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Leia a segunda parte da entrevista 
da desembargadora federal Neuza Maria 
Alves da Silva, coordenadora dos Juiza-
dos Especiais Federais da 1ª Região, em 
que ela defende a PEC 544/02 que criou 
quatro novos TRFs. 

Justiça Federal Hoje - Parafraseando 
o título de um célebre filme, “Quem Tem 
Medo dos Novos Tribunais?”

Desembargadora federal Neuza Alves 
- Eu já me fiz diversas vezes essa pergun-
ta. Quem tem medo da criação dos novos 
tribunais? É uma responsabilidade muito 
grande responder isso, porque eu não es-
tou no âmago do sentimento nem da ra-
zão das pessoas que se lançam, às vezes 
até gratuitamente, contra a criação dos 
novos tribunais. Mas, sem querer personi-
ficar, vejo, de uma forma bastante genéri-
ca, que a criação dos novos tribunais não 
seria aplaudida por quem imaginasse que 
perderia poder na proporção em que uma 
unidade da federação saísse da abrangên-
cia de seu domínio territorial. Outro temor 
seria o de que, com um melhor desempe-
nho da Justiça Federal de 1ª e 2ª instân-
cia, aumentaria, potencialmente, o volu-
me de trabalho dos tribunais superiores, 
que já estão abarrotados. Talvez isso não 
seja palatável para alguns entendimen-
tos. Outro argumento que poderia partir 
do Poder Executivo, sabendo que teria 
aumento de despesas e contando com 
recursos para outras finalidades, seria o 
que levaria à conclusão de que a despesa 
não poderia ser para já. Também consi-
dero esse argumento falacioso na medida 
em que o orçamento destinado hoje para 
a 1ª Região é insuficiente para prover as 
suas próprias necessidades e das 14 Se-
ções em unidades da federação. Isto sem 
falar nas inúmeras Subseções em que se 
desdobram essas unidades da federação. 
Com a divisão, a despesa seria fracionada 

e o acréscimo que viesse seria por conta 
de se reconhecer  a necessidade de aqui-
nhoar melhor a atividade jurisdicional de 
1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal. 

Quem é contra, esquece que a presen-
ça da Justiça Federal forte nas capitais e 
cidades mais importantes do interior dá 
uma dignidade maior ao jurisdicionado, 
alavanca a diversidade das regiões e sub-
regiões, melhora seu orçamento, aumenta 
suas habilidades, desenvolve áreas como 
serviços, comércio local e transporte. 

Há quem me diz, por exemplo, que 
o tribunal do Amazonas não pode existir 
nesse modelo porque há inúmeras difi-
culdades de transporte. Mas será que 
isso vai durar a vida inteira? Será que 
não é necessário investir na melhoria de 
transporte desses grandes Estados? Será  
possível que, por conta de uma deficiên-
cia pontual, vamos ter que acatar essas 

“desculpas” e deixar aconte-
cer, deixar para as calendas 
a resolução desses proble-
mas? Não. A presença da de 
um TRF nesses Estados tem 
que ser estimulada, tem que 
ser acolhida para que isso se 
transforme no que todos nós 
precisamos: O crescimento 
individual de cada região, 
que, insofismavelmente, re-
sulta no crescimento geral 
do País.

JFH - Essa divisão dos 
quatro novos TRFs pelos 
Estados lhe parece a mais 
adequada?. 

Neuza Alves - Conside-
ro que Bahia e Sergipe têm 
muita coisa em comum e 
podem, sim, conviver har-
monicamente trabalhando 

de mãos dadas para alcançar o melhor 
de todos os resultados. A força política 
é mais do que necessária para o alcan-
ce desse resultado, mas além disso nós 
temos um corpo judicial de categoria, 
gente competente, interessada, que quer 
ficar na região. Esse é outro grande ponto 
que essa entrevista poderia desdobrar. O 
concurso para a 1ª Região é feito por nós 
e muita gente que é aprovada é oriunda 
de Estados longínquos e não consegue 
classificação suficiente para permanecer 
em seu Estado de origem. 

Também essa questão precisa ser bem 
analisada porque a regionalização vai fa-
vorecer exatamente isso, que os nossos 
juízes fiquem nas Seção e Subseções 
Judiciárias, não “de costas”, prevendo a 
hora de sair de lá. Que queiram lá ficar, e 
que só mudem se e quando as condições 
e a necessidade de crescimento próprio e 
da própria Seção Judiciária permitirem.

A divisão da nossa 1ª Região, neste 
momento, criando um tribunal somente 
para Minas, um tribunal para a Bahia 
e Sergipe, um tribunal para a Região 
Norte e permanecendo o da 1ª Região 
com o Distrito Federal, Tocantins, Goi-
ás, Maranhão, Piauí e Pará, tal divisão 
atende às nossas necessidades, mas há 
uma coisa mais importante do que tudo 
isso: que não seja algo fechado, intrans-
ponível. Se houver necessidade que se 
faça, em cinco, dez, quinze, vinte anos, 
um redimensionamento, uma correção 
de rumo, caso alguma coisa não esteja 
dando certo.  

JFH - A ideia de criar Câmeras Re-
cursais nos moldes das atuais Turmas 
Recursais seria uma alternativa mais 
viável?

“Os opositores da divisão do TRF1 perdem uma 
oportunidade de se aliar a quem está buscando 

a melhoria da entrega da prestação jurisdicional”
Segunda parte da entrevista em que a desembargadora federal Neuza Alves defende a PEC 544/02

Neuza Alves - Como já disse antes, é 
viável, mas não resolve a situação. Tanto 
é verdade que, até hoje, nem um passo 
sequer foi dado nessa direção. Se a cú-
pula do Judiciário quisesse efetivamen-
te melhorar a situação e aproveitar essa 
possibilidade, já teria feito! E já teríamos, 
a esta altura, o gosto de saber se deu cer-
to, o que estava precisando ser corrigido, 
quais os acertos que poderiam ser feitos; 
mas nada disso se fez. 

Os opositores da divisão do TRF1 
perdem uma oportunidade de se aliar a 
quem está buscando a melhoria da en-
trega da prestação jurisdicional, não so-
mente com maior celeridade, mas com 
maior qualidade, com maior preservação 
da condição de saúde e da condição físi-
ca das pessoas envolvidas nesse  gran-
de cenário, a exemplo dos magistrados, 
dos servidores, da polícia judiciária, dos 
prestadores de serviços, dos estagiários, 
todos esses que nos ajudam a concreti-
zar, na medida do possível, esse sonho 
de FAZER MELHOR! 

Cópia da declaração 
de IR deve ser entregue 

até dia 31 de maio 
Servidores ocupantes de cargos efeti-

vos, cargos em comissão e funções co-
missionadas devem entregar cópia da de-
claração de Imposto de Renda (exercício 
2012/2013), por meio eletrônico (via SA-
RH–ORACLE) ou me diante autorização de 
acesso aos dados de bens e rendas (http://
portal.trf1.jus.br/intranet/servicos/formu-
larios/, Sistema 3 – Recursos Humanos), 
até esta sexta-feira, dia 31 de maio.

A concessão da autorização dispensará 
o servidor da entrega anual da declaração 
de bens e renda pelo tempo que o referido 
servidor ocupar o cargo.


