Dipp, em 19/04/2004, entendeu também que, para a 
caracterização do disposto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “não se 
exige dano individual efetivo, bastando o potencial. Significa não se exigir que, em face da 
publicação, haja dano real à imagem, respeito à dignidade etc. de alguma criança ou ado-
lescente, individualmente lesados. O tipo se contenta com o dano à imagem abstratamente 
considerada”. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante a proteção integral a todas 
as crianças e adolescentes, acima de qualquer individualização.

A objetividade, quando se tipifica como crime o ato de fotografar ou publicar crianças 
ou adolescentes em poses eróticas, é o respeito à imagem, à liberdade sexual e ao domínio 
do corpo da criança e do adolescente.

Assim, entendeu o Tribunal não ter razão o autor da apelação, prevalecendo a proteção 
à sociedade brasileira.

Processo: ACR 2002.33.00.016034-7/BA
Relator: desembargador federal Tourinho Neto
Data do julgamento: 07/11/2005
Decisão: Apelação improvida, por unanimidade
Órgão julgador: 3ª Turma do TRF 1ª Região

Disputa por terra e o direito de habitação 
dos povos indígenas

A disputa por terras indígenas é tema recorrente no país. As terras dessas comunidades 
constituem 18% da área da região amazônica. Nessa região, concentram-se 95% das terras 
indígenas do Brasil.

De um lado, particulares e fazendeiros tentam expulsar os silvícolas de suas habitações 
ou mesmo se apropriar de suas terras com interesse de cunho financeiro; de outro, índios 
querem ter suas terras livres para garantir seu sustento e manter sua cultura. A União, 
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a Funai e o Ministério Público tentam, por intermédio da Justiça, assegurar o interesse 
dessas comunidades.

Nesse sentido, em 1997, chegou para julgamento nesta Corte apelação cível em que 
particulares pediam o reconhecimento sobre a titularidade de domínio de terra que era de 
habitação dos grupos indígenas Wapixana e Makuxi, já demarcadas.

Em decisão de mérito, a Corte se manifestou desfavorável ao apelo dos autores, enten-
dendo que a área disputada era tradicionalmente ocupada por indígenas, sendo habitação 
imemorial destes e, portanto, patrimônio da União. O voto condutor do desembargador 
federal Fagundes de Deus também considerou ineficaz o título de domínio definitivo so-
bre área de 10.150,1 hectares pelo mesmo motivo e em face da tutela constitucional sobre 
as terras indígenas, sendo possível o argumento de posse de boa-fé, citado pelos autores, 
apenas para fins de indenização de benfeitorias eventualmente realizadas.

Com essa decisão, o Tribunal contribuiu para resguardar o direito de habitação dos 
povos indígenas, reconhecendo, ao mesmo tempo, o valor histórico e cultural dessas co-
munidades.

Processo: AC 1997.42.00.000148-7/RR
Relator: desembargador federal Fagundes de Deus
Data do julgamento: 02/08/2006
Decisão: Apelação improvida por unanimidade
Órgão julgador: 5ª Turma do TRF 1ª Região

Dança parixara entre os Makuxi da maloca 
Perdiz, no rio Cotingo, Roraima, 1983.
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Aquisição do controle acionário do BCN 
pelo Bradesco deve ser submetida a prévia 
aprovação do Cade

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sessão de julgamento reali-
zada no dia 30 de agosto, por maioria, deu provimento ao recurso do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica – Cade, para determinar a submissão a ele do contrato que 
transferiu ao Banco Bradesco o controle acionário do Banco BCN.

Entendeu a Turma, pelos votos majoritários dos desembargadores federais João Batista 
Gomes Moreira e Sebastião Fagundes de Deus, que os atos de concentração de instituições 
financeiras (fusão, incorporação, transformação, encampação etc.) devem passar pelo cri-
vo tanto do Banco Central do Brasil quanto do Cade.

Inconformados com ato do Cade que lhes fixou prazo para apresentarem a documen-
tação referente à aquisição do controle acionário do BCN pelo Bradesco, sob pena de multa 
diária de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os dois bancos impetraram mandado de 
segurança, alegando, em síntese, que a operação por eles realizada somente necessitava de 
aprovação do Bacen (art. 10, inciso X, alínea “c”, da Lei 4.595/1964), sendo ilegal a exigên-
cia do Cade.

Acolhida a tese do BCN e do Bradesco no primeiro grau de jurisdição, o Cade apelou, 
argumentando que, no desempenho de suas funções de regulação prudencial (proteção 
dos depositantes) e regulação sistêmica (estabilidade do sistema financeiro), o Bacen utili-
za variáveis concorrenciais que, no entanto, não retiram a competência outorgada ao Cade 
pela Lei 8.884/1994.

