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APRESENTAÇÃO

o refletir sobre o mundo da memória, Norberto Bobbio assinala que "além dos
afetos que alimentamos, a nossa riqueza são os pensamentos que pensamos,
as ações que cumprimos, as lembranças que conservamos e não deixamos

apagar. .."
Do mesmo modo, o registro das experiências vividas é algo fundamental para as

instituições, na medida em que a tradição, as dificuldades enfrentadas, os êxitos obtidos,
as contradições vivenciadas, são dimensões constitutivas do hoje. Foi esta convicção
que impulsionou a presente publicação.

São aqui lembrados - e de certo modo protegidos da dimensão corrosiva do tempo
- momentos e personagens que compõem o principal patrimônio confiado à guarda dos
atuais magistrados e servidores da Seção Judiciária deste Estado.

Efetua-se, assim, um contraste em relação a uma das principais características da
ideologia atualmente predominante: a fragmentação da realidade, inclusive em sua di-
mensão temporal.

Neste contexto, recompor os laços entre as pessoas, sublinhar os nexos entre fatos,
solidificar uma identidade cultural, são essenciais para "devolver" o senso de historicidade
e ~otalidade às manifestações humanas.

Não se trata, evidentemente, de investir contra o evoluir dos homens e das institui-
ções por eles criadas. "Tempus fugit", a vida flui!

Daí a preocupação de também reunir neste livro documentos que nortearão os pró-
ximos anos da Justiça Federal no Maranhão.

Ao pretender cumprir esta ambiciosa duplicidade de objetivos - registrar o passado
e projetar o futuro -, a presente publicação curva-se à natureza dialética da história.



Afinal, como imortalizado por José Chagas em cântico dedicado à Alcântara, "no novelo
do tempo tudo é tão de agora quanto de ontem".

A certeza de não ter alcançado a plena consecução do intento proposto não invalida
os esforços empreendidos. Antes, desafia a que outros passos sejam dados em idêntica
direção. É o compromisso permanente desta Seção Judiciária.

São Luís, abril de 1998.

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Juiz Diretor do Foro
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO MARANHÃO

Ata da Sessão Solene de Instalação Definitiva
da Seção Judiciária do Maranhão

Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e oito, às dez horas, na
sede da Seção Judiciária do Maranhão, da Justiça Federal de Primeira Instância, no
segundo pavimento do prédio à rua Nina Rodrigues, número quarenta e três, nesta cida-
de de São Luís, capital do Estado do Maranhão, realizou-se a sessão solene de instalação
definitiva da referida Seção, presentes o Excelentíssimo Senhor Ministro Henoch da
Silva Reis, os doutores Carlos Alberto Madeira, Juiz Federal no Maranhão, e Alberto
José Tavares Vieira da Silva, Juiz Federal Substituto, o doutor João Boabaid Itapary,
Procurador da República, o senhor doutor Antônio Dino, Vice-Governador representan-
do o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o desembargador Antônio Rodrigues
Moreira, Presidente do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, o deputado
Manoel Gomes, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, os senhores deputados
federais: Henrique La Roque de Almeida, José Pires de Sabóia, e Osvaldo Nunes Freire,
os senhores desembargadores: Esmarágdo de Sousa e Silva, Kleber Moreira de Sousa,
Luiz Liberato Barroso, Moacyr Sipauba da Rocha, Alberto Macieira Neto, João Teixeira
Neto, Nicolau Dino de Castro e Costa, Lauro Berrêdo, do Tribunal de Justiça do Estado,
o Coronel Alberto Liege Braga, Comandante da Guarnição de São Luís, Coronel Hugo
Hortêncio de Aguiar, Comandante do 24 BC, Tenente Coronel Eduardo Santana, Coro-
nel Antônio Mederos, Comandante da Polícia Militar do Estado, Tenente Gerhardi
Diatrich, Comandante da Base Aérea de São Luís, doutores José Antônio de Almeida e
Silva, José Joaquim Filgueiras, Antônio Pacheco Guerreiro, Judite de Oliveira Pacheco,
José Maria Marques, Enes de Almeida, Ives Miguel Azar, Juízes de Direito, o major
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José Costa Ferreira Belchior, Subdelegado do Departamento de Polícia Federal, o dou-
tor Pedro Neiva de Santana, Magnífico Reitor da Universidade do Maranhão, os profes-
sores Fernando dos Reis Perdigão, José Ribamar da Cunha Oliveira, Virgílio Domingues,
Doroteu Soares Ribeiro, José Maria Ramos Martins, da Faculdade de Direito de São
Luís, doutor Warwick Trinta, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de São
Luís, João Freire de Medeiros, Juiz da mesma Junta, Antenor Mourão Bogea, Presidente
da Ordem dos Advogados, Seção do Maranhão, professor Luís Rêgo, Diretor do Colégio
de São Luís, doutor Cid Leite, Inspetor da Polícia Federal, José Ribamar Araujo, diretor
da Estrada de Ferro São Luísrrerezina, Antônio Figueiredo Saldanha, Diretor da Caixa
Econômica Federal, Joaci!' Quinzeiro, Delegado Regional do Trabalho, Sócrates Balga
Mendes, Gerente da Agência Local do Banco do Brasil, o doutor Silvio Teixeira, repre-
sentante do Chefe do I5"Distrito Rodoviário Nacional, doutor Adolfo Silveira, Procura-
dor da Fazenda Nacional, doutor Haroldo Tavares, Secretário de Administração, Coro-
nel José Rodrigues Paiva, Secretário de Segurança, doutor Benito Neiva, representando
o Secretário de Interior e Justiça, doutor Lourenço Tavares Vieira da Silva, Secretário de
Agricultura, doutor Dionísio Nunes, Procurador Geral da Justiça do Estado, doutor
Raimundo Araujo Neto, Sub Procurador do Estado, doutor Deusdedit Vieira da Silva,
doutores José Vera Cruz Santana, Kleber Moreira, Pedro Leonel Pinto de Carvalho,
Raimundo Rocha Leal, Jouglas Abreu Bezerra, Máximo Martins de Freitas, José Teixeira
de Araújo, Hélio Freire, Cloves Viana, advogados, senhores Glacymar Marques, Ary
Marques, José Luís Rodrigues, e outras autoridades federais e estaduais. Abertos os
trabalhos, tomaram lugar à mesa o senhor Ministro Henoch da Silva Reis, os juízes da
Seção Judiciária, o Procurador da República, o Vice-Governador do Estado, o Presiden-
te da Assembléia Legislativa, e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Falou,
inicialmente, o senhor Henoch da Silva Reis, expondo as finalidades do ato, e congratu-
lando-se com a instalação desta Seção Judicária. A seguir falaram o Juiz Federal Carlos
Alberto Madeira, o senhor desembargador Antônio Rodrigues Moreira, Presidente do
Tribunal de Justiça, o deputado Manoel Gomes, Presidente da Assembléia Legislativa, e
o senhor Antenor Mourão Bogéa, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Declarando
definitivamente instalada a seção Judiciária Federal do Maranhão, o Ministro Henoch
da Silva Reis, voltou a falar, agradecendo a presença das altas autoridades, que
prestigiaram este ato solene. Encerrados os trabalhos, foi mandado lavrar a presente ata
por mim, Benita Motta Leal, Chefe de Secretaria da Seção Judiciária do Maranhão, a
qual vai assinada pelo senhor Ministro Henoch da Silva Reis, pelos Juízes Federais e
pelo Doutor Procurador da República .
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;história da Justiça Federal no Maranhão divide-se em duas grandes fases.
A primeira iniciou-se em 1890, com a expedição do Decreto n° 848, de

11 de outubro que dispunha em seu Art. 1°: "A Justiça Federal será exercida por um
Supremo Tribunal e por juízes inferiores intitulados Juízes de Seção". I

Em seguida, a Constituição de 1891 previu no artigo 55: "O Poder Judiciário da
União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal com sede na capital da República e
tantos juízes e tribunais federais, distribuídos pelo país, quantos forem necessários."

Neste período exerceram a judicatura federal no Maranhão os Magistrados José
Viana Vaz, que atuou por 30 anos, José Pires Sexto e Raymundo de Araújo Castro;/'

Extinta em 1937, a Justiça Federal ressurgiu em 1967 - ganhando contornos bastan-
te similares aos atuais - conforme a Lei n° 5.010/66.

Foi nesta segunda fase que se delinearam as principais características da Justiça
Federal, tal como conhecida hoje, daí porque eleger-se esta refundação como o marco
temporal mais importante para fins de recuperação da memória da instituição.

Assim, adotando-se o parâmetro ora eleito,ja instalação definitiva da Justiça Fede-
ral no Estado ocorreu no dia 06 de maio de 1968, no 2° pavimento do prédio no. 43 da
rua Nina Rodrigues, mais conhecida como rua do Sol, no centro de São Luís. A solenida-
de, foi presidida pelo Ministro Henoch da Silva Reis, então Presidente do Tribunal Fe-
deral de Recursos.

As instalações do prédio da rua do Sol não satisfaziam plenamente as necessidades
do trabalho, daí porque no final deste mesmo ano (1968) a Justiça Federal conquistou
sua sede própria: em dezembro, mudou-se para o no. 223 da rua das Hortas, um prédio
de estilo colonial, onde atualmente funciona a Procuradoria da República no Maranhão.
Este foi o endereço da Justiça Federal por 20 anos. A nova sede possibilitou melhorias
na acomodação do pessoal e na distribuição dos serviços. /

Em relatório enviado ao Conselho da Justiça Federal, em 26 de fevereiro de 1969,
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o Juiz Federal Carlos Alberto Madeira assim narrou o andamento dos trabalhos: " ... Tem
sido preocupação constante deste Juízo a sanção aos crimes contra a Fazenda, há muito
favorecidos pela impunidade neste Estado. Nota-se atualmente, certa retração das ativi-
dades dos contrabandistas, em virtude da severidade com que foram tratados os primei-
ros casos submetidos ajulgamento. O combate a essas atividades ilícitas, porém, é muito
dificultado pelo deficiente aparelhamento dos órgãos de repressão. Com efeito, a Sub-
Delegacia da Polícia Federal neste Estado dispõe apenas de quarenta homens para vigiar
vasta rede de contrabandistas, protegidos pelas condições do litoral, pelas praias e apicun
de difícil acesso."

Desde o início de seu funcionamento, a Justiça Federal sofreu com a carência de
recursos humanos, como podemos constatar no relatório enviado ao Conselho da Justiça
Federal em 1970: "... ressente-se esta Seção da falta de pessoal para o manuseio de
processos, pois no nosso quadro, além da Chefe de Secretaria, há somente um Oficial
Judiciário e um Auxiliar Judiciário ... Igualmente há falta de pessoal para o serviço pura-
mente administrativo que continua sendo feito diretamente pelo Juiz, com a cooperação
do Depositário-Avaliador. No tocante aos serviços auxiliares, é de realçar-se o fato de
não haver motorista para as duas viaturas desta Seção. Temos empregado nesse serviço
um dos serventes que é motorista habilitado e tem mantido os veículos em boa conserva-
ção. A importância da função de motorista, nesta Seção liga-se à circunstância de não
raras vezes, fazermos diligências no interior do Estado, utilizando a camioneta Rural
Willys."

Os problemas com a carência de pessoal foram minimizados com a instituição do
Plano de Classificação de Cargos da Justiça Federal de Ia Instância em 1974. A lei 6.026
criou e distribuiu os cargos em quatro grupos, assim discriminados: Grupo Atividades
de Apoio Judiciário - compreendendo os cargos de Técnico Judiciário, Auxiliar Judici-
ário, Oficial de Justiça, Agente de Segurança e Atendente Judiciário; Grupo Serviços
Auxiliares - com os cargos de Agente Administrativo e Datilógrafo; Grupo Serviços de
Transporte Oficial e Portaria - com o cargo de Agente de Portaria e o Grupo Outras
Atividades de Nível Médio - com o cargo de Telefonista. Este plano criou dois mil cento
e dois cargos para Justiça Federal em todo o país.

Assim, o crescimento da Justiça Federal no Maranhão prosseguiu em ritmo acelera-
do.

I Já em 1986 foram autuados no foro da capital mais de dois mil processos e dadas
mais de mil e seiscentas sentenças. Nesse mesmo ano, quando de uma visita dos mem-
bros do Conselho da Justiça Federal, foram tomadas, em conjunto com o Diretor do
Foro, Juiz Federal Alberto Tavares Vieira da Silva, providências preliminares com vis-

•



tas à construção do prédio onde seria instalada a nova e definitiva sede da Justiça Fede-
ral.

I Em 04 de setembro de 1988 a sede foi inaugurada: um prédio de seis pavimentos,
com uma área total de 6.498,79 metros quadrados, com capacidade para instalação de
seis varas, localizado na Av. Senador Vitorino Freire, s/n, Areinha./

A Constituição de 1988 mudou a estrutura da Justiça Federal com a substituição do
Tribunal Federal de Recursos por cinco Tribunais Regionais Federais, possibilitando a
melhoria dos serviços prestados. A Seção Judiciária do Maranhão vinculou-se ao Tribu-
nal Regional Federal da Ia Região, que tem sua sede em Brasília e que compreende
também os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal;

Para adequar-se às novas exigências tomou-se imprescindível a reestruturação da
Justiça Federal de Ia Instância. Em 1991, o Congresso Nacional aprovou a Lei n° 8.251,
que ampliou o quadro de pessoal e instituiu cargos e funções adequados à necessidade
dos serviços. As Seções Judiciárias passaram por mudanças estruturais e funcionais e a
Resolução n° 18do TRF - Ia Região, de 19de dezembro de 1991, padronizou as seccionais
em cinco níveis, levando em conta o número de processos e as estruturas administrati-
vas, além de peculiaridades regionais. O Maranhão enquadra-se no padrão 3, compon-
do-se de quatro varas, sendo três na capital e uma vara descentralizada em Imperatriz.
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CARLOS ALBERTO MADEIRA

Nome: Carlos Alberto Madeira
Datai Local de nascimento: 16 de março de 1920, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: 28 de abril de 1967, como Juiz Federal da Seção Judiciá-
ria do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Posse como Ministro do Tribunal Federal de Recursos: 06 de dezembro de 1977
Posse como Ministro do Supremo Tribunal Federal: 04 de setembro de 1985
Situação Atual: aposentou-se como Ministro do STF em 16 de março de 1990

A fim de melhor delinear o seu perfil, transcrever-se-á a seguir o discurso proferido
por S.Exa. quando de sua saída do Tribunal Federal de Recursos, bem como a saudação
feita pelo Exmo. Sr. Ministro José Celso de Mello, em nome dos demais integrantes do
Supremo Tribunal Federal, na sessão solene de despedida do Min. Carlos Madeira.



DISCURSO DE DESPEDIDA DO MINISTRO CARLOS MADEIRA DO TFR

Exmo. Sr. Ministro-Presidente; Exmo. Sr. Ministro Aldir Passarinho; Exmo. Sr.
Representante do Presidente da República, Dr. Edson Vidigal; Exmo. Sr. Subprocurador-
geral Geráldo Fonteles; Srs. Ministros; Srs. Ministros aposentados; Srs. Subprocuradores;
Srs. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão; demais autoridades aqui
presentes; minhas Senhoras; meus Senhores: A extensão territorial e as peculiaridades
regionais têm dado margem a constante debate sobre a organização Judiciária em nosso
país. Referiu Campos Sales, em discurso proferido na Constituinte de 1890, que "em
1831, em conseqüência da revolução da época, outorgou-se às provlncias do Império a
faculdade de constituir e organizar a sua Justiça de primeira instância; mas esta faculda-
de vinha acompanhada também da de organizar o respectivo processo. Foi em virtude
desse princípio consagrado no Ato Adicional que as províncias do Império começaram a
organizar a sua jurisdição, assim como a divisão territorial. Em muitos pontos tornou-se
sensível a tendência de alargar, quanto possível, o preceito constitucional, tão profundo
era o sentimento da independência local."

Essa tendência arrefeceu, entretanto, ante as dúvidas dos Juízes, que encontravam
dificuldades em conciliar a ordenação processual local com a correta aplicação das leis
nacionais. Tão graves eram essas dúvidas, que Nabuco de Araújo, quando Ministro da
Justiça, em 1856, expediu circular aos Presidentes das Províncias, na qual alertou que,
"competindo ao Poder Judiciário a aplicação aos casos ocorrentes das leis penais, civis,
comerciais e dos processos respectivos, cesse o abuso que cometem muitas autoridades
judiciárias, deixando de decidir os casos ocorrentes, e sujeitando-os como dúvidas, à
decisão do governo imperial, pela qual esperam, ainda que tardia seja, sobrestando e
demorando a administração da Justiça, que cabe em sua autoridade, e privando assim
aos Tribunais Superiores de decidirem em grau de recurso e competentemente as dúvi-
das que ocorreram na apreciação dos fatos e aplicação das leis."

As dificuldades persistiram, e em 1866, surgiu o projeto de reforma judiciária, que
veio a se realizar no Gabinete Rio Branco, em 1871. Mas, a essa época, o Manifesto
Republicano já preconizara a dualidade de Jurisdição, como apanágio do federalismo.

A Proclamação da República ensejou, menos de um ano depois, a criação da Justiça
Federal, por decreto do Governo Provisório. O artigo 60, da Constituição de 1891, atri-
buiu aos Juízes e tribunais federais competência para processar e julgar as causas em
que alguma das partes fundasse a ação, ou a defesa, em disposição da própria Carta
Magna, bem como as causas propostas contra o Governo da União ou Fazenda Nacional,
fundada em disposições da Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo, ou em
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contratos celebrados com o mesmo Governo, e ainda as que fossem propostas contra o
Governo da União; os litígios entre Estado e habitantes de outro, os pleitos entre Estados
estrangeiros e cidadãos brasileiros, ou movidos por estrangeiros com fundamento em
contrato com o Governo da União, em convenções ou tratados; também as questões de
direito marítimo e navegação e os crimes políticos.

A Lei 221, de 1894, completou a organização da Justiça Federal.
Não obstante, o dualismo de jurisdição teve grande opositores, desde a Assembléia

Constituinte convocada em dezembro de 1889. No seio da Comissão dos 21, ressaiu o
objeção de que "a Constituição laborava em uma inexplicável contradição, admitindo ao
mesmo tempo, dois princípios antagônicos - o da unidade do direito e o da dualidade do
Poder Judiciário." E acrescentava: " Nem se diga que a unidade do Poder Judiciário é
incompatível com a índole do regime federal." .

A essa opugnação, respondeu Campos Sales "que é substancial e característico de
um regime federativo a coexistência de um Poder Judiciário Federal e de um Poder
Judiciário local, cada um desenvolvendo a sua ação dentro da respectiva esfera de com-
petência, sem subordinação, porque são soberanos, e sem conflitos, porque cada umo,.

conhece a natureza dos interesses que provocam a sua intervenção."
Vitoriosa a organização dualista, teve a Justiça Federal de conviver, constantemen-

te, com os que lhe contestavam a utilidade. Essa oposição tinha variantes: alguns susten-
tavam que a Justiça deveria ser unitária, com base nos Juízes estaduais, outros pleitea-
vam a sua integral federalização.

Essas propostas ganharam vigor na Assembléia Constituinte de 1933. A fórmula da
Comissão do Itamarati previa a unidade de Jurisdição em primeira instância, com recur-
so, nos casos do interesse da União, para o Supremo Tribunal ou para o Tribunal de
Reclamações. A Assembléia inclinou-se por essa solução, mas a Comissão constituída
por Raul Fernandes, Carlos Maximiliano e Levi Carneiro apresentou substitutivo, afinal
aprovado, mantendo a dualidade de Jurisdição.

Escrevia então Castro Nunes, que era Juiz Federal, que a primeira instância é pre-
cisamente a que mais interessa à aplicação das leis em geral e das leis orgânicas dos
serviços em particular. Dilatando-se a órbita da União dia a dia, já não eram somente as
questões enquadradas na competência clássica da Justiça Federal, mas a aplicação das
chamadas leis especiais de execução dos serviços federais, que aconselhavam ter a União
uma função judiciária específica.

A carta outorgada em 1937, porém, suprimiu a Justiça Federal de primeira instân-
cia, ao dispor no seu artigo 107 que, excetuadas as causas de competência do Supremo
Tribunal Federal, todas as demais seriam da competência da Justiça dos Estados, do
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Distrito Federal ou dos Territórios. Criava-se, então, num parágrafo, o Juízo dos Feitos
da Fazenda.

A constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos, mas manteve a unida-
de de jurisdição da primeira instância. Todavia, não foram poucas as manifestações re-
formistas, nos anos anteriores a 1964, pleiteando a unificação, mediante a federalização
total da Justiça.

Não vingou a eloqüência dos comícios, mas sim a solução mais consentânea com o
regime federativo: em 1965, um ato revolucionário restabeleceu a Justiça Federal de
Primeira Instância, afinal organizada por lei de 1966.

Conferindo-se a competência dos Juízes Federais, prevista no artigo 60 da Consti-
tuição de 1891, com a constante do artigo 119 da Constituição de 1967, atual artigo 125,
da Emenda Constitucional número I,ver-se-à que Castro Nunes, em 1934, apenas pres-
sentiu o crescimento da administração federal, que fornece a matéria diária do trabalho
dos Juízes, mas não a rapidez com que ele se verificou. Multiplicam-se diariamente não
só as causas da União, mas de suas autarquias e empresas públicas, que não existiam
naquela época. A competência criminal se avultou, com a intensificação do comércio
exterior e em decorrência mesmo das múltiplas atividades da Administração. Criou-se o
mandado de segurança, que é a via eleita para a defesa dos direitos individuais.

Tudo isso cumulou o Juiz Federal de pesada carga de processos, a lhe impor a tarefa
diuturna 'de julgar as mais delicadas questões em tomo de interesses momentosos, cui-
dando de uma legislação que prolifera dia a dia, cada vez mais complexa e minuciosa.

Entendia Pedro Lessa que, "a Justiça Federal é uma justiça especial, excepcional,
que só processa e julga as causas cíveis e crimes, que pela natureza das pessoas, ou pela
natureza da matéria, convém, ou, antes, é necessário que sejam confiadas a essa justiça
de exceção, criada e mantida pela União Federal."

Interpretava o eminente jurista o artigo 60 da Constituição de 189 I, a partir da
preponderância dada ao primeiro preceito do artigo, que atribuia competência aos Juízes
Federais para processar e julgar as causas em que algumas das partes fundasse a ação ou
a defesa em disposição da Magna Carta. "Uma ação cuja defesa é apoiada na Constituição
- dizia ele - é uma ação em que o réu se defende, invocando direta ou imediata e
exclusivamente um artigo constitucional, para o mesmo fim de evitar a aplicação de
uma lei, federal ou estadual, ou de anular atos de algum dos três governos mencionados,
em conseqüência do vício da inconstitucionalidade." Mas se as questões constitucionais
eram apresentadas envoltas com outras questões, a competência, - asseverava o insigne
intérprete - era da justiça estadual. Só para a questão que se baseasse exclusivamente em
preceito constitucional, é que a Justiça Federal era competente,. Daí a sua
excepcionalidade.
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Essa interpretação não encontra ressonância no atual ordenamento constitucional.
Inexistindo a norma da letra a do artigo 60 da Constituição de 1891, não há cuidar de
competência excepcional da Justiça Federal, para as questões fundadas exclusivamente
na Constituição. Daí porque autores com José Frederico Marques entendem que os juízes
federais não passam de juízes especiais dentro da jurisdição ordinária, com funções
bivalentes, tal como os juízes estaduais, pois atuam tanto na jurisdição civil como na
penal. Mas não são juízes especiais porque nomeados pelo Presidente da República,
como eram os antigos juízes da Corte; nem porque desfrutam uma posição desconhecida
do mecanismo judiciário comum. Os juízes federais são, hoje, subordinados a um Tribu-
nal superior, de competência também especial, embora sejam organizados em instância
única. O traço definidor da sua investidura é a essência do regime federativo adotado no
país, que importa no interesse peculiar da União e seus entes, nas causas em que contendem
com os particulares. Por isso mesmo, não se há de confundir o exercício de sua compe-
tência com a dos jUizes estaduais, pois ela decorre dos poderes expressos da União, que
excluem os que são ordinariamente atribuídos às unidades da Federação.

É, assim, indiscutível a legitimidade constitucional da Justiça Federal, e irrecusável
a sua prestante valia, no quadro do Poder Judiciário nacional.

Senhor Presidente, Eminentes Colegas, Senhoras e Senhores:
Escuso-me de haver me alongado em considerações sobre a Justiça Federal de la.

Instância, neste discurso de despedida. É que, neste Tribunal, tive assento em virtude de
minha investidura inicial como Juiz Federal. Não fui dos primeiros: já em 1969, vieram
para esta Corte os Juízes Álvaro Peçanha Martins, Jarbas Nobre e Neri da Silveira.
Vieram depois Jorge Lafayete Guimarães e Aldir Passarinho. Só com a Emenda Consti-
tucional n.o7, de 1977, foram nomeados os Juízes Federais que, em duas etapas comple-
taram no Tribunal os quinze lugares a eles destinados.

Não formei certamente entre os mais brilhantes juízes, na primeira instância; nem
refulgi nesta cátedra, que ora deixo com saudade. Mas, fui seguramente, um dos mais
privilegiados. Confesso, sem falsa modéstia, que a maior alegria que experimentei na
minha carreira, deu-ma o Tribunal Federal de Recursos ao incluir-me numa das listas
tríplices para a escolha dos Ministros que preencheriam as vagas abertas pela Emenda
Constitucional n.o 7, sem que ao menos suspeitasse que tais listas estavam sendo organi-
zadas. Surpresa maior tive com a minha nomeação para Ministro, poucos meses depois,
trazendo-me a um pretório em que tantos valores pontificam.

Dei o melhor das minhas forças para cumprir o pesado encargo de julgar, procuran-
do alcançar o alto estalão com que o fazem quantos, aqui, prestam justiça.

A honra de pertencer a tão conspícuo colegiado vale o esforço despendido .
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,.--
Alexis de Tocqueville dizia que os juízes possuem, realmente, enorme poder, mas

esse poder se funda na opinião pública. Os juízes desta casa têm, de fato, esse supedâneo
inestimável, mercê de sua capacidade de julgar, de pacificar conflitos e de participar
ativamente da construção do arcabouço jurídico da Nação, por via da aplicação por
Direito.

Não poucas são as dificuldades que se antepõem a essa nobilitante missão, no Tri-
bunal Federal de Recursos. Poderia apontar desde logo a que é comum a todos os
Tribunais, e que provém daquele aspecto psicológico que Esmein notava nos franceses,
envolvendo as questões individuais com um sentimento de justiça ideal, que desborda
dos limites do Direito. Mas essa não é, decerto, a maior de todas, pois, como notava o
Ministro Armando Rolemberg, em 1972, a intensificação da intervenção do Estado na
vida econômica do País, resultou na adoação de formas inovadoras da atuação do Poder
Público, impondo aos Juízes o dever de preencher lacunas no ordenamento jurídico,
para solucionar situações que se criaram. Essas dificuldades, disse então o nosso ilustre
decano, "enfrentaram-se os integrantes deste Tribunal, festejados por vezes, em certos
momentos incompreendidos. A evolução da legislação constitucional posterior, porém,
mostra que, na realidade, correspondeu esta Corte à confiança dos que a criaram."

Mais de uma década depois, conforta-nos dizer que essa confiança continua mereci-
da e os juízes desta Casa exercem com a mesma autenticidade, o poder que lhes confere
a opinião pública do todo o País. Essa é a base sólida de nossa grandeza, por que o poder
aqui exercido é aquele que Dante vislumbrou nas paragens de Júpiter, timbrado nas
palavras do Rei Salomão:

"Diligite iustitiam qui iudicatis terram."
Senhor Presidente, Senhores Ministros:
A minha nomeação para o Supremo Tribunal Federal afasta-me apenas do convívio

diário com os eminentes colegas, mas não da solidariedade, e da amizade que sempre
nos uniu.

Durante mais de sete anos, fui juiz e vivente desta Casa, quase tão íntimo de sua
biblioteca como o sou da minha. Aqui me enriqueci de experiências e me opulentei de
amigos recebendo a ajuda dos mais sábios e de funcionários exemplares. Se alguma
contribuição levo para o exercício do honroso cargo para o qual ascendi, levo-a do
cumprimento desse duro e nervoso dever de julgar, do exemplo de trabalho e de fidelidade
à causa da Justiça, que me deram os colegas.

O elevado cargo com que fui distinguido, é envolto, para mim, de graves compro-
missos e de pesadas responsabilidades. Em primeiro lugar, o compromisso da amizade,
que iluminou o gesto da minha indicação e minha nomeação - amizade de juventude, que
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se espraia por toda uma grei, ao longo do tempo, e se alenta nas horas difíceis como nos
momentos de vitória. Em segundo lugar, o compromisso afetivo de substituir, na Corte
Suprema, a um grande juiz e um grande amigo - Ministro Décio Miranda -, exemplo de
probidade e de dedicação construtiva, de inteligência e amor à Justiça, que honrou este
Tribunal e o Supremo Tribunal Federal.

Não falarei das minhas responsabilidades do novo cargo, que me exigirão redobra-
do esforço. Mas, a tradição da cadeira que ocuparei me faz meditar sobre sua importân-
cia na vida judiciária do País. Vou ter assento na cadeira n.o 02 do Supremo Tribunal
Federal, na qual pontificaram, dentre outros, os Mini~tros Lúcio de Mendonça, Pedro
Lessa, Artur Ribeiro, Carlos Maximiliano, Hahnemann Guimarães, Temístocles
Cavalcanti e Olavo Bilac Pinto. Esse passado glorioso ao mesmo tempo me atemoriza e
exalta, animando-me a invocar, nesta hora, as luzes dos meus predecessores, a fim de
que me guiem no desempenho da alta função que me foi conferida.

Prezados colegas:
Temos um fazer que em nada se assemelha ao fazer do engenheiro: segundo o poeta,

este pensa um mundo justo, que nenhum véu encobre. O mundo em que nos movemos,
ao contrário, é uma selva obscura de desigualdade, que nos cabe vencer tecendo os fios
de luz que fazem da Justiça um amanhecer.

Desse ofício de claridades participei, nesta Casa, adquirindo o cabedal que me
identifica com cada um de Vossas Excelências e com o qual, a partir de amanhã, reiniciarei
o meu labor, fiel às minhas raízes. Continuaremos juntos.

Muito Obrigado.
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SAUDAÇÃO FEITA PELO MINISTRO CELSO DE MELO NA DESPEDIDA
DO MINISTRO CARLOS MADEIRA DO STF

Sr. Presidente, Egrégio Tribunal, Srs. Ministros Aposentados, Dignas Autoridades
presentes, Senhoras e Senhores

o Supremo Tribunal Federal, neste ano que precede a celebração do primeiro cente-
nário de sua existência republicana, cumpre, uma vez mais, com fiel observância de uma
tradição que lhe vêm dos primeiros dias, o solene ritual imposto pela justa necessidade
de saudar a figura de um eminente Magistrado, membro integrante desta Corte, cujo
afastamento, derivado de sua aposentadoria ditada pelo dever de compulsória observân-
cia das prescrições de nossa Carta Política, constitui a razão mesma desta cerimônia.

Esta, porém, não é uma cerimônia de despedida e nem assim deve ser vista ou
considerada, pois ela tem, antes, na significativa concreção deste momento especial, um
sentido mais profundo. Um significado mais denso, que exterioriza na expressividade
dos atos que solenizam este verdadeiro processo in absentia - de que co-participam
Magistrados, membros do Ministério Público e Advogados - o reconhecimento da
Suprema Corte do País a quem - como o Ministro Carlos Alberto Madeira _ a serviu,
enquanto cultor qualificado da Jurisprudência, com dignidade, competência e probidade.

Este momento é pleno de significações. Se ele, de um lado, representa a atestação
da viva'presença, entre nós, do eminente Ministro Carlos Madeira cuja atuação nesta
Casa teve o sentido de exprimir o permanente vínculo de sua união ao Supremo Tribunal
Federal, reflete, de outro, o elevado apreço com que o distingue, aqui e agora, essa
trÍade essencial à administração da Justiça o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Advocacia.

O Ministro Carlos Alberto Madeira nasceu na histórica Cidade de São LUÍS, na
antiga Rua da Praia de Santo Antônio, filho de José Francisco Madeira, professor de
música, e de dona Juliana da Conceição Madeira, costureira, os quais inobstante as gra-
ves dificuldades de ordem financeira, souberam emprestar a todos os filhos, em seu
magistério doméstico, o sentido maior da dignidade.

Em homenagem que lhe foi prestada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - Seção do Maranhão (Revista da Academia Maranhense de Letras, São
Luís, vol. XV/146-l48, agosto/83), assim delineou Mon't Alveme Frota o perfil do emi-
nente Ministro Carlos Madeira, verbis:

"Os caminhos do Ministro Carlos Madeira se cingem a duas grandes
vertentes: o ofício do critico arguto, aliado à arte do fazer poético, e os
misteres de jurista .

•



Ao tomar posse na Cadeira 34 da Academia Maranhense de Letras,
fundada por Álvaro Serra de Castro, resumiu o Professor Carlos Madeira
os caminhos de sua honrada vida: Dedicado, já no verão da vida, aos mis-
teres de jurista, concilio, na modéstia do meu gabinete, o estudo do Direi-
to, as tentações de ensiná-lo e o amor pelas letras, o que não configura
simplesmente o velho complexo social brasileiro do bacharel e poeta de
que falava Gilberto Freyre, mas significa, para mim, a preocupação cada
vez mais instante com a realidade do homem e do seu inquieto mundo".

Menino desta Cidade o Ministro Carlos Madeira carregou na infância
"os sonhos de pobre", que a mãe desveladamente os tornava grandiosos,
como recordou ofilho agradecido, inaugurando com as suas cantigas, que
meu pai, músico de profissão, talvez repetisse, com mãos brandas, nas no-
tas do teclado ".

Jovem, jovem rapaz, Carlos Alberto Madeira, levado pela mão de Be-
nedito Barros,freqüenta as rodas literárias da cidade. A Movelaria da Rua
do Sol é o local onde se reúnem Carlos Madeira, José Sarney e seu irmão
Evandro, Luís Carlos Belo Praga, Lucy Teixeira, Reginaldo Teles, Lago
Burnett, Ferreira Gulart e Bandeira Tribuzi. Tribuzi trazia a novidade por-
tuguesa da nova medida do verso de Fernando Pessoa e de José Régio. O
grupo se completa com o vozeirão de Erasmo Dias e com as tintas de
Floriano e Cadmo. O ambiente literário dessa geração se completa com as
incursões poéticas alexandrinas e modernas na Revista Atenas. Depoisfoi
o tempo do Salão de Dezembro e do Grupo Ilha.