O desembargador federal Fagundes de Deus salientou, em seu voto, que a Lei Bancária 
não se sobrepõe à Lei Antitruste, nem a substitui no tocante à matéria de competência legal 
do Cade, devendo ambas ser aplicadas de forma complementar, uma vez que a primeira 
fica limitada ao exame da questão concorrencial como instrumento necessário à defesa 
do equilíbrio do sistema financeiro, ao passo que a segunda cuidaria especificamente da 
tutela da concorrência.

Ressaltou, ainda, que, a despeito de sua notória importância no desempenho de suas 
atribuições legais de índole político-jurídico-econômica, o Bacen “não é dotado, atualmen-
te, de estrutura técnico-jurídica do nível e dimensões que se requerem para a aplicação das 
regras que integram o sistema legislativo de defesa contra os abusos do Poder Econômico. 
O Cade, contudo, acha-se devidamente aparelhado para exercer, em toda plenitude, suas 
funções institucionais, apurando e decidindo soberanamente acerca das questões concor-
renciais”, de forma a evitar, entre outras coisas, a formação de trustes. Isso sem contar que 
o Cade é bem mais independente do Poder Executivo que o Bacen, pois não se submete às 
políticas implementadas pelo Conselho Monetário Nacional, como sucede com o Banco 



251

Central, o que lhe garante a imparcialidade necessária para julgar os atos de concentração 
dos agentes financeiros. 

Dessa forma, o papel do Banco Central de regulador do Sistema Financeiro Nacional 
lhe atribui a tarefa de conceder autorização às instituições financeiras no tocante aos atos 
de fusão, transformação ou incorporação, o que não exclui o poder do Cade de regular, em 
sua plenitude, as questões atinentes à concorrência em que atos de concentração estão en-
volvidos, uma vez que este possui pessoal especializado e com larga experiência em acessar 
bases de dados e estudos que caracterizam os diversos segmentos econômicos do Brasil, 
além de terem desenvolvido ao longo do tempo know-how analítico adequado à defesa da 
concorrência no país.

Processo: AMS 2002.34.00.033475-0/DF
Relator: desembargadora federal Selene Maria de Almeida
Relator para acórdão: desembargador federal Fagundes de Deus
Data do julgamento: 30/08/2007
Decisão: Por maioria, dar provimento à apelação do Cade e à remessa oficial, tida por 
interposta.
Órgão julgador: 5ª Turma do TRF 1ª Região

Arguição de Inconstitucionalidade. 
Segunda parte do art. 4º da Lei 
Complementar 118/2005

A Corte Especial, por maioria de doze votos, vencido o desembargador federal Lucia-
no Tolentino Amaral, declarou inconstitucional trecho do art. 4ª da Lei Complementar 
118/2005, a seguir: “observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei n. 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.

A 8ª Turma do TRF da 1ª Região, em processo de relatoria da desembargadora fede-
ral Maria do Carmo Cardoso, após ter suscitado, na apelação em mandado de segurança 
2006.35.02.001515-0/GO, arguição de inconstitucionalidade da “segunda parte do art. 4º 
da Lei Complementar 118/2005 (observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, inciso 
I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional)”, determinou a 
remessa do processo à Corte Especial deste Tribunal para julgamento, conforme o art. 352 
do Regimento Interno do TRF da 1ª Região – RITRF.

Distribuído o processo ao desembargador federal Leomar Amorim, na Corte Especial, 
esta julgaria se tal dispositivo tinha ou não natureza interpretativa e, dessa forma, se era 
aplicável retroativamente, nos termos do art. 106, I, do Código Tributário Nacional. A 
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Lei Complementar 118, publicada em 9 de fevereiro de 2005, estabeleceu, nos arts. 3º e 4º, 
respectivamente: “Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no 
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento anteci-
pado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei” e “Esta Lei entra em vigor 120 (cento e 
vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, inciso 
I, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.

O voto esclareceu que as cortes superiores pautam-se pelo entendimento de que o dis-
positivo não tem natureza interpretativa, não podendo, pois, retroagir por expressa veda-
ção legal. Ainda que a lei complementar fosse considerada lei interpretativa, não poderia 
retroagir, em razão do princípio da segurança jurídica, evitando-se, dessa forma, a deno-
minada surpresa fiscal. Para isso, o inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988 assegura o princí-
pio da irretroatividade da norma. Há também a irretroatividade da lei tributária garantida 
pela Constituição Federal, conforme o art. 150, III, “a”, bem como o art. 105 do Código 
Tributário Nacional.