O compromisso poético do Ministro Carlos Madeira está por ele mes-
mo bem definido: "A poesia não pode ser definida pelo seu uso, mas senti-
da pelas periódicas revoluções de sensibilidade que provoca, fazendo com
que possamos ver o mundo renovado. É assim que a procuro e dela me
aproximo, na constante vigília do seu culto ".

Bacharel pela Faculdade de Direito do Maranhão, o Ministro Carlos
Madeira aqui e no Rio de Janeiro exerceu a advocacia. No jornal do Bra-
sil, cedo entrosou-se, não escondendo as aptidões de revisor, de jornalista,
como crítico de monta, sempre esteado no rio dos mestres ingleses, de que
tem confessado predilação.

No Rio ou em Brasília, o Ministro Carlos Madeira não esconde sua
contagiante maranhensidade, quando afirma: "Aqui sempre vivi e se da-
qui por vezes saí, foi para lá fora recriar este quadro de rampa e praia de

•



casa rio derramado ao sol e ao vento, que faz a nossa cidade incomparável.
Sou dos que, à distância, jamais se libertam deste ar e desta luz, deste
murmúrio e destes símbolos, que fixam a nossa residência nas origens.

Fundador da Escola de Administração do Estado, com passagem pela
sua Direção, o magistério do Professor Carlos Alberto Madeira, na disci-
plina de Direito Administrativo, foi sempre exemplar (...) .

A atuação do Ministro Carlos Madeira na Justiça Federal do Maranhão
ninguém a desconhece. Fez a sua instalação e foi o juiz de largo mérito e
de brilhante atuação. As sentenças prolatadas ensinavam por muitos anos:
pela opção doutrinária, pelo acerto do julgado, pela justeza do decreto
sentencial e pela clareza da frase tecida com osfios de quem bem conhece
nossa língua.

O eminente Ministro Carlos Madeira sempre teve presente, ao longo de sua brilhan-
te carreira judiciária, a consciência de que o necessário respeito ao ordenamento jurídico
constitui a garantia mais efetiva de preservação do sistema democrático e do regime das
liberdades públicas.

Esse insigne Magistrado, por isso mesmo, em decisão de grande importância políti-
co-jurídica, que proferiu, assinalou, com fundamento em magistério doutrinário do ilus-
tre Professor Mario Mazagão, Mestre eminente da histórica Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, a velha e sempre nova Academia de São Paulo que

"Sem dúvida, os interesses coletivos devem prevalecer sobre os dos
particulares, mas não sobre o direito de quem quer que seja. Jamais se
cuidará melhor das vantagens da comunhão que quando se tributar aos
direitos dos cidadãos todo o respeito, pois cada golpe contra eles desferido
abala a sociedade até os seusfundamentos".

Em assim pensando - e agindo - , demonstrou o eminente Ministro Carlos Madeira
ter plena consciência de sua missão magistrado e integrante do mais elevado colégio
judiciário do País, a cuja proteção está confiada, em caráter irredutível, a defesa da
Constituição e dos valores e princípios que ela consagra e nos quais tem apoio o
ordenamento positivo do Estado brasileiro.

A superioridade normativa da Constituição traz, insita em sua noção conceitual, a
idéia de um estatuto fundamental, de umafundamentallaw, cujo incontrastável valor
jurídico atua como pressuposto de validade e de eficácia de toda a ordem positiva insti-
tuída pelo Estado.

O princípio da supremacia da ordem constitucional de que é natural conseqüência a
rigidez normativa que ostentam os preceitos de nossa Constituição permite realizar uma
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das múltiplas funções inerentes à norma constitucional, que consiste, precipuamente, na
fundamentação do ordenamento jurídico instituído e positivado pela comunidade esta-
tal.

A posição jurídico-institucional desta Corte, no plano da organização política do
Estado brasileiro, acentua-lhe, de um lado, o caráter de instância suprema de todas as
questões constitucionais verdadeiro "organo de chiusura", - e, de outro, confere-lhe a
condição de órgão delegado do poder constituinte, incumbido de velar pela supremacia
de sua vontade objetiva formalmente positivada no texto da Constituição.

GarcÍa de EnterrÍa ("La ConstÍtución como norma y, el Tribunal Constitucional", p.
198, 3' ed., 1985, Editorial Civitas, Madrid), ao referir-se ao tema da justiça constituci-
onal, salienta que esta, por seu órgão de cúpula, tem por finalidade última defender,
garantir e proteger a Constituição: " ... es, en este sentido, un verdadero comisionado deI
poder constituyente para el sostenimiento do su obra, la Constitución, y para que mantega
a todos los poderes constitucionales en su calidad estricta de poderes constituidos" .

Defensor da Constituição - e seu maior intérprete -, o Supremo Tribunal Federal
dela extrai os seus poderes, nela encontra a gêneses de sua criação e dela faz derivar,
também a legitimidade e a autoridade inquestionáveis de seus pronunciamentos
jurisdicionais, que a todos os Poderes e Instituições obrigam, a todas as pessoas e
formações sociais vinculam, porque representam, na imperatividade de que se revestem
tais decisões, a manifestação mais expressiva da hegemonia e do primado absolutos da
ordem constitucional.

Dessa relevante função institucional do Supremo Tribunal Federal - certamente a
mais significativa de todas quantas se incluem na esfera de sua competência e de seus
poderes teve nítida percepção o Ministro Carlos Madeira -, cujo magistério jurisprudencial
nesta Corte é bem um fato revelador dessa grave preocupação que lhe inquietava perma-
nentemente o espírito de magistrado e de cultor responsável do Direito.

Ao despedir-se do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, em razão de sua nomea-
ção para a Suprema Corte, o Ministro Carlos Madeira acentuou, com estas palavras, a
gravidade de sua missão - da missão que o esperava - no mais elevado Tribunal Judiciário
do País:

"O elevado cargo com que fui distinguido é envolto, para mim, de
graves compromissos e de pesadas responsabilidades (...). Não falarei das
responsabilidades do novo cargo, que me exigirão redobrado. Mas, a tra-
dição da cadeira que ocuparei me faz meditar sobre sua importância na
vida judiciária do País. Vou Ter assento na Cadeira n.°2 do Supremo Tri-
bunal Federal na qual pontificaram, dentre outros, os Ministros Lúcio de
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Mendonça, Pedro Lessa, Artur Ribeiro, Carlos Maximiliano, Hahnemann
Guimarães, Temístocles Cavalcanti e Olavo Bilac Pinto. Esse passado glo-
rioso ao mesmo tempo me atemoriza e exalta, animando-me a invocar; nes-
ta hora, as luzes dos meus prodecessores, afim de que me guiem no desem-
penho da altafunção que mefoi conferida".

Em carta dirigida a Vossa Excelência, Sr. Presidente, em que o eminente Ministro
Carlos Madeira apresentou as suas despedidas à Corte, da qual afastou-se por imposição
constitucional - e em cuja ambiência logrou ultrapassar o cinqüentenário de sua vida
funcional -, deixou nela consignado o registro de sua percepção e de sua visão crítica
sobre o papel fundamental confiado ao Supremo Tribunal Federal, verbis:

"0 dever da guarda da Constituição faz do Supremo Tribunal Federal,
em face dos demais poderes da República, o maitre savant do equilíbrio
entre os ditames da lei e a medida do justo, fundado no constante labor dos
juízes, que exercem diuturnamente a arte de julgar. Essa posição confere à
Corte uma tradição de magnitude que honra os que a integram.

Participar desse mister foi o momento culminante de minha caminha-
da (...).

Guardo dos dias que servi à Corte a nítida visão dos pilares de sua
grandeza, construída com a cultura, a integridade e a dignidade dos seus
membros, provados no diário desafio das questões que lhes cabe decidir.

Exercem eles o poder que Rui assim define:
"Há um poder; ante o qual se põe à prosa a legalidade dos atos

dos outros. Esse poder; retraído, silencioso e invisível, enquanto se lhe
não solicita a intervenção, é o Judiciário. Ele empunha a balança da
Justiça, não só entre cada cidadão, nas suas pendências particulares,
mas também entre cada cidadão e cada autoridade, de onde possa
emanar para ele um ato imperativo. Todas as leis estão sujeitas a pas-
sar quanto a sua validade, pela interpretação desse Poder. .. Conside-
ra-se justamente o poder judicial como baluarte das nossas liberdades
civis, o guarda da Constituição, o arbitrador dos limites da ação ad-
ministrativa, o defensor da moralidade pública e o protetor supremo
da nossa vida, propriedade, honra dignidade e igualdade perante a
I ."el .

A personalidade multifacetada de Carlos Madeira revela, nele, a existência de sínte-
se admirável, que compreende o fino poeta, o excelente escritor e o ilustre magistrado.

Poeta, o seu estro tomou possíveis poemas feitos de calor, de sensibilidade e de
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momentos de intensa inspiração. O poeta Carlos Madeira é, sobretudo, o homem sensÍ-
vel e cheio de emoção.

Escritor, Carlos Madeira produziu textos literários e jurídicos que demonstram a
sua impressionante disponibilidade intelectual. Além de ensaios literários, escreveu o
"Elogio de Paul Valéry", "A Problemática da Poesia Contemporânea", "Thomas Mann e
o Homem Fáustico" e "Rilke e o Vegetalismo Poético". Os seus trabalhos jurídicos, de
grande pluralidade temática, abrangem monografias como "A Conversão dos Atos Jurí-
dicos" (foi a sua tese de Direito Civil), "Efeitos da Falência nos Contratos de Trabalho",
"A Cláusula Escalar e a Segurança dos Contratos", e ainda, "Ensaio sobre a Cominação".

Magistrado, Carlos Madeira construiu longa e edificante carreira judiciária, desde o
seu ingresso na magistratura como Juiz Federal, passando pelo dignificante acesso ao
Tribunal Federal de Recursos, a eleição como Membro efetivo do Conselho da Justiça
Federal, a investidura como Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a escolha como
Vice Presidente do Tribunal Federal de Recursos, até o momento culminante de sua vida
profissional: o seu ingresso, em 1985, no Tribunal maior - no Supremo Tribunal Federal.

A posse de uma vida digna, a admiração dos seus pares, a sensibilidade poética do
artista, a reveladora essência do homem integral, o respeito de todos os seus
jurisdicionados, a cordialidade e a amabilidade no convívio ameno com que nos distin-
guia a todos, a integridade moral em cada passo de sua vida pessoal e profissional e a
probidade de sua erudita criação intelectual - eis aí, Senhores Ministros, as virtudes de
um verdadeiro Magistrado e de um homem exemplar que honrou a Suprema Corte a que
pertenceu e foi fiel, no desempenho do seu cargo judiciário, às mais caras tradições desta
Augusta Casa.

Ao concluir estas reflexões, Sr. Presidente - que fiz, por honrosa designação de
Vossa Excelência, em nome do Supremo Tribunal Federal -, desejo manifestar ao .
ExcelentÍssimo Senhor Ministro Carlos Alberto Madeira o respeito de todos os integrantes
desta Corte e os melhores votos de fidelidade pessoal.

O ministro Carlos Madeira - e é importante que se diga, antes de transpor os um-
brais desta Corte, ao ensejo de sua aposentadoria, aqui depositou, em solo historicamen-
te fértil onde floresceu a liberdade, a semente de seu exemplo, que constitui legado
precioso e inspiração permanente para todos os que crêem no Direito e têm necessidade
de justiça.

São estas, Sr. Presidente, as minhas palavras .
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ALBERTO JOSÉ TAVARES VIEIRA DA SILVA

Nome: Alberto José Tavares Vieira da Silva
Datai Local de nascimento: 02 de março de 1939, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: 28 de abril de 1967, como Juiz Federal Substituto da
Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão, Acre,'Piauí; Ceârá, Sergipe e Território Fede-
ral do,Amapá
Posse com? Juiz do TRF - e Região: 30 de março de 1989
E~erceu a Presidência do TRF- e Região: período de 30.03.1989 a 01.04. 1991
Situação atual: aposentou-se como Juiz do TRF - Ia Região em 25 de setembro de 1992

Estão transcritos a seguir o discurso proferido por S. Exa. na sessão solene de insta-
lação do TRF - Ia Região, e o pronunciado pela Juiza Eliana Calmon quando da aposen-
tadoria do Juiz Alberto Vieira da Silva .
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DISCURSO DO JUIZ ALBERTO VIEIRA DA SILVA NA SESSÃO
DE INSTALAÇÃO DO TRF - 1a REGIÃO

"Exmo. Sr. Ministro Néri da Silveira, Presidente do egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral; Exmo. Sr. Ministro Evandro Gueiros Leite, Presidente do egrégio Superior Tribu-
nal de Justiça; Exmo. Sr. Dr. Representante de S. Exa. Procurador da República, Dr.
Italo Fioravanti; Exmos. Srs. Ministro Aldir Guimarães Passarinho e Carlos Alberto
Madeira, do egrégio Supremo Tribunal Federal; Exmos. Senadores Leite Chaves e Ed-
son Lobão; Exmos. Srs. Deputados Federais; Exmo. Ministro Adhemar Ghisi, Presiden-
te em exercício doTribunal de Contas da União; Exmos. Srs. Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, 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 DF; Exmo. Sr. Dr. Pedro Emanoel de Oliveira, Procurador-
Geral de Justiça do Maranhão, representante do Exmo. Sr. Dr. Epitácio Cafeteira, Go-
vernador do meu Estado; Exmo. Sr. Desembargador Emésio Dário Araújo, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Exmos. Srs. Desembargadores do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Maranhão, Drs. Nilo Cruz, Almeida e Silva, Esmaragdo
Sousa e Silva; Exma. Sra. Ora. Elimar Almeida e Silva, Procuradora de Justiça do Esta-
do 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 des-
te sucesso. Tomo o termo sucesso no duplo sentido: o sucedido, aquilo que acontece, e
também, 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 confiada aos honrados Juízes deste Tribunal, particularmente a nosotros, que ha-
veremos de falar primeiro ou por último na honorífica condição de Presidente, eleito
pela magnânima vontade dos seus próprios pares.

Pedimos, portanto, como fez OvÍdio na sua clássica Metamorfose, quando bem ins-
pirado, disse: Dii mortales adspirate coeptis meis. "Oh, deuses mortais, inspirai as mi-
nhas empresas!" OvÍdio se encontrava num ambiente inteiramente diferente do nosso.
Ele falava do momento em que o mundo era o caos, quando nenhum Titã num Phebo
haviam dado luzes ao mundo. Encontramo-nos, ao contrário, sob o pálio das normas
constitucionais, que são a luz maior que um cidadão, num regime democrático, pode
almejar, precisamente vinculado ao art. 92, m, 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 Essêncio 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 ver-
dade acaso pode ser alcançada pelo espírito humano. Não podemos ter os nossos espíri-
tos 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
filósofos, especialmente Hartman, Kant, Volket, entre outros, que esvurmaram esse as-
sunto 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-Ia, desde a nesciência, desgraçadamente invencível;
a ignorância com a sua carga de negatividade total; o erro que é a marca à pretensão dos
tolos; a dúvida que registra o oscilar entre os prós e os contras, próprio daqueles que não
se definem e que, segundo Dante Alighieri, Deus não os quis no céu, e o diabo repeliu-
os no inferno; o caminho da opinião que não exclui os juízos em sentido igual e contrá-
rio, até cheguemos afinal à certeza. Nenhumas das tais indagações há de nos martirizar
neste momento. E assim, afirmo, exatamente 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 que é sem razão, a razão
que programou a dúvida metódica de Descartes: "Penso, logo existo", quando, ao con-
trário, deveria afirmar: "Existo, logo penso". Estamos acostumados a ouvir a sentença
de Pascal: "o homem é um caniço pensante", 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 reconh~ce
a vantagem que o universo tem sobre ele, enquanto o universo não tem ~mais leve noção
do quanto pode; logo, tendo o homem a razão, supera 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 selva'gens, que ficam numa pequena povoação a sudeste da Terra
do Fogo, cujo soberano mandava, através de uma lei, que todos os n~onatos tivessem o
crânio espremido por duas tábuas, para que perdessem a capacidade de pensar e se con-
sagrassem eternamente à mediocridade, autêntica divindade para alguns. Não é essa a
razão que usaremos. Usaremos sim, senhores, outras 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 reconhecimento é de que como
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Poder Judiciário s0J.Tl0sgoverno, somos governantes; mas questionasse 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
a 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, configurando 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 legitimida-
de 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 Justiça 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 Magistratura Nacio-
nal.

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 Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão; mas, em contraposição, ali estão os instru-
mentos práticos, à moda inglesa, com institutos efetivos, como o habeas corpus e o
mandado .de segurança para garantir a integridade da pessoa humana.

É dentro desses valores que a magistratura brasileira há de se consagrar. Os valotes
morais são o apanágio do juiz, e a moral cremática, aquela moral que ti'nha por objetivo
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 mesma moral cremática, no seu decurso da Segunda Guerra Muhdial, que
os americanos encontraram razões que só eles conheciam para demonstrar e dizer que o
poder é poder, imolando, por via de duas bombas atômicas, as pdpulações 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 coletividade, de que é o maior guardião porque é,o responsá-
vel pelo cumprimento de todas as leis. E a lei Constitucional é o repositório dos mais
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sacrossantos interesses do cidadão comum, que nos outorgou, por isso mesmo, a legiti-
midade, como membros do Poder Judiciário.

Se falei de valores morais, não podia de deixar à margem a gratidão, e essa grati-
dão vamos externá-la a todos aqueles que mourejaram no extinto Tribunal Federal de
Recursos e que são responsáveis pela nossa presença neste Tribunal, como seus sucesso-
res. Não desmerecemos a escolha, tenho certeza. Mas a gratidão há de estender, de modo
particular, 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 foi
necessário para que num prazo recorde de dois meses e meio chegássemos de público e
pudéssemos afirmar: Sr. Ministro, cumprimos com a determinação de Vossa Excelência.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região está funcionando na sua plenitude.

A partir de hoje, escreva, Sr. Ministro Gueiros Leite, no último dia do seu manda-
to 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:

Sr. Ministro, este Tribunal será presidido, simbolicamente, doravante, por Vossa
Excelência. Inscreva na sua larga folha de serviços prestados ao Poder Judiciário brasi-
leiro essa vitória, ela é mais vossa do que nossa.

Alonguemos as vistas na direção do Poder Executivo Federal. Não podemos es-
quecer também, nos fastos deste Tribunal, de consignar um agradecimento ao
Excelentíssimo 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 governadas por aqueles que têm as melhores cabe-
ças, e sim pelos que dispõem de mãos mais operosas. Veja-se como Vieira sempre teve a
boa razão da 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 agradecimento, 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 24 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
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dirigia, às onze da noite, de regresso deste Tribunal, a sua segunda casa, após umajorna-
da voluntária de trabalho iniciada às 7 horas do mesmo dia.

Não estou prestando certamente homenagem a um morto; presto-a solenemente
àquele que viverá eternamente na nossa memória e, ao fazê-lo por via direta, consigo um
comovido muito obrigado à juventude que compõe o corpo funcional do Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região, cujo trabalho já tive oportunidade de exalçar entre o
meus pares.

Mas terminando essas minhas palavras, lembro-me daqueles versos que foram
orquestrados 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 dêem
liberdade ao gigante das selvas convém".

Meus senhores, instalados solenemente o Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, eu diria, ainda, que agradeço as palavras distintas do eminente Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil e do representante do Ministério Público Federal. Va-
mos retribuí-Ias com os frutos opimos do trabalho que empreenderemos a partir de hojt:;.
O tratamento que procuramos dispensar em relação à classe dos advogados é uma obri-
gação cívica e a expressão da admiração daqueles que não são, como dizia omal dizer de
Campiche "salteadores do papel selado", mas verdadeiros pregoeiros da Justiça, itimoratos
escudeiros que nos auxiliam através das suas petições, que refletem lições que os juízes
muitas vezes ainda não haviam alcançado. Portanto, não fazemos nada mais do que a
Justiça.

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

Aviso aos senhores Juízes, antes de encerrar a sessão, que às 17 horas começará
nossa primeira Sessão Plenária de Julgamentos.

Estão suspensos os trabalhos e encérradaa fase inicial da solenidade. M~ito Obri-
gado."
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SAUDAÇÃO FEITA PELA JUíZA ELIANA CALMON
EM HOMENAGEM AO JUIZ ALBERTO VIEIRA DA SILVA

"Há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem a sua força, que não se
deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos; estão apenas reclinados como em
cadeiras invisíveis, numa obscura sala de espera.

Por serem tão antigos, permitem-se ficar de olhos fechados, silenci~sos e anônimos,
tão inativos como se não existissem.

Mas, de repente, acordam, levantam-se dos seus, lugares, acendem as luzes, fazem-
se tão vivos e presentes que não resistimos ao seu poder e docilmente nos submetemos
às revisões da memória e à sua crítica" (Cecilia Meireles).

Exmo. Sr. Presidente desta Corte, Exmos. Srs. Ministros do Superior Tribunal de
Justiça aqui presente's, Exmos. Srs. Procuradores-Gerais da República, Exmos. Srs ..
Procuradors, Srs Juizes, o homenageado que hoje se despede, Sr. Juiz Alberto Vieira da
Silva.

O que dizer a um poeta, a um literato, a um jurista professor, a um orador consagra-
do, que o faça entender, pelo finito universo da palavra, a importância do seu ser?

O que dizer a Albeto Tavares da Silva em oração de despedida, quando não a quere-
mos? O que dizer ao Juiz que, tão prematuramente, deixa a Corte depois de construI-Ia
anonimamente, sem registrar na história do Tribunal a "estória" que nunca foi contada?

Tudo que aqui fosse dito soaria como um fecho formal e melancólico, incapaz de
traduzir aquilo que, há quase dois anos, nos preparávamos para que não acontecesse.

E nesta confusão de sentimentos, premidos pelo dever de, publicamente, darmos o
adeus final, submetemos a nossa memória a uma revisão crítica, como indicado por
Cecília Meireles.

Voltamos a abril de 1989 quando, após empossados, nos reunimos para dar inicio ao
trabalho de construção desta "Casa de Justiça". Sem passado, sem história, sem identi-
dade, senão pela grave responsabilidade do legado recebido de uma Corte que atraves-
sou mais de um século e marcou profundamente a vida nacional, nasceu o Tribunal
Regional Federal da 1a Região

O panorama político-social era de euforia e trabalho. A Nação organizava-se em
torno da Carta Política de 88, a ânsia democrática varria o País do Oiapoque ao Chuí. E,
nós, juízes, sabíamos que, nesse contexto, emergeria o Judiciário como sustentáculo da
Nação.

Dentre os 18 (dezoito) juízes federais escolhidos para compor o Colegiado, alguns
ostentavam a experiência, traduzida nos cabelos grisalhos; outros jovens, anunciavam
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nas feições, pouco marcadas pelo tempo, o arrojo imprudente de quem teria de firmar-se
como gente grande; a miscelânea regional das nossas origens, das regiões norte, nordes-
te, leste e centro-oeste, era facilmente percebida pelo modo de vestir, falar, e brigar pelos
pontos de vista. As diferenças, no entanto, não foram capazes de desagregar este grupo
tão heterogêneo. Ao contrário, acho que delas nasceu um consenso. E, por inspiração
quase divina, diriam os crédulos, à unanimidade, elegemos o Juiz Alberto Tavares Vieira
da Silva como Presidente, outorgando-lhe um mandato com plenos poderes.

No desempenho da missão, aqueles que permaneceram em Brasília, acompanhando
par e passo o desenrolar dos acontecimentos, vivenciaram de perto as dificuldades en-
frentadas pelo Presidente. E aqueles que volveram aos seus Estados de origem puderam
sentir, pelos resultados, o que ía sendo feito, pouco a pouco, no Tribunal.

Sem experiência de movimentar-se na "Passárgada", sem a possibilidade de contar,
na burocracia da Capital Federal, com pessoas do seu convívio, o professor, o intelectu-
al, o julgador, não entrou em perplexidade.

Arrombou portas, brigou com a burocracia, calçou botas de "soldado alemão" para
fazer impor a instituição que representava. E, enganando a todos pelo físico avantajado,
palavra fácil e pretensões ambiciosas, conseguiu não perder a identidade de nordestino
forte, mas sentimental pretensioso, mas simples; conversador, mas discreto e convenien-
te.

Umas das primeiras batalhas travadas com o Governo Federal foi em relação à mo-
radia funcional, quando recebeu, do então Ministro do Planejamento, depois de ficar
mais de duas horas na ante-sala do Gabinete, a decisão de que não seriam dados imóveis
funcionais aos Juízes. Não se deu por vencido.

Lutou, ameaçou, agigantou-se diante da insensibilidade de quem nada sabia sobre a
imperiosa necessidade de, com urgência, trazer para Brasília, os Juízes do Regional.

A corte Brasileira, acostumada com os falsos representantes institucionais, tentou,
por via oblíqua, contornar o impasse, mas não contava com o destemor do Juiz.

Resoluto, recursou o Presidente a oferta de instalar-se em casa funcional, no quisito
burguês da "Cidade de Lúcio Costa", sentenciando: "só aceitarei instalar-me, quando
me forem entregues doze chaves", exatamente o número de residência necessária para
os juízes oriundos dos diversos "Brasis".

Com a perspicácia de quem vive o amanhã, lançou-se em área até então sua desco-
nhecida, traçando o perfil do que deveria ser a INFORMÁTICA para o Judiciário, espe-
cialmente para um tribunal que regeria 14 (quatorze) Estados da Federação.

Despojado de vaidades materiais, instalou-se em uma das salas do prédio vazio,
enchendo-a de ânimo, incentivo e fé no futuro .
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Arregimentou, dos Quadros de extinto Tribunal Federal de Recursos, da Justiça
Federal de Primeira instância e de alguns Ministérios, servidores que lhe pareceram
competentes e capazes de formar uma equipe de escol. Estes foram pessoalmente esco-
lhidos e colocados, com determinação, nas áreas mais sensíveis da Administração. As
escolhas, muitas vezes, desgostaram gregos e troianos.

Assim, Senhores, nasceu o TRIBUNAL DA BOA VONTADE e, em menos de dois
meses, já estavam em Brasília, modestamente instal-ados, todos,os Juízes e, no Edifício
Áurea, a prestação jurisdicional da Corte teve início sem funcionários próprios, porque
o concurso público para prover os quadros dos regionais ainda se processava pelas mãos
do Superior Tribunal de Justiça, em fase transicional.

No despojado gabinete presidencial, a figura do Presidente do Regional da la Re-
gião, a partir das oito horas da manhã já era encontrada. Forte, saudável, gentil e bem
humorado. E poucos, bem poucos, eram capazes de vislumbrar o semblante das noites
insones, as marcas das pressões político-administrativas sofridas. Sempre presente esta-
va a necessária e indispensável acuidade de quem está diante de um tabuleiro de xadrez.
Dr. Alberto tinha a consciência de que naqueles primeiros momentos estava a mágica de
banir todo e qualquer pecado original da instituição.

Vencidos os primeiros entraves burocráticos, ligados à parte administrativa, não foi
fácil decidir em jurisdição política, os pedidos de suspensão de segurança e os mais
diversos problemas surgidos com a nova roupagem política delineada na Constituição
de 88. Enquanto isto, o arrojo do povo brasileiro, bafejado pelos ventos democráticos,
levou-o a correr para o Judiciário, em busca de agasalho às pretenções contra o Estado.
A Justiça Federal enchia-se de demandas.

Com o Juiz Alberto na Presidência, veio a "era Collor", e não foram pequenos os
problemas jurisdicionais a serem enfrentados quando, no dia 15 de março de 1990, a
avalanche de medidas provisórias deixou em perplexidade a Nação Brasileira e, com
seríssimas preocupações, os operários do direito, especialmente os que deveriam orien-
tar os soldados de primeira instância, que se viram na frente de batalha.

Não esqueço que, no dia 19 de março de 1990, foram os Juízes desta Casa convoca-
dos pelo Presidente para, juntos, traçarem orientação e apoio seguro aos Juizes Federais
de Primeiro Grau.

A partir daquele ano de 1990, voltaram-se as preocupações do Juiz Alberto para a
Justiça Federal de Primeiro Grau, a começar das instalações de três novas Seções Judi-
ciárias: Amapá, Roraima e Tocantins, passando pela construção das sedes próprias de
outras seções precariamente instaladas em prédios subdimensionados, desaguando a pre-
ocupação em prover os cargos vagos de Juízes Federais, pelo primeiro concurso realiza-
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do pelo Regional.
Com prudência, de imediato, decidiu o Presidente organizar os quadros funcionais

da primeira instância, desordenados, insignificantes e defasados da realidade para, só
depois, dar início ao provimento, via concurso público.

Tudo isso foi pensado, esquematizado e realizado, mas Vossa Excelência, infeliz-
mente, não estava entre nós quando a sua obra foi concretizada.

Vossa Excelência, ao término do mandato, reconheceu que o TRIBUNAL DA BOA
VONTADE estava tão impregnado da sua presença que, de forma elegante e altruísta,
deixou a Corte para cursar a Escola Superior de Guerra, a fim de que o Presidente, seu
sucessor, estivesse livre para dirigir o destino da Casa.

Não presenciou, Vossa Excelência, nenhuma das inaugurações das diversas sedes,
não viu a instalação do moderno sistema RENPAC, não à chegada dos novos Juízes
Federais. Mas, assim como em nenhuma das solenidade de inauguração foi esquecido o
seu nome pelo Juiz Anselmo Santiago, que, na tímida palavra que o caracterizava, abria
as sessões solenes lembrando a sua pessoa, tenho certeza que Vossa Excelência, de lon-
ge acompanhou, de tudo se inteirou e regozijou-se pelo seu fazer.

Senhor Juiz Alberto Vieira da Silva, nesta revisão crítica, sou obrigada a revelar que
de nada valeu o 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 avaliár que, mesmo
distante, ficou a reger esta Casa, impregnada do seu ser, da sua personalidade e do seu
descortino.

Do mesmo modo, a sua retirada da magistratura será vã, por que Vossa Excelência
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 estarão presentes.

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

Durante estes trinta anos de atuação, sucedendo aos Drs. Carlos Madeira e Alberto
Vieira da Silva, co.ntribuíram para o crescimento da Seção Judiciária do Maranhão, além
dos que eventualmente aqui exerceram suas funções, os juízes: Dionísio Rodrigues Nunes,
Leomar Barros Amorim de Sousa, João Bosco Medeiros de Sousa, Weliton Militão,
Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho, Solange Salgado da Silva, Vera Carla Nelson de
Oliveira Cruz, Flávio Dino de Castro e Costa, Carlos D' Ávila Teixeira, Ney de Barros
BeBo Filho, Roberto Carvalho Veloso, Jorge Luís Girão Barreto, José Carlos do Vale
Madeira e Reynaldo Soares da Fonseca. Os seus perfis serão resumidos a seguir .
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Nome: Dionísio Rodrigues Nunes
Datai Local de nascimento: em 09 de outubro de 1940, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: 19 de outubro de 1979, como Juiz Federal Substituto da
Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Data do Falecimento: 03 de dezembro de 1988
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Nome: Leomar Barros Amorim de Sousa
Datai Local de nascimento: 24 de outubro de 1955, em Itapecuru - Mirim - MA
Ingresso na Justiça Federal: - 23 de de fevereiro de 1987, como Juiz Federal Substituto
da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal na Seção Judiciária do Maranhão _ 33 Vara
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Nome: Weliton Militão
Datai Local de nascimento: 02 de março de 1957, em Pequi - MG
Ingresso na Justiça Federal: 26 de agosto de 1988
Atuação como Juiz Federal: Maranhão e Minas Gerais
Situação Atual: Juiz Federal na Seção Judiciária de Minas Gerais
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Nome: Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho
Datai Local de nascimento: 23 de dezembro de 1960, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: - 04 de outubro de 1988, como Juiz Federal Substituto d,
23 Vara do Acre; posteriormente removido para a Seção Judiciária do Estado do Maranhãe
- 23 Vara
Atuação como Juiz Federal: Acre e Maranhão
Situação Atual: Juiz do Tribunal Regional Federal da 13 Região, desde 18/11/96 .
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Justi~a Federal no Maranbão
Biblioteca Adv. Vera - Cruz

Santana

Nome: Solange Salgado da Silva
Datai Local de nascimento: 08 de abril de 1961, no Rio de Janeiro - RJ
Ingresso na Justiça Federal: - 10 de agosto de 1992, como Juíza Federal Substituta da
Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão e Distrito Federal
Situação Atual: Juíza Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal
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Nome: Vera Carla Nelson de Oliveira Cruz
Datai Local de nascimento: 25 de fevereiro de 1965, em Manaus - AM
Ingresso na Justiça Federal: - 20 de setembro de 1993, como Juíza Federal Substituta
da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão, Distrito Federal
Situação Atual: Juíza Federal da Seção Judiciária do Amazonas
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Nome: Flávio Dino de Castro e Costa
Datai Local de nascimento: 30 de abril de 1968, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: - 30 de maio de 1994, como Juiz Federal Substituto da
Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal na Seção Judiciária do Maranhão - 2" Vara
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Nome: Carlos D' Ávila Teixeira
Datai Local de nascimento: 18 de janeiro de 1957, em Cachoeira - BA
Ingresso na Justiça Federal: - 30 de maio de 1994, como Juiz Federal Substituto da
Seção Judiciária do Estado do Maranhão
.Atuação como Juiz Federal: Marj1nhão e Bahia
Situação Atual: Juiz Federal Substituto na Seção Judiciária da Bahia
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Nome: Ney de Barros BeBo Filho
Data! Local de nascimento: 23 de março de 1969, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: - 24 de novembro de 1995, como Juiz Federal Substituto
da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal Substituto na Seção Judiciária do Maranhão
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Nome: Roberto Carvalho Veloso
Datai Local de nascimento: 25 de novembro de 1963, em Teresina _ PI
Ingresso na Justiça Federal: - 24 de novembro de 1995, como Juiz Federal Substituto
da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal Substituto na Seção Judiciária do Maranhão
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Nome: José Carlos do Vale Madeira
Datai Local de nascimento: 31 de dezembro de 1958, em São Luís -MA
Ingresso na Justiça Federal: - 30 de maio de 1994, como Juiz Federal Substituto na
Seção Judiciária de Rondônia
Atuação como Juiz Federal: Rondônia e Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal na Seção Judiciária do Maranhão - Vara Descentralizada
de Imperatriz
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Nome: Reynaldo Soares da Fonseca
Datai Local de nascimento: 28 de novembro de 1963, em São Luís - MA
Ingresso na Justiça Federal: 20 de setembro de 1993, como Juiz Federal Substituto do
Distrito Federal
Atuação como Juiz Federal: Distrito Federal e Maranhão
Situação Atual: Juiz Federal na Seção Judiciária do Maranhão .
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Nome: João Bosco Medeiros de Sousa
Datai Local de nascimento: 02 de junho de 1947, em Natal - RN
Ingresso na Justiça Federal: 26 de fevereiro de 1988, na Seção Judiciária do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão, Amazonas, PIauí e Paraíba
Situação Atual: Juiz Federal da 1a Vara da Seção Judiciária da Paraíba.

Nome:Jorge Luís Girão Barreto
Datai Local de nascimento: 20 de setembro de 1964, em Fortaleza- CE
Ingresso na Justiça Federal: 20 de fevereiro de 1997, como Juiz Federal Substituto na
Seção Judiciária do Maranhão
Atuação como Juiz Federal: Maranhão e Paraíba
Situação Atual: Juiz Federal Substituto na Seção Judiciária da Paraíba .
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Juiz Alberto Tavares Vieira da Silva
A trajetória do Juiz Alberto Tavares Vieira da Silva confunde-se com a própria
trajetória da Justiça Federal. Ao lado do Ministro Carlos"Madeira, foi um dos
primeiros juízes federais do Maranhão, Estado onde atuou no período de 1967
a 1989. Em março de 1989, tomou posse no Tribunal Regional Federal da r
Região, coordenando sua instalação e sendo seu Presidente até 1991, tendo

se aposentado em 25 de setembro de 1992. Nesta entrevista, ele ajuda a resgatar
a história da Justiça Federal no Maranhão, narrando os principais f~tos que

marcaram seus 25 anos de trabalho na Seção Judiciária.

Como o senhor chegou à Justiça Federal?
Eu era promotor público do Estado do Maranhão e desempenhava a função de Se-

cretário de Governo, quando fui surpreendido com a indicação do meu nome para assu-
mir o cargo de Juiz Federal. Não aceitei e apontei três nomes que poderiam ser escolhi-
dos. Passado um tempo, novamente fui surpreendido com a indicação do meu nome
para Juiz Federal Substituto e do, hoje Ministro, Carl<?sAlberto Madeira, para Juiz Fe-
deral. Aceitei e em 1967, exatamente no mês de março, tomamos posse em Brasília.
Fiquei aqui no Maranhão e substituí em vários estados como Sergipe, Piauí, Ceará, Acre
e Amapa ..

,
Logo no início, como era realizado o trabalho?
Nós tínhamos um corpo funcional, que já para a época, era bastante reduzido: uma

Diretora de Secretaria, que era a Ora. Benita Leal Moreira, um Diretor Administrativo,
José Alberto Belchior Braga; dois Oficiais de Justiça, um que morreu logo e o outro era
Leôncio Sales Serejo, que morreu há pouco tempo e foi um grande Oficial de Justiça e os
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funcionários Dimas Rodrigues de Miranda, José de Ribamar Lima, Luzia Archangel
José Henrique Coelho, Sofia Brasil Lopes, que vinha da antiga vara da Justiça Estadua
chamada Vara da Fazenda Federal e mais um motorista, José Reis. E foi assim, com ess'"
corpo funcional que nós começamos a Justiça Federal. Como não ~avia um critério d
traçado pelo Conselho da Justiça Federal, a distribuição era feita de acordo como qu
determinava o Juiz Diretor do Foro da época que era o Dr. Carlos Alberto Madeira.
Como Procurador da República, tínhamos o Dr. João Boabaid Oliveira Itapary.

Qual era a estrutura da Justiça Federal naquela época?
Tínhamos uma vara, com dois juízes. O Juiz Substituto tirava as férias do Juiz Fede-

ral e também era convocado para substituir juízes em outros estados. Geralmente, a
Seção passava oito meses com os dois juízes e quatro meses com apenas um, ou até mai

,~ do que isso porque eu também substituía em outros Estados. A Justiça Federal nasceu
;'11
::~: como uma organização pequena, os processos eram egressos da Vara da Fazenda Fede-
':' I ral e a nossa jurisdição era ampla em todo o Estado. E o que me admira é que nos dias de
::: !, hoje, com uma carga de serviços que foi multiplicada, o Maranhão dispõe ainda de
:;:: apenas quatro varas, o que acarreta uma sobrecarga muito grande para os nossos juízes.

J;' '. Se já era no nosso tempo, para dois juízes, imagine agora, já que o aumento de juíze
: J ~: não foi proporcional ao aumento do número de processos. Outros Estados, como o Cea-
:~;~ rá, por exemplo, que tinha um movimento semelhante ao nosso, foi beneficiado, pois
; ~:' criaram-se lá muito mais vagas do que no Maranhão. E tem mais um fato que eu sempref" I'

~~:: coloquei em todos os momentos que estive diante dos Presidentes e dos Ministros do
~~li Tribunal Federal de Recursos, já extinto, e do Superior Tribunal de Justiça: é que no

Maranhão, a Seção Judiciária apresenta um trabalho bem diferente da maioria das se-
ções judiciárias, porque aqui os problemas fundiários são mais complexos. Nós temos
terra de índio, discriminatórias, temos muitos problemas que outros Estados não têm.
Tanto que alguns colegas quando vinham substituir aqui e pegavam as ações de nulida-
de de registros, as ações discriminatórias, davam um jeito de não tocar muito naqueles
processos, mandavam aguardar no cartório a volta do titular.

Quais eram as soluções encontradas para resolver problemas rotinei-
ros de trabalho, como por exemplo a escassez de pessoal?

Nós sempre tivemos um excelente entrosamento com as autoridades estaduais e
isso pelmitiu que requisitássemos do Estado vários funcionários para prestar auxífio,
que posteriormente foram aproveitados para compor os quadros da Justiça Federal. Ge-
ralmente eram excelentes funcionários, isso porque quando íamos requisitar,
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informávamo-nos sobre quem era aquela pessoa, , e caso não se mostrasse à altura, nós
devolvíamos. Vou dar um exemplo sobre a segurança da Justiça Federal. Nós mantínha-
mos uma guarda, que era da antiga guarda civil do Estado. Eles eram requisitados para
prestar, diutumamente, serviço de segurança armada, na Justiça, em seus pátios exter-
nos, e isso nunca custou nenhum tostão. Serviços de limpeza também eram feitos por
pessoal requisitado.

A Justiça Federal goza, até hoje, de uma boa imagem na sociedade.
Como essa imagem foi construída?

Eu acredito que o nome "Justiça Federal" sozinho não significa nada. Não gozaria
este organismo de bom conceito na opinião pública, não fosse, modéstia à parte, o
trabalho daqueles que implantaram os pilares da Justiça Federal no Maranhão. E eu digo
não apenas da Justiça Federal no Maranhão, digo também a Procuradoria da República,
que sempre esteve, no Maranhão, em excelentes mãos: Dr. João Boabaid Itapary, Dr.
Dionísio Rodrigues Nunes, que depois foi Juiz Federal, Dr. Petrânio Arruda Gomes de
Sá e outras figuras que sempre se comportaram à altura. Então, no momento em que o
jurisdicionado vê que os juízes estão se comportanto à altura dos padrões éticos recla-
mados por esta mesma sociedade, surge o acatamento. Nós passamos a ser acatados, a
ser bem vistos. No entanto, é preciso que se diga que o povo do Maranhão, que nos
concede tanto prestígio e nos tem no melhor conceito, também nos cobra. Nós somos
cobrados excessivamente. Somos juízes vigiados 24 horas e qualquer pecadilho nosso,
assume, às vezes, a proporcão de um pecado mortal, de um sacrilégio.

No início, quem eram os principais clientes da Justiça Federal?
Sempre as execuções fiscais. Mas no Maranhão ocorria uma particularidade: o

maranhense é um bom pagador. Então quando era feito um lançamento pela Receita
Federal ou outro organismo público, o contribuinte não discutia a validade ou a exatidão
e pagava imediatamente. As ações eram extintas pelo pagamento. Hoje em dia, com o
avanço da própria ambiência comercial e empresarial da cidade, o cidadão já tem seu
advogado de empresa, que questiona muito no campo do direito tributário. Já na parte
dos crimes, o que nos deu, no início, grande trabalho, foi o descaminho, chamado impro-
priamente de contrabando. Particularmente, quanto a mim, não havia muita dificuldade
porque eu logo identificava os contrabandistas - ou descaminhadores - já que vinha do
Exército, onde, como Tenente, era encarregado do setor de combate ao contrabando,
portanto a freguesia era conhecida. Também havia os crimes contra a Administração
Pública, especialmente o chamado peculato, ocorrendo um volume maior desses crimes
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. nas agências de correios do interior do Estado. Outro crime que ocorria com mui:
frequência era o de abandono de emprego (artigo 323 do Código Penal). Quanto a este
eu tinha sistematicamente uma posição: absolvia quando do abandono não resultas
prejuízo para a Administração Pública.

Para o senhor, o que diferencia a Justiça Federal no seu início e hoje?
A Justiça mudou somente no seguinte: nós estamos velhos e eles (os novos juíze

estão novos. Mas eu creio que o entusiasmo que nos animou é o mesmo que os anima,
seriedade de propósito que nos motivou é a mesma que os motiva. E estes novos juíze
fazem parte de uma elite intelectual do Maranhão, porque se dedicaram ao estudo com
seriedade, sagrando-se vencedores nos concursos para Juiz Federal. Creio que só o que
mudou foram os juízes, a Justiça é a mesma. Estamos mais velhos apenas.

'/11

::!: Qual o papel da Justiça Federal nos dias de hoje?
,0'1

O papel da Justiça Federal sempre foi relevante. Hoje nós temos os chamados cri-
mes do colarinho branco. Costuma-se dizer que a Justiça foi feita para os pobres, para o
desvalidos. Quem faz a Justiça dessa maneira, protegendo ou desprotegendo a uns e a
outros, não tem, efetivamente, a noção do que deve ser um juiz. O juiz deve ter a sereni-
dade, deve ter a imparcialidade, para verificar se o cidadão, independente de cor, grau de
riqueza, credo religioso, tem ou não tem direito. E a missão do Juiz é tão séria que não
podemos ser levianos e condenar uma pessoa injustamente, levar uma pessoa a respon-
der um processo porque não gostamos daquela pessoa ou porque ela tem uma ideologia
diferente da nossa. O juiz não pode motivar-se por questões de natureza econômica,
ideológica, pessoal. Por exemplo: se ele for um ecologista, não pode se comportar,
como juiz, como um ecologista, senão todo cidadão que tiver um problema de um crime
contra a natureza, ele condena porque é ecologista. Ele tem que ser sereno e imparcial,
principalmente nos dias de hoje, em que há um grande desacordo na sociedade, e nos
órgãos do governo. Os resultados desses desentendimentos vão desembocar em forma
de processo na Justiça Federal. Com o que a Justiça Federal lida hoje em dia? Com os
desacertos maiores vindos dos órgãos da Administração Pública Federal: é a casa pró-
pria que tem suas prestações reajustadas de modo inadequado, é o cidadão que pagou
empréstimo compulsório e não foi restituído, é aquele que está sendo sobretaxado ou
pagando imposto que julga escorchante. Além disso, muita gente é levada à Justiça por
não pagar imposto não porque não queira pagar e sim pelas dificuldades que o país
atravessa. Eu vejo com muita aflição o espírito que existe hoje em dia, por parte da
autoridade administrativa, de fazer da Justiça mera arrecadadora de imposto .
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o aumento da consciência de cidadania pelo brasileiro tem contribuí-
do para ampliar o trabalho também da Justiça Federal?

Acredito que sim porque hoje em dia o cidadão é mais consciente dos seus direitos
e também dos seus deveres. Isso nós vimos com a recente implantação do novo Código
de Trânsito. O condutor do veículo, necessariamente, tem que possuir noção maior do
dever, que antes não tinha. No instante em que as pessoas têm consciência dos seus
direitos, aumenta o trabalho da Justiça. Também quando as pessoas acreditam na justi-
ça, quando acreditam na sua imparcialidade, que os juízes são efetivamente bons juízes,
o trabalho aumenta. Aqueles que não acreditam na Justiça dizem que é muito melhor um
péssimo acordo a uma boa questão, mas como temos uma boa Justiça achamos que é
melhor uma boa questão, com um bom juiz.

Fala-se muito em crise no Poder Judiciário. Como o senhor analisa
esta questão.

Desde que eu me entendo, a Justiça Federal, e a Justiça de modo geral, é apontada
como um organismo em crise, mas o que é a crise? O termômetro da crise é a insatisfa-
ção das pessoas com a instituição,mas sabemos que pouco se tem feito para dotar a
Justiça dos meios suficientes para que ela possa fazer a entrega da prestação jurisdicional.
Já relatei que acho apoucado o número de juízes da nossa Justiça Federal e da própria
Justiça Estadual. Há o desaparelhamento e o desestímulo. Muitos juízes já pensam em
deixar a Justiça no exato momento em que têm mais condições de contribuir, que estão
mais amadurecidos, tem mais cultura. Abandonam porque estão preocupados com o
futuro de suas famílias, em razão do teto de aposentadoria, que foi fixado recentemente
pelo Governo Federal. Nisso eu vejo uma porta aberta para os mais fracos aderirem à
corrupção, porque numa casa onde falta o pão, a vergonha sai por uma porta e a corrupção
entra pela outra.

Como o senhor analisa o trabalho desenvolvido hoje na Justiça Fede-
ral do Maranhão?

Não temos nenhum caso de corrupção na Justiça Federal do Maranhão, não há
notícia de que algum dos nossos funcionários tenha recebido presentes ou pedido di-
nheiro para alguém ou qualquer outro tipo de vantagem. Isso é uma coisa muito difícil de
acontecer nos organismos da Justiça. Não conheço um corpo funcional tão imaculado
quanto o da Justiça Federal. E isso eu vi aqui na Justiça Federal do Maranhão e no
Tribunal Regional Federal da Ia Região, que tive a honra e a satisfação de instalar. Isto
vale muito, mas passa despercebido pela comunidade. Outra coisa que é característica
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dos funcionários da Justiça Federal é a correção, a observância dos deveres funcionais,
são funcionários que chegam na hora certa, que se dedicam efetivamente ao seu trabalho
e têm amor à Justiça, têm orgulho de dizer que são funcionários da Justiça Federal. Só
para ilustrar: quando era Diretor do Foro, um funcionário nosso foi fazer uma compra
num certo estabelecimento comercial e não levou os documentos, mas disse ao vendedor
que era funcionário da Justiça Federal. Perguntado sobre como poderia provar isso, ele
ligou para o meu gabinete e colocou o vendedor em contato comigo, que me perguntou
se a informação era correta, se ele realmente era funcionário da Justiça Federal e eu
confirmei. O funcionário, ao retornar, disse que foi aberto a ele um amplo crédito na loja
em razão desse fato. Mas pouca gente nota isso. Se fosse um corpo desorganizado, cor-
rupto, estava na boca do povo. Mas o que é bom não se propaga em relação à Justiça.

A Justiça Federal foi implantada em 1968, durante o regime militar. O
senhor acredita que ela foi criada para atender aos interesses dos gover-
nos militares?

Absolutamente, pelo contrário, a Justiça Federal sempre foi respeitada pelos gover-
nos militares e decidiu contra os interesses da própria revolução, e a revolução sempre
acatou as nossas decisões. Dou como exemplo o caso Herzog. Este jornalista foi morto,
conforme foi apurado em processo, num xadrez do tempo da revolução, e um Juiz Fede-
ral de São Paulo condenou a União ao pagamento de uma indenização pela morte de
Herzog, o que foi objeto de grande repercussão. Mas os militares nunca desrespeitaram
a Justiça Federal e também a Justiça Estadual. É preciso que se diga que, num determi-
nado momento, como em toda revolução, os militares procuraram intervir nos três pode-
res, e é natural que nessas intervenções tenham ocorrido injustiças, mas também atos de
justiça. Juízes corruptos, deputados corruptos, que mereciam uma punição, como hoje
estão a merecer. Então, a Justiça Federal não foi criada para satisfazer aos interesses dos
militares e sim da própria justiça como um todo, porque nós tínhamos um único juiz da
Vara da Fazenda Federal que foi transformada na Justiça Federal. Nós não éramos juízes
para julgar crimes ideológicos. Para isso existia a Justiça Militar.

Ao longo destes trinta anos anos, como se desenvolveu a relação da
Justiça Federal com os outros poderes?

Sempre mantivemos um cordial relacionamento, porém sem aceitar interferências
no nosso trabalho e não interferindo no confiado aos outros poderes. Com isso nunca
tivemos atrito nem com autoridades federais, nem estaduais, como ainda hoje creio que
continua.
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Dr. João Itapary
Quando da instalação da Justiça Federal no Maranhão, em 1.968, o Dr. João

Boabaid Itapary era Procurador da República no Estado e acompanhou de perto
o início dos trabalhos. Neste depoimento, ele fala da proximidade entre

o Ministério Público e a Justiça Federal e relembra fatos e situações da época,
que marcaram as relações entre as duas instituições.

- O senhor testemunhou, como Procurador da República, a instalação
da Justiça Federal no Maranhão. Como foi o início dos trabalhos?

O início das atividades da Justiça Federal no Maranhão foi cheio de dificuldades
porque, na realidade, não houve uma preparação para o recebimento desse novo órgão
do Poder Judiciário Federal. Na verdade, o começo dessas atividades contou com a
colaboração e a boa vontade dos Magistrados Estaduais; ainda assim, os obstáculos a
serem vencidos pelos Magistrados Federais eram quase intransponíveis.

A boa vontade e a dedicação dos dois Juizes Federais nomeados para a Seção Judi-
ciária do Maranhão foram de importância fundamental para a superação das dificulda-
des maiores. Lembro, a propósito do tema, o Juiz Federal Dr. Carlos Alberto Madeira
despachando, permanentemente, no próprio Cartório da Fazenda Pública Federal, utili-
zando, para tanto, a escrivaninha de um serventuário lotado nesse Cartório, enquanto o
Juiz Federal Substituto Dr. Alberto José Tavares Vieira da Silva despachava, durante
quase todo o expediente, dividindo comigo um só bureau.

Tais dificuldades foram pouco a pouco sendo superadas face a alocação de recur-
sos, pelo Governo Federal, para que, efetivamente, pudesse a Justiça Federal de Ia ins-
tância, no Maranhão, locar um prédio para sua instalação. Recordo que, ao ser feita esta
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locação, os Juizes Federais reservaram área que foi destinada para a instalação da Procu-
radoria da República, o que se efetivou com a brevidade possível. Houve, sempre, uma
ligação muito grande entre o Ministério Público Federal e a Magistratura Federal aqui
no Maranhão. As deficiências materiais de um órgão, o outro procurava suprir.

- Além desses problemas de ordem material, quais eram as outras di-
ficuldades enfrentadas?

Elas eram de toda ordem. Havia aqui no Maranhão uma intensa atividade ilícita.
representada, principalmente, pelo contrabando e pelo descaminho, predominantemente
de uísque, café e eletrodomésticos. Os processos em que apurados esses ilícitos não
tinham a tramitação esperada pelo Governo Federal e, por isso, raramente um deles era
concluído. Houve um grande contrabandista de café que foi condenado pelo Juiz Dr.
José Joaquim Ramos Filgueiras, hoje Desembargador, aposentado. A repressão, toda-
via, deixava muito a desejar; tanto que, à exce,ção desse caso, as condenações mai
importantes tiveram início a partir da instalação da Justiça Federal de Primeira Instân-
cia. Creio que foi uma providência salutar, para o Maranhão e para todo o Brasil, o seu
restabelecimento.

A preocupação inicial, que alguns tiveram, de que os juizes nomeados sem concur-
S9, por escolha direta do Presidente da República, viessem a ficar a serviço do Governo.
extinguiu-se em pouco tempo. Não ocorreu a receada submissão do Judiciário Federal
de Primeira Instância ao Executivo, embora, à época tivéssemos um governo forte, o que
poderia, em princípio, amedrontar alguns magistrados.

- Apesar de todas as dificuldades, a Justiça Federal construiu uma boa
imagem junto à sociedade. A que o senhor atribui isso?

À conduta dos Magistrados. O Maranhão teve muita sorte na escolha dos Juizes. Os
dois primeiros - Drs. Carlos Alberto Madeira e Alberto José Tavares Vieira da Silva-
desde o início souberam manter a posição de destaque que sempre tiveram, de absoluta
independência e de total isenção na apreciação dos fatos levados ao seu conhecimento.
Depois, a entrada do Dr. Dionísio Rodrigues Nunes - de saudosíssima memória - magis-
trado que se destacou pelo equilíbrio inexcedível na realização do direito, veio a engran-
decer mais o prestígio, já consolidado, da Magistratura Federal de Primeiro Grau em
nosso Estado.

O prestígio vem sendo conservado graças à atuação dos magistrados que sucederam
aos que já foram mencionados, tais como os Drs. Cândido Ribeiro, Leomar Amorim,
Flávio Dino, Ney Bello Filho e Reynaldo Fonseca. Todos são conhecidos e respeitados
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pela sua conduta ilibada, por sua capacidade de trabalho e pelo incomum desejo de ver
realizada a justiça.

- Como o senhor analisa a importância do trabalho desenvolvido pelo
Judiciário Federal?

Houve um período, na fase inicial da sua instalação, em que a atividade de maior
destaque desenvolvida por essa Justiça foi a de frear os excessos cometidos por policiais
e integrantes de outras organizações que pensavam estar acima do próprio Poder Judici-
ário. Posteriormente, veio período mais delicado, quando iniciada a apreciação de pro-
cessos de pessoas que desfrutavam de menor prestígio perante a sociedade. Nessa fase
teve atenção especial da Justiça Federal de Primeiro Grau a discriminação das terras
indígenas. Nos dias atuais, merecem destaque as atividades do Juiz Federal como inte-
grante do Tribunal Regional Eleitoral, no processo e julgamento de demandas de inte-
resse dos servidores públicos da União Federal, e a verificação, por todos confirmada,
da redução dos processos de descaminho e contrabando. Ademais, merece ser salientado
o combate aos que praticam ilícitos julgados pela Justiça Federal, combate que vem
alcançando êxito devido à punição imposta aos delinqüentes.

_O que caracteriza a Justiça Federal do seu início e atualmente?
A Justiça Federal de hoje é constituída de um número maior de Juizes, com mais e

melhores condições de trabalho do que aqueles que foram pioneiros. Hoje existem os
computadores, existem servidores em número muitas vezes superior àquele inicial. A
Justiça Federal, que veio da época em que, com dificuldade, conseguia-se uma máquina
de datilografia underwood, daquelas que, com dez minutos de trabalho, o datilógrafo
pensava em como seria possível obter dedos para continuar os trabalhos, está hoje muito
bem instalada, e dispõe, para o cumprimento de suas obrigações, das novidades que a
tecnologia pôs ao seu alcance. É certo que aumentou consideravelmente o número de
processos em curso pela Justiça Federal de Primeira Instância; é certo, também, que,
apesar de ainda em número insuficiente, aumentou, também o de servidores o mesmo
ocorrendo com o de Juizes. Com a elevação do número de Juizes e de servidores, e com
a tecnologia que se encontra a seu serviço, pode-se concluir que o Juiz Federal de hoje
tem muito mais condições de trabalho do que aquelas que foram ofertadas aos que os
antecederam. Ainda assim, é certo que o número de Juizes é insuficiente para atender ao
de pessoas que buscam um pronunciamento seu. A mesma deficiência existe no Minis-
tério Público Federal. De tudo isso, conclui-se que falta vontade política ao Governo
para diminuir a relação cidadão-juiz e cidadão-Ministério Público, a fim de se tenha um
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processo judicial mais célere e, pois, justiça que não seja tardia.
É gratificante verificar que o prestígio da Justiça Federal de Primeira Instância no

Maranhão, granjeado com a dedicação, o trabalho e a postura dos primeiros ocupante~
dessa magistratura neste Estado após o seu retomo, perdura sem nódoas, sem máculas, e
que, a cada dia, mais se acentua a confiança dos seus jurisdicionados nos Juizes Federai
em exercício no Maranhão .
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Dr. Kleber Moreira
o advogado Kleber Moreira, com mais de 40 anos de exercício profissional,
sempre militou na Seção Judiciária do Maranhão, razão pela qual conhece

profundamente a instituição e os magistrados que nela atuaram. Veja a sua visão
sobre a instituição.

o que representou a instalação da Justiça Federal do Maranhão?
Tive a honra de participar da cerimônia inaugural da Seção Judiciária da Justiça

Federal no Maranhão, presidida pelo saudoso Ministro Henoch Reis, então Presidente
do Tribunal Federal de Recursos. A cI:iação da Justiça Federal e sua instalação represen-
taram a concretização de um anseio, tanto por parte dos advogados, quanto dos próprios
jurisdicionados, na medida que se apresentava como mais um órgão de prestação da
Justiça e consequentemente ampliando a capacidade de prestação de serviço. Até então
os feitos de interesse da União, suas autarquias e empresas públicas eram da competên-
cia da Justiça Estadual através das varas especializadas da Fazenda Pública Federal. A
Justiça Federal cumpriu e cumpre até hoje, muito bem, os seus obJetivos e atribuições.
Sempre tivemos a felicidade de ter excelentes juízes, prova- disso é o fato de que o
próprio juiz Carlos Madeira ascendeu posteriorment~ ao Tribunal Federal de Recursos e
depois ao Sup~emo Tribunal Federal nos quais ele se houve com muito acerto, muita
comp~tência, muita cultura e com a sua integridade sempre reconhecida. Da mesma
forma, o.dr. Alberto Tavares Veira da Silva, que foi posteriormente guindado ao Tribu-
nal Regional Federal da I~Região, sendo seu primeiro Presidente e que também se hou-
ve sempre 'com muita competência, muita capacidade de trabalho e sua inegável idonei-
dade moral. Já mais recentemente, tivemos outros juízes federais, todos eles pessoas que
dignificam o cargo.
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Como o senhor analisa a Justiça Federal, no seu início e atualmente?
A qualidade dos juízes sempre foi excelente, mas a demanda tem crescido acima do

número de juízes. O número de funcionários aumentou, mas a Justiça Federal sempre
contou com bons funcionários. Hoje a Justiça está informatizada e tudo isso ocasionou
uma melhora do ponto de vista material, mas ainda assim a demanda é superior à capa-
cidade material. As instalações hoje também são muito boas.

Quais as perspectivas de futuro para a Justiça Federal?
Tenho muita fé no crescimento e desenvolvimento da Justiça Federal. Mas acredito

que é imprescindível aumentar o número de varas e o número de juízes. Acho que para
a demanda que temos hoje seria preciso, pelo menos, triplicar o número de juízes. Quan-
to à qualidade dos nossos juízes não há dúvidas, são muito bons e com a característica de
serem muito jovens. Creio que com o trato diário das questões judiciárias, com o estudo,
eles tendem a se desenvolver ainda mais do ponto de vista cultural.

Que sugestões o senhor daria para melhorar o trabalho prestado hoje
pela Justiça Federal?

_Eu louvo a iniciativa dos juízes federais em manter contato com a OAB, procurando
ausçultat a opinião dos advogados e firmar parcerias para a melhoria do atendimento e
da prestação dos serviços. Sempre que são dadas sugestões, élas são bem recebidas e

atendidas, o que é muito bom para os advogados .
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Dr. José Cláudio Pavão Santana
Como Chefe do Departamento Jurídico da Caixa Econômica Federal, o advoga-
do Vera Cruz Santana teve uma intensa atuação na Justiça Federal e esteve
presente no início das suas atividades. Já falecido, o ilustre advogado empresta
seu nome à biblioteca da Seção Judiciária do Maranhão. A história desta relação
e de suas impressões acerca da Justiça Federal são narradas por seu filho, o

também advogado José Cláudio Pavão Santana.

o seu pai, advogado Vera Cruz Santana, acompanhou o trabalho da
Justiça Federal em seu início no Maranhão. Quais eram as impressões
dele?

Naquela época, em que era Juiz Federal o Dr. Carlos Madeira, a impressão que ele
sempre me passou foi a de um convívio extremamente cordial, seja com o Dr. Madeira
ou depois com o Dr. Alberto Tavares e o Dr. Dionísio Nunes, que eram figuras que ele
destacava com muita ênfase e, de certa maneira, até apaixonadamente. O.Dr. Dionísio
Nunes foi o maior exemplo de Juiz que eu já vi na minha vida. Na Justiça Federal o
andamento processual obedecia às regras que a sociedade exige, pela credibilidade e
respeitabilidade dos juízes e, sobretudo, por um fator que considero fundamental na
Magistratura que é o lado humano do Juiz. Nós estudantes, estagiários, tínhamos a exata
noção de que os juízes possuíam percepção do que era julgar. Chegavam mesmo a,
eventualmente, ajudar os advogados iniciantes como eu. Certa vez, numa audiência em .
que fui nomeado como advogado dativo numa matéria com a qual não tinha nenhuma.
afinidade, o Dr. Dionísio me socorreu com sua gentileza, cordialidade e, sobretudo, com
sua sapiência que não podemos deixar de memorar .
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Em função da consolidação da democracia no Brasil, qual é o papel da
Justiça Federal?

A Magistratura precisa de adaptar aos anseios da sociedade. Vemos com muita
frequência a imprensa acusar a Justiça de ser lenta, mas é preciso que se compreenda que
há algo essencial a ser defendido que é o princípio do devido processo legal. É melhor
se fazer uma Justiça lenta, mas segura, do que ser célere e decidir pelo clamor público.
Acredito que com esse novo perfil democrático do Estado brasileiro, os juízes, que em
sua maioria são formados por universidades públicas, terão a sensibilidade de verificar
que a Justiça precisa se aproximar mais do cidadão, o que não significa perder a majes-
tade. A Justiça precisa e deve continuar com essa aura institucional que a guarda porque,
q~eiramos ou não, os juízes são homens diferentes, têm uma atividade quase divina.É
no silêncio de suas casas ou bibliotecas que eles decidem destinos. Mas não podem em
função dessa reclusão se imaginarem infensos às vicissitudes que a vida produz.

Que mudanças seriam necessárias para tornar mais efetiva a presta-
ção jurisdicional?

Eu sou um ardoroso defensor da informatização. Creio que ela não tem sido muito
bem compreendida pelo Poder Judiciário, mas pode ser extremamente útil. Entendo
que a informatização pode contribuir muito para a celeridade da Justiça, mas não deve
produzir os chamados juízes cibernéticos, acríticos, que apenas reproduzem sentenças
pré-fabricadas. Sonho com um futuro em que eu possa, do meu escritório, acompanhar o
andamento de um processo.

Como o senhor analisa a atuação da Justiça Federal no Maranhão?
Tenho a satisfação de dizer que os atuais juízes federais, em sua maioria, foram

meus alunos na Universidade Federal do Maranhão. Posso avaliar o perfil intelectual de
cada um deles, com muita precisão, como homens de bem e cultos. Embora possa, às
vezes, discordar, creio que a postura deles tem sido responsável, eu diria até primorosa
em muitos casos. E todas as vezes que tive a oportunidade de advogar na Justiça Federal,
foram matérias de grande complexidade, e sempre tiv~ a satisfação de ver examinados
os pedidos, ainda que indeferidos ou posteriormente reformados, mas tive o prazer de
ver que os casos foram solucionados. É isso que o jurisdicionado busca .
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Dr~Henock --Reis
São Luis hospedai-- desde

"Qle-ontem; o dr. Henoch
R,eis, membfo do- Tribunal
F.derel d. Recúrs~ •• O lIus Almeida.
Ire visltente veio e est' co- I
pital com- omissão de ins.
tal.r o Jusllça Feder.1. no
Est.do, tendo aqui cheg.do
em -companhl" do deputado
Henrique d. L. Rocque AI.
meida, achando-so ho'('ed.
do na resldêncl' do Ilustre
parlamentar are:lista.. _
Or. Henoch, ontem; reali

zou uma conferêncl' n. Fá
cuidada, de Olrolto do M.ra
r.hão, qu"ndo fez um. bani
t. a.poslçõo sObre Constitui
çlio •
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'Sarney diz que Justiça vai
achar a alma da Constituição

ma~ã ~ap~~~s~~~ F~~
rum da ..lJstta Federal do
MaranhAo, nesta caph.al. o
pre.~ente José Sarney ma~
nlleslou a eonvieçio d. que

ie;~t~:~: ~~;~~~~
• ama dos conslltun.a de
1987188.". qualesli sInto-
nizada com a ama de cada
cidadão bl'lsllelro". Ele re-
correu ao exemplo da Cons.
titulçAo dos Estado. Unidos
que, ao ser elaborada h4
200 aros, pOde exprrnlr o
sentimento mais puro da U-
berdade, da democracia •
sobfetudo ol.receu as con-
d~. nae,,"".' pall
que aquele pala se IOmaas8
a maior naçAo do rnJi"'do.

Para o presidente d. R.-
púbica, o Poder Judk:i6fb'

~e:r;:r~r:~:'~I~:t~~:.
te nos novos caminhos instl-
tuekx\als que o Brasil ter'
de percorrer. ""lt hoje MO
tivemo. essa pportunldade~:b~~~:d~a::.~~:
zer as adaptaç6es da nova
ConstltJlçAo ao cotidiano'
aol i'lterelses ma\or., da
pátria", ressalou Sarney,
acrescentando.

- A Constlulçlo nlo vai
perder essa ~J1l.rlldade
de criar o milagre Q\MI teve
• Justiça americama, sobre-
tudo • Suprema Corte, que
d. Interpretar O arcaboço
consltuclonal que, ao longo
dos ano, pOde se manter
atualizado e garantindo O
pleno estado de dlrelto-lri.
so~ ~r::erJ; a Constlu~60
americana 101proroolgada-
assinaklu - • China ara go--
vemada por um Xogum, o
Japão por ..." fmperd>r e
& Rússia por um czar. O
muooo se transfonoou. mas
ela contRl& seooo hoteCO"
mo foi h' 200 anos, cepa.z
de dar a lberdade, a demo-
cracia e, sobretudo. I condi.
çAO de ser a maior naçlo
do mundo, baseada no alca.
bouço do estado de dlreho'".

pr~:redsa~:u~:'1=a~.

~~n~rF~~:r'd~:CU~
aos. ministro GUllros l,'e

iet°8P,:~,=rS~~:~'~
Cz$ 143 mll16es, lormada
por \n pr6dk:1de cinco an-
dares, ioIconctukSaem ape.
rias 10 meses e vai servir
de sede pari I Justiça I~
ral, PoUc' Federal, Procu-
radoria Geral da Repúblk:8
e os car1órios.

Ontem Sarney terminou
SUl estada de trls dias lO
MaranhAo. que começou
aexta-felra • tarde por AI.
cAntara , terminou com a
~a$~u:a~~~~t,:m st
Lufs, no bairro do Cath8u,

Josl S4m., fala -f~ d4 JlIsdÇo Federal. ladeodo pelo ",úWlTO Gllft10l Lei"-
Eplt.dcio CaJ.telra • o j.h Alb4no Tawru da SlJya .

•

POLlTlCA-3
Prédio do Fórum
inaugurado pelo

chefe da naçã(j
o Maranh10 VMU onlem. a partir"da.

17 horas, um linal de tarde de homena.~~~~~'o~a::~~raí::ú:~~
que .••••i lediar a ..kJltiç. de quarta en.
trância do Eltado, coube ao Próprio_F"-
siclen1edo Toounal de ..kJshça.desem.
bargador Car10scesar de Benecio"Mar.
1Ins. Indicar: -A primeira delas ê.• tSE
quanto pode um homem pilt1IIcQQU8tIdc
exerce sua5 lunçOes VOltadopala. .D~
•••Ieresses da tcmunldade e iTIl•.ine .à~
:::;~$ menores da' divergéncias:~.

Berredo identil'icou • seguir o rili'slre
d. l)çl0 Que apresentava no discU"DC
""'ado por sua pena. especlak'nen18pa
ra a solenidade de i'\auguraçl0 do pr6"
dia: -Eua llçlo deu-nos.sua exce'Anc:1l

"o lenhor go••••rnador do Estado, dI. Epl.
lIiclaCaletelra, o qual, coerente com QU'
tros aios da sua administração e~'
macio em realizar obras pnorUrias:pari
o povo maramens., entre eSllS •.lnc:!ll
• conellsão do FOr..."que hoje se inau .

. ~~;"solenldade de inauguraçAod~~~;'"
dia do F6tum eslava presente q pre'sl.
dente da Repíltlnca, Jos' Samey: Ele
abandonOu o discurso que havia elil6o.
rado par. o e't8f\lOe passou • 'ramer
momenlos de lua 'lida. ama na tenUi~~s~~:~~~::~~=r;:~
.tenlos no plenino do moderno aUdltórt:

~r~e~~~'d:'~~~eã~r~'&le:.T~~
:~nI~:,: :~Vt~rr;:Lar::~~~
ele descobriu • prineira \lIa contra c.
~sll:f.a~:~~=Onr.'~ sseuu.:~~.d.. . . .....

Em tom coloquial Jos' Samey con1ol..:i:.p~~.~t~~~.~~;~~~
In do Esla~, Oemio juiz Samel Af~~anc:,:~,:~,=r:.c~~~~~
tanl. do M.ranhão.U.vendo a nec.,i:i"
dade d. lazer com que seus nhoa .stu
dessem. 'f8I\deuo Que na 'poc .•• ra •• \.
bem di maior ••••Ior: uma ~ina <k
datUografia.S.rney £ontou d.t ••.••• w"
ditos de su.a ridI. a partir dar. POI c:aUIé
da transfertncla. da necusidade de es.
tudar • da mOem dos fiMS para c capl.
t.aIdo Est.so, O mJnm .lOs6 Ribamar
O "Zf do S.rntly-. contrakJ uma febrt
~~~~~ d~:~rc::s~~u~
no entanto, rellrvtdo ootro camnhapa"
ra • l.-r\lla Cesta e par. o Bras'. C
'"26 do 51mey", apó. 0'0 cnal d. lebre
r.euper~le e chf90U n. capitlt-EttiJ
dOu Oi•••lto • foi empreg.adodo Trlr>Una
de ..kJ.tiça .t' tomar'le o hibll Pd'ilcc
(JJ' chegou na Presld6nc:1ada ~b.I

COA" ",.,o<lOr!met> cmtvi.t;,.;;;,
be de~r.o dla como dia ct. homene.;
qens. ~ na abertura de seu dl,cu~a. iTlpÓrVisoped~ pelTl\lulo ao-prell.
den1e d. Repúblca para preslat ~
naoem • dono KIoI.aFerralra d. AtaLIjO
Costa. Lembrou que o desembafÇ840'
Sarney, li vhooloss', estaria ao' e'

;;:,: :a:~o~;:~:.~~e~
~por~m.l~t:'q:~~I:;.
~~':i~~~~~,:~c:s:':r~::~
a JusUç.• maranhenll.
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"~'MEIOAMBIENTE .Ji.ú.Ht~s.realizam congt-f'ss'()
São Luís sediard ~ento nacional Mary Sancy, da Bélgica; falarão. sobr~". "A
sobre questões ambientaz's Proteção do Meio Ambienté na União Européia

e no Mercosul", tendo como presidente da mesa
. O Meio Ambiente tem sido, nos últimos tem-. o ministro Fontes de AlenCar, do STJ.. ' .
pos, um dos temás. que mais tem despenado preo-. Esse mesmo tema será abordado, ainda, sob a
cupações entre as .autoridades de todo o mundo, presidência do ministro Edson Vidigal, também
tendoem vista o desrespeito à natureza e os abu- . doS1}, por Atilio Alterini e Dino .Clabot, da
sos cometidos contra ela. Argentina; e Georges Kremlins, .da Gré2ia. a tra-

Por esse motiyo, minist~os, juizes e procura- dução será feita por Elisabeth Hai1:. .. .' ::.
dores brasileiros, além de representantes da Propósito . A idéia 'desse evento surgiu da

. Comunidade Européia e das Universidades de Comunidade Européia, que pretendia fazer no
Berlim e Buenos Aires, estarão reunidos no I ,Brasil, há algum tempo, um encontro desse pone.
Congresso Brasileiro: de Direito. Ambiental da Para concretizá-Ia, a Comunidade Européia fez
,Magistratura e Ministério Público, que acontece parceria com ~ Insti,tu.to "O Direito por um
em São Luis, de 4 a 6de dezembro contando com. Planeta Verde, prcsldldo pelo procurador de
mais de 300 panieipdntes.' . ,- Just!ça. do Estad9. de São Paulo; Herman

A abenura do Congresso, que está sendo BenJamm. . ,. .'.
c~ordenado pelo juiz federal Ney de Barros Bello' . Segundo o ,coordenador,.o Maranhão foi esco-
FIlho, será feita pelo vice-governador José Iludo para sedIar o evento em função de sua loca-
Reinaldo Tavares, às 9h.' lização privilegiada, da existência de sítios ecoló-

No dia 5, o ministro Fernando Gonçalves, do gicos e de cenos problemas ambientais que exis- .
.S~premo Tribunal de Justiça, preside as conferên- tem no Estado. A Justiça Federal, por exemplo,
clas . sobre "Desap'ropriação em Matéria recebe diversas ações envolvendo' o Meio
Ambientai". No saba?o, ~ndreas Krell, , da Ambiente, vinculadas, princi aImente, à orti
Alemanha; Eduardó Plgretu, da Argentina; e marítima .
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JUSTIÇA FEDERAL QUER E~IçiÊN~m
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MAPA GEOGRÁFICO DA JUSTIÇA FEDERAL

sa REGIÃO

LE(;L'OA

• Sede do Tribunal c Seçio Jlldld6ria

O Seçlo Jvdidaria

• "i:vado j"'ttrior

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU

SEÇÃO ANOS
JUDICIÁ. PROCESSOS TOTAL

RIA 92 93 94 95 96 97
Distribuídos 3.062 3.922 3.723 5.520 9.932 7.580 33.130

Julgados 951 1.445 1.967 2.159 2.565 2.997 12.084
Maranhão

Remetid.ffRF 199 148 .396 528 779 883 2.933

Tramitação (*) 12.239 14.534 17.603 23.872 27.213
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partir das mudanças implementadas através da Resolução n° 18, a Seção Ju-
diciária do Maranhão ficou assim estruturada:

a) DIRETORIA DO FORO
Exercida por um Juiz Federal, ou Juiz Federal Substituto, escolhido por eleição

realizada no TRF - 1a Região, pelo período de um ano. O Juiz Diretor do Foro acumula
as funções de Juiz da Vara da qual é titular com as atribuições de ordem administrativa.
Estão subordinadas diretamente à Diretoria do Foro, a Seção de Biblioteca, a Seção de
Comunicação Social, o Núcleo de Controle Interno e a Secretaria Administrativa.

b) SECRETARIAS DE VARA
Em São Luís funcionam três Varas, e em Imperatriz, no sudoeste do Estado, funci-

ona a Vara descentralizada. Cada Vara conta com dois cargos de Juiz Federal, um titular
e um substituto. Em cada secretaria de Vara existem cerca de 15 servidores em atividade.

c) SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Tem por objetivo central assessorar a Diretoria do Foro nos assuntos administrati-

vos da Seção Judiciária. Subordinada a ela estão o Núcleo Judiciário e o Núcleo de
Administração.

c.1) Núcleo Judiciário
Tem como objetivo coordenar e dirigir as atividades de apoio à organização,

entrada, distribuição e processamento dos feitos da Justiça Federal. Conta com qua-
tro seções:

• Seção de Distribuição
• Seção de Cálculos e Liquidações
• Seção de Controle de Arrecadação
• Seção de Depósito Judicial e Arquivo Geral

•
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c.2) Núcleo de Administração
Tem como missão coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as atividades

inerentes aos serviços administrativos, ao gerenciamento dos recursos humanos,
modernização administrativa, informática, entre outras atividades da área meio. É
composto pelas seguintes seções:

• Seção de Planejamento e Orçamento
• Seção de Execução Orçamentária e Financeira
• Seção de Compras e Licitações
• Seção de Material e Patrimônio
• Seção de Comunicações Administrativas
• Seção de Serviços Gerais
• Seção de Vigilância e Transporte
• Seção de Legislação de Pessoal
• Seção de Pagamento de Pessoal
• Seção de Cadastro de Pessoal
• Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos
• Seção de Programas e Benefícios Sociais
• Seção de Modernização Administrativa
• Seção de Informática

d) NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Seu papel é controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Seção Judi-

ciária. Para isso conta com duas seções: Seção de "Verificação e Análise" e "Contabi-
lidade".

Ao todo, são 161 servidores no quadro funcional da Justiça Federal no Maranhão,
sendo 130 lotados em São Luís, 23 na Vara Descentralizada de Imperatriz, e os demais à
disposição de outros órgãos .

•L_ -_-.............--.....~ _
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lém das atividades que normalmente fazem parte do cotidiano das reparti-
ções públicas, na Justiça Federal alguns aspectos têm merecido especial ên-
fase, por suas importâncias para a permanente modernização da instituição.

Tais aspectos, além de outros, estão detalhadamente analisados no Programa de Quali-
dade da Justiça Federal, recentemente lançado. Em resumo, são eles:

a) CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
A Seção Judiciária do Maranhão, acompanhando a política de capacitação de Re-

cursos Humanos do Tribunal Regional Federal da Ia Região, vem realizando cursos e
treinamentos nas mais diversas áreas de atuação da Justiça Federal.

De 1992 - ano de implantação da Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos
- até 1997 foram realizados vinte eventos locais de capacitação, envolvendo cerca de
150 servidores. Além disso,o TRF, oferece, regularmente, cursos e treinamentos regio-
nais nas Seções Judiciárias.

b) COMUNICAÇÃO SOCIAL
Em junho de 1997 foi implantada a Seção de Comunicação Social - SECOS, com o

objetivo de aproximar a instituição da comunidade.
O papel da Seção de Comunicação Social é estreitar e consolidar as relaçõe entre

a Justiça Federal e a imprensa, promover a divulgação dos fatos de relevante intere e da
sociedade e preservar a imagem institucional.

Além do trabalho de assessoria de imprensa, à SECOS também cabe a organização
de eventos e a promoção da comunicação interna, além de um trabalho permanente para
preservar a memória da Justiça Federal.

•



c) QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Com o objetivo de oferecer aos juízes e servidores uma efetiva assistência na área

de saúde, nasceu em 1989, no TRF - Ia Região, o Pro-Social, idealizado e implementado
pelo então Presidente do Tribunal, o maranhense Alberto José Tavares Vieira da Silva.
O programa foi estendido a todas as Seções Judiciárias e seus serviços foram, no decor-
rer dos anos, sendo ampliados. Hoje, o programa, que se transformou em 1992 no Pro-
grama de Benefícios Sociais, oferece, além dos serviços médicos, ambulatoriais e
odontológicos, benefícios como auxílio-creche, material escolar e campanhas periódi-
cas de prevenção.

d) TECNOLOGIA
No âmbito da Justiça Federal, foi decisiva a introdução de novas tecnologias para

modernizar e agilizar a prestação dos serviços. A informatização na Justiça Federal do
Maranhão começou em 1989, quando a Seção Judiciária recebeu os primeiros terminais
de computador e a implantação do Sistema de Distribuição e Acompanhamento de Pro-
cessos, que vem sendo constantemente atualizado com o objetivo de facilitar o acesso às

:;~! informações. Na área administrativa, o primeiro a ser beneficiado foi o setor de pessoal
.::~;: que passou a trabalhar com a informática na elaboração da folha de pagamento, ganhan-
:;:g: do em rapidez e precisão. Atualmente, toda a área administrativa conta com sistemas

informatizados.
Na área fim, os computadores são utilizados na distribuição e consulta dos proces-

sos judiciais.
Em agosto de 1997, um serviço de auto-atendimento foi implantado, com a insta-

lação de dois terminais no hall de entrada do edifício-sede, em parceria com a OAB
(Ordem do Advogados do Brasil - MA) e a AMAC (Associação Maranhense dos Advo-
gados Cíveis e Criminais).

A mesma consulta pode ser feita via Internet, acessando o site do TRF - Ia Região
(www.trfl.gov.br).

•
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Algumas perspectivas
para o futuro:
A qualidade no serviço
judiciário



A QUALIDADE NO SERViÇO
JUDICIÁRIO

Flávio Dino de Castro e Costa"

1. INTRODUÇÃO
Vista e sentida hoje, majoritariamente, como negativa, a globalização econômica

. que marcou a década de 90, como todo fenômeno social, possui contradições, inclusive
no que tange aos seus efeitos. "Inempregabilidade", concentração de riquezas e exclu-
são social "convivem", deste modo, com democratização do acesso aos frutos da moder-
na tecnologia, melhores produtos e serviços aos "incluídos" no mercado de consumo,
maior preocupação com qualidade e produtividade entre os agentes econômicos.

No âmbito do serviço público, as consequências mais evidentes do processo social
em foco foram as pertencentes à "faceta má": perda de direitos, congelamento
remuneratório, risco de demissões etc. Esta predominância é um dos principais fatores
pelos quais os aspectos positivos acima enumerados não foram percebidos e vivenciados
pelos profissionais que integram os quadros da Administração Pública. Mais'preocupa-
dos com a perda de poder aquisitivo e de "status" social, não muitos servidores, efetiva-
mente, preocuparam-se com a necessidade de adaptação dos organismos públicos a esta
nova realidade, na qual também das prestações oriundas do Estado os cidadãos-consu-
midores esperam maior eficiência.

* Juiz Federal Diretor do Foro da SJ/MA e Professor do Departamento de Direito da UFMA .
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É evidente que esta postura de parcial descomprometimento com o aperfeiçoamen-
to contínuo do serviço p~blico resulta no fortalecimento dos que, por equívoco ou má
fé, apregoam que a noção de qualidade é incompatível com ampla atuação do Estado na
vida social. Este fato, por sua vez, acaba realimentando a implantação da "faceta má"
retrocitada, e - o que é mais lamentável - com apoio popular.

A defasagem acima referida pode ser facilmente detectada se considerarmos que
somente em 30/09/97 o Ministro de Estado da Administração Federal instituiu o Progra-
ma de Reestruturação e Qualidade dos Ministérios, por intermédio da Portaria n° 3. J 43
(DOU 08/1 0/97).

No Poder Judiciário, este retardamento é ainda mais significativo. Somente de pou-
cos anos para cá vem se generalizando a crença de que a saída para as crônicas morosi-
dade e sobrecarga de trabalho não é exclusivamente clamar por mais recursos materiais
e humanos, mormente em um país subdesenvolvido em que as demandas dirigidas ao
Estado sempre tendem a ser maiores do que os meios imediatamente disponíveis.
Tampouco a mera generalização do uso de computadores - muitas vezes unicamente
sucedâneos das velhas máquinas de datilografia - pode ser vista como indicador decisivo
de modernização.

É necessário e urgente aprofundar o aprimoramento administrativo do Judiciário
(sem obviamente desconhecer os enormes passos dados). Tal premência pode ser aquila-
tada a partir da prioridade que os próprios juízes conferem a questões administrativas
quando consultados a propósito das dificuldades encontradas no exercício da função.
Exemplo recente que confirma esta assertiva é o relatório resultante de questionário
aplicado pelo Núcleo de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados Federais da Ia
Região' , coordenado pelo Juiz Tourinho Neto. Este documento ratifica, neste particular,
os resultados da pesquisa "A Visão Interna da Justiça Federal"2, realizada sob os auspícios
do Conselho da Justiça Federal, pela qual 82% dos magistrados apontaram a deficiência
de infra-estrutura como um problema que afeta este ramo do Judiciário.

Mas não é só o "público interno" que aspira à modernização da Justiça brasileira.
Com efeito, a prevalência do noticiário negativo em relação à Justiça Federal - registra-
da no documento "A Imagem da Justiça Federal na Imprensa Escrita"3 - não pode ser
atribuída exclusivamente - talvez nem predominantemente - a uma campanha de desmo-

I Núcleo de Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados Federais. Questiollúrio de Captaçtio de Idéias para Elabo-
raçtio de Plallo de Trabalho. TRF - I' Região. Abril-1997

, Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários. A Vistio IlItema da Justiça Federal. Brasília: CJF. 1995. p.
37 (Série Pesquisas do CEJ - v. 3)

.1 Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários. A Imagem da Justiça Federal lia Imprellsa Escrita. Brasília:
CEJ. 1995. p. 55 (Série Pesquisas do CEJ - v. 2)
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rali~ação das instituições judiciárias, como se costuma analisar. A este propósito, basta
que se considere que a sociedade civil, consultada acerca da imagem da Justiça Federal,
atribuiu a ela a classificação de ineficiente (70% dos pesquisados)4 .

Diante da eloquência destes dados, não é possível aguardarem-se passivamente so-
luções advindas exclusivamente dos outros Poderes do Estado.

Com efeito, tal postura abalaria profundamente a credibilidade do Judiciário, com
reflexos em sua legitimidade e, em última análise, em sua autoridade.

Daí a importância de, em reforço aos esforços já empreendidos, discutir-se e im-
plantar-se em cada unidade do Poder Judiciário um pro2rama de qualidade, voltado à
revisão dos métodos, valores e procedimentos existentes no âmbito deste ramo estatal.

Esclareça-se, desde logo, que, evidentemente, um programa de qualidade no Poder
Judiciário não diz respeito diretamente ao conteúdo da prestação jurisdicional. Entre.,
tanto, como a essência da qualidade no Judiciário é a prolação de uma decisão justa e
rápida, é lógico que intervir na velocidade dos procedimentos da Justiça é de extrema
relevância para os cidadãos. Além dis~o, otimizando os recursos materiais e humanos
disponíveis no aparato jurisdicional poder-se-á oferecer um maior suporte aos magistra-
dos para o desempenho de sua atividade finalística, o que aumentará a probabilidade de

acerto na decisão a ser proferida.
Evoluir neste debate pressupõe um diagnóstico franco e preciso acerca da realidade

hoje existente, mormente no que tange à cultura organizacional vigente na Justiça. É o

que será enfrentado em seguida.

2. A CULTURA ORGANIZACIONAL
DA JUSTIÇA FEDERAL
A vivência no interior do Judiciário Federal, associada à leitura dos documentos de

diagnóstico existentes - vários dos quais já citados - permitem destacar algumas crenças
que são especialmente marcantes na cultura da organização em análise, tais como:

a) Os Juízes Federais e os funcionários da Justiça Federal são suficientemente pre-
parados para o exercício de suas funções. Em consequência, eventual ineficiên-
cia existente deve ser atribuída a fatores externos.

b) A Justiça Federal trabalha no grau "possível" de velocidade e com grau máximo
de probidade, o que a faz merecedora do apreço público.

c) Com mais estrutura material, recursos humanos e melhores vencimentos para os

juízes atingir-se-á a Justiça "ideal" .

• Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários. A Justiça Federal: allálise da imagem illstituciollal.

Brasília: CJF, 1995. p. 116 (Série Cadernos do CEJ - v. 13)
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Sem negar qualquer destas assertivas, é importante contudo sobre elas refletir, a
fim de eventualmente relativizá-Ias e possibilitar os ajustes necessários.

Assim sendo, é relevante assinalar, respectivamente:
a) Considerar-se plenamente capacitado para exerCÍcio de uma função é o melhor

caminho para amanhã deixar de sê-lo. O ritmo alucinante que o mundo ganhou
nos últimos vinte anos, bem como as exigências crescentes dos consumidores
(inclusive dos serviços públicos), deve implicar o reconhecimento por parte de
cada um que falhas existem e merecem atenção, visando superá-Ias. De outra
face, atribuir um peso excessivo a fatores externos como causadores de proble-
mas é um bom mecanismo de defesa da instituição, contudo embaraça a busca
criativa de soluções. É evidentemente simplificadora qualquer análise sobre as
mazelas do Poder Judiciário que desconheça fatores políticos, econômicos e so-
ciais que o condicionam. Não obstante, é possível pelo menos minimizar proble-
mas "singelos" como licitações intermináveis; compras mal planejadas; baixa
informatização dos procedimentos; tramitação processual (administrativa e
jurisdicional) repleta de despachos intermediários inúteis; atrasos em audiênci-
as; insuficiente atenção à questão do atendimento ao público; ausência de visão
quanto às tarefas que são prioritárias, entre outros.

b) Emitir qualquer juízo de valor no tocante à possibilidade de dotar os procedi-
mentos no âmbito do Judiciário de maior celeridade exige, antes de tudo, dedica-
ção à tarefa de mensurar o tempo médio dispendido entre a manifestação das
pretensões dos usuários e o último ato de competência da instância analisada. Só
deste modo poder-se-á falar, com segurança, em "grau possível de velocidade"
diante das condições dadas.

c) Realmente o trinômio referido é imprescindível para o sucesso organizacional,
porém não é imediatamente alcançável no patamar necessário, além de não ser
suficiente, na medida em que maior estrutura e mais pessoal de apoio pode
significar também acréscimo de desperdícios, com enorme custo social e políti-
co para o Judiciário.

Todas estas constatações e reflexões prestam-se a que se conclua que é fundamental
agregar à cultura da organização judiciária a idéia de que esta é perpassada também por
problemas gerenciais que, se enfrentados, resultarão em significativos ganhos
institucionais em relação àqueles pontos mencionados no início (credibilidade - legiti-
midade - autoridade).

Estas dificuldades gerenciais têm várias raízes, como por exemplo a postura indivi.
dualista típica do bacharelismo clássico - atingindo obviamente os magistrados - ou a
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ainda escassa tradição de exercício do autogoverno por parte do Judiciário.
Acresça-se a isso o fato de a alta gerência no Judiciário ser acentuadamente transi-

tória (um ou dois anos), o que a torna muitas vezes vocacionada para o puro
I:erenciamento de rotina ou para uma sequência de "melhorias" improvisadas - às ve-
zes com efeitos opostos aos pretendidos.

No nível da gerência intermediária, encontram-se basicamente dois tipos de
distorções: a) gestores que ante a falta de vivência administrativa por parte da alta gerên-
cia acabam tomando-se "donos" dos postos ocupados, tendendo à cristalização de valo-
res e praxes; ou b) gestores igualmente transitórios e improvisadores, impedindo o acúmulo
de experiências e a concretização de melhorias mais consistentes, oriundas de planeja-
mento de metas de médio e longo prazos.

Justifica-se, assim, a relevância e a premência de que os juízes - dirigentes máximos
do ramo estatal em debate - voltem-se para aspectos relativos ao exerCÍcio da função
administrativa, normalmente absolutamente olvidados ou "delegados" para os funcioná-

rios.

3. ALGUMAS DIRETRIZES PARA
UM PROGRAMA DE QUALIDADE
E PRODUTIVIDADE NO JUDICIÁRIO
Despir-se de preconceitos: este é o primeiro passo para que a administração judici-

. ária possa evoluir tal como aqui sugerido. Com efeito, muitos são os que desprezam a
eficácia de novos métodos de trabalho, sustentando ser tal debate mera importação de
modelos ("coisa de japoneses"), e destinados exclusivamente a empresas privadas. Ou-
tros, chegam a qualificar o caminho ora proposto como mais uma "agressão" do
neoliberalismo contra o serviço público.

Realmente, estas críticas podem ser procedentes, caso não se levem em conta as
especificidades da Administração Pública e do próprio país.

Outro erro a ser evitado é a pretensão de estar-se falando em algo absolutamente
novo quando referidas as preocupações com qualidade no âmbito do serviço público
brasileiro. Tal equivaleria a negar a importância de experiências múltiplas que conduzi-
ram a padrões significativos de excelência em vários segmentos do Estado no Brasil.

Nesta linha, um programa de qualidade deve recuperar, valorizar e incorporar todos
os esforços já empreendidos na busca dos valores que se pretende concretizar.

Ao lado disso, é importante conhecer detalhadamente a realidade sobre a qual se irá
trabalhar (história, perfil dos dirigentes e demais integrantes, contradições internas e
externas existentes, expectativas e sonhos etc) .
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Deste modo, chegar-se-á ao entendimento de que um programa de qualidade e pro-
dutividade não pode ser imposto nem descolado da realidade. O seu grande mérito con-
siste em sistematizar e dotar de método aquilo que muitas vezes é feito com baixa eficá-
cia exatamente por ausência destes elementos. É evidente que neste processo novos
valores são descobertos e assimilados como fundamentais pela organização.

Com estes pressupostos, podem-se indicar princípios que devem nortear um Pro-
grama de Qualidade e Produtividade, apresentados com precisão na Portaria MARE n°
3.143/97 Uá referida):

"a) orientar a ação governamental para os seus clientes, estabelecendo mecanismos
que permitam conhecer suas expectativas e grau de satisfação com a gestão da
coisa pública, e, de forma específica, com os serviços que recebem;

b) envolver e obter o compromisso de todos os servidores com a melhoria contínua
da organização;

c) tornar a gestão participativa, compartilhando a missão, os objetivos e as metas
da organização com todos os servidores, disseminando as informações, estabele-
cendo a cooperação entre gerentes e gerenciadores, compartilhando desafios e
delegando autoridade;

d) implantar a gerência de processos, avaliando seus resultados, estabelecendo me-
tas de melhoria e de aperfeiçoamento tendo sempre como objetivo agregar valor
aos seus clientes;

e) valorizar o servidor, por meio da conscientização do valor da sua missão, da sua
profissionalização e do reconhecimento do seu mérito;

f) implantar sistemas de planejamento estratégico, avaliação de resultados, infor-
mação e educação de forma a garantir a constância de propósitos e a melhoria
contínua;

g) tornar o compromisso com o fazer certo um valor da organização, por meio do
combate a todas as formas de desperdício."

Adaptados estes princípios à especificidade do Judiciário, passos importantes po-
dem ser deflagrados e/ou incrementados, tais como: novas formas de atendimento ao
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público, inclusivé advogados; introdução da noção de gestão estratégica e participativa,
a partir do ciclo PDCA5 ; capacitação realmente permanente dos servidores, com obje-
tivos claros e continuadamente perseguidos; mensuração dos indicadores de produtivi-
dade da instituição e fixação de metas a serem superadas e, em seguida; repactuadas.

Em termos práticos, e a mero título de exemplo, isto poderia resultar em:
I) Generalização e aperfeiçoamento de todos os mecanismos alternativos de acesso

a informações processuais (internet, terminais de auto-atendimento, sistema URA etc);
2) Trabalho de análise sobre os dados estatísticos já produzidos, hoje quase que

meros instrumentos burocráticos de registro quantitativo do que foi feito em determina-
do mês. A análise deve se preocupar em detectar pontos de estrangulamento que podem
ser solucionados ou pelo menos minimizados (demora na publicação dos atos judiciais
nos Diários Oficiais, tempo excessivo para cumprimento de mandados, insuficiente pro-
dutividade de Secretarias de Varas quando comparadas às suas congêneres em idêntica
situação etc);

3) Fixação de prazos máximos para os diferentes setores' administrativos praticarem
atos repetitivos de suas competências, em procedimentos de compras, pagamentos, re-
conhecimento de direitos a servidores etc;

4) Reuniões periódicas de Juízes, Diretores de Sectetaria, Supervisores de Seção,
em conjunto ou separadamente, de acordo com o caso, sempre com temá~ica específica,
visando padronizar diagnósticos e procedimentos. Tais reuniões, conforme o caso, po-
dem e devem incluir clientes externos (representàntes do MPF, autoridades policiais,
leiloeiros, procuradores dos entes públicos etc);

5) Implantação de serviços como a "consulta' programada", pelo qual o advogado,

I José Parente Filho, integrante do IPEA, em texto intitulado "Gestão da Qualidade no Setor Público", esclarece este
conceito:
"O ciclo PDCA é estruturado em quatro partes. que correspondem a l1lomentrJSsequenciados de um processo de
trabalho ou de qualquer aç<1o.A sigla PDCA é formada com as iniciais das palavras inglesas plan (plano). do
(fazer. executar). check (verificar) e action (agir corretameflle, fi retroalimentaç<1o). A primeira fase do ciclo é o
planejamento. momento em que os clientes ou usuários dev/'JI/!ser ouvidos para a identijicaç<1o de suas necessida-
des e desejos e. a partir da decoditicaç<1o destes. sejam projetados os produtos ou serviços. bem como definidos os
métodos e os processos de execuç<1odo bem ou serviço. A segunda fase do ciclo é a da educaç<1o. do treinamento.
da execuç<1o e da coleta dos casos referentes à aç<1oexecutada. Nesta etapa, os procedimentos. as padnmizaçiies
das atividades executivas. a vis<1ogeral da miss<1oda organizaç<1o. da clientela. das suas políticas, dos seus
objetivos. das suas metas e ,tos seus compromissos com a sociedade s<1orepassados através de programas de
educaç<1o e treinamento. Nesta fase dá-se, também. o executar das açiies e o coletar dos dados e fatos sobre os
processos e sobre os resultados. A terceira fase é a da verificaç<1odos resultados das tarefas executadas. Aqui s<1o
re~liizadas comparaçiies dos resultados com as normas, p,;driies e especijicaçiies e com as opiniíies dos clientes ou
usuários para efeito de identificaç<1o de possíveis n<1oconformidades. de possíveis resultados indesejáveis. A
quarta e última etapa do processo é a do desenvolvimefllo de açiies corretivas no ciclo. Estas aç(ies podem signi-
jicar rever o planejamento. as metas. o projeto. os processos, o treinamento e até mesmo o processo de execuç<1o
das tar~fas ", (p.12)



tendo informado previamente a Secretaria da Vara quanto aos processos que deseja exa-
minar, seria muito mais rapidamente atendido.

4. A EXPERIÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO MARANHÃO
Na SJfMA, a tentativa de pôr em prática o acima expendido, compatibilizando o

gerenciamento de rotina com o de transformações, tem implicado várias iniciativas
institucionais, algumas com resultados bem visíveis.

Neste passo, alguns projetos merecem especial destaque:
I _Criação de novoS canais de aproximação com a sociedade local, a exemplo dos

convênios para viabilização da pena ou condição de prestação de serviços à comunida-
de, inclusive com acompanhamento sistemático e centralizado de suas execuções (ane-

xo 1);
2 _Novos parâmetros de relacionamento com a imprensa, mediante a estruturação

da Seção de Comunicação Social e atividades específicas com profissionais da área

(anexo 2);
3 _Melhoria do ambiente de trabalho, segundo demandas formuladas pelos funcio-

nários (eventos na área de saúde; otimização dos espaços físicos existentes; terceirização

de serviços; etc);
4 _Realização de eventos visando a aumentar a presença social e a imagem positiva

da instituição, tendo como eixo a comemoração dos trinta anos de reestruturação da
Justiça Federal no Estado (anexos 3 e 4);

5 _Implantação de terminais de auto-atendimento para advogados e jurisdicionados,
a custo reduzido para a Justiça, mediante convênios com a Ordem dos Advogados do
Brasil e a Associação Maranhense dos Advogados Cíveis e Criminais;

6 _Monitoramento do desempenho da central de mandados implantada pelo TRF-l a

Região, resultando em significativo ganho de produtividade (de 7.079 diligências em

1996 para 12.157 em 1997);
7 _Ampliação da delegação de competências da DIREF para os Diretores de Secre-

tarias e Núcleos;
8 _Eliminação de procedimentos desnecessários, como por exemplo a constituição

de Junta Médica para quaisquer licenças por motivo de doença em pessoa da família do

servidor.
A partir de novembro de 1997, com a realização do Seminário intitulado" A Quali-

dade no Serviço Judiciário", iniciou-se uma fase de diagnóstico e sistematização do
procedimentos vivenciados pela instituição, tentando ordená-Ia mais adequadamente e

~
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acrescer elementos novos no rumo acima apontado.
Como principal instrumento para o alcance deste intento, foi estruturada a Comis-

são Gestora do Programa de Qualidade, que vem realizando sucessivas atividades. Me-
recem referência, neste particular, o trabalho de avaliação da instituição por parte dos
servidores e dos clientes externos (anexo 5), bem como a realização do curso para a
formação dos responsáveis pela implementação dos projetos constantes do Programa de
Qualidade da Seção Judiciária do Maranhão.

Tais projetos estão enunciados, em suas linhas gerais, em documento elaborado
com a participação dos dirigentes das unidades que compõem a Seção Judiciária, num
esforço de democratização do processo decisório, inclusive a fim de obter um maior
comprometimento de todos os envolvidos na fase de execução (anexo 06).

Esta etapa de execução iniciou-se em março deste ano, e cremos que será possível,
num prazo relativamente curto, apontar os ganhos institucionais decorrentes de uma
melhor organização da ação administrativa no âmbito do Poder Judiciário .
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ANEXO

,

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 18 INSTÂNCIA

TERMO DE CONVÊNIO N° 001/97,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUSTI-
ÇA FEDERAL DE 18 INSTÂNCIA - SE-
çÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO EO
LAR POUSO DA ESPERANÇA PARA
EXECUÇÃO, EM CONJUNTO, DA PENA
OU CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE CONFOR-
ME O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E
A LEI DE