Conforme a decisão, reconhecendo a inconstitucionalidade da expressão “observado, 
quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – 
Código Tributário Nacional”, contida no art. 4º da Lei Complementar 118/2005, a Cor-
te Especial, fazendo remissão à decisão do STJ no AI nos Embargos de Divergência em 
REsp 644.736-PE, DJ de 27 de agosto de 2007, entendeu: “Com o advento da LC 118/05, a 
prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente 
aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 9 de junho de 2005), 
o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento; 
e, relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no 
sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da 
lei nova”.

Processo: INAMS 2006.35.02.001515-0/GO
Relator: desembargador federal Leomar Barros Amorim de Sousa
Data do julgamento: 02/10/2008
Decisão: Declarada a inconstitucionalidade do trecho do artigo 4º da Lei Complementar 
118/2005: “(...) observado, quanto ao artigo 3º, o disposto no artigo 106, inciso I, da Lei 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.
Órgão julgador: Corte Especial do TRF 1ª Região
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Ação Civil Pública. Improbidade 
administrativa. Sujeição de agente político 
à Lei 8.429/1992. Inaplicação da Reclamação 
2.138/DF

A competência para processar e julgar ação civil pública de improbidade adminis-
trativa movida contra deputado federal é da Justiça Federal, e não do Supremo Tribunal 
Federal – STF. Com essa fundamentação, a 4ª Turma do TRF 1ª Região negou recurso 
apresentado por deputado federal no exercício do mandato pelo Estado do Pará, requeren-
do que o processo em questão seja julgado pela Suprema Corte.

Na apelação, o deputado sustenta ser “impossível aceitar a competência funcional dos 
juízos de primeira instância para julgar qualquer autoridade pública sem subverter todo 
o sistema jurídico-constitucional nacional de repartição de competências”. Alega que os 
fatos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992) não podem ser impu-
tados aos agentes políticos, salvo através da propositura da respectiva ação por crime de 
responsabilidade.

Ainda segundo o deputado, “a prerrogativa de foro, ao contrário do que pensam al-
guns, é uma garantia voltada não exatamente para os interesses dos titulares de cargos 
relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições em razão das ati-
vidades funcionais por eles desempenhadas”. Ele defende que essa é a interpretação con-
sagrada na jurisprudência do STF, no julgamento da Reclamação 2.138/DF, que, em junho 
de 2007, assentou o entendimento de que os ministros de Estado, por estarem regidos por 
normas especiais de responsabilidade, não se submetem ao modelo de competência previs-
to no regime comum da Lei 8.429/1992.

“Não resta dúvida que o STF entendeu que tanto a Lei de Improbidade quanto a Lei 
de Crimes de Responsabilidade têm natureza político-administrativa, sendo a primeira 
aplicável aos agentes públicos, e a segunda aos agentes políticos”, ponderou o deputado.

Os argumentos apresentados foram contestados pelo relator, desembargador fede-
ral Í talo Mendes. “Não merece acolhida o eventual entendimento no sentido de que o 
agravante (deputado federal), na condição de agente político, não responde por ação de 
improbidade administrativa nos moldes da Lei 8.429/1992”, disse o magistrado, ao citar 
precedentes jurisprudenciais do STF no sentido de que “as disposições da Lei 8.429/1992 
aplicam-se aos agentes políticos”.

O relator ainda destacou, em seu voto, que a decisão proferida na Reclamação 2.138/
DF, conforme sustentou o deputado federal, “não pode ser aplicada à situação jurídica do 
ora agravante, pois tem como eventual interessado ministro de Estado, que ostenta condi-
ção jurídica distinta daquela de ocupante de cargo de deputado federal, como é o caso dos 
autos”. Além disso, complementou, “o decidido na Reclamação 2.138/DF não possui efeito 
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erga omnes nem efeito vinculante, de maneira que o ora agravante deve responder pelo que 
lhe foi imputado, à luz do disposto na Lei 8.429/1992”.

O desembargador federal I’talo Mendes encerrou seu voto, ressaltando que o deputado 
federal, autor do presente recurso, não deve responder por crime de responsabilidade, o 
que possuiria o condão de atrair a competência do STF, uma vez que se trataria de foro 
privilegiado, mas deve responder, sim, por improbidade administrativa.

Processo: AG 0061427-47.2011.4.01.0000
Relator: desembargador federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes 
Data do julgamento: 06/08/2013
Decisão: Agravo de instrumento improvido, por unanimidade.
Órgão julgador: 4ª Turma do TRF 1ª Região
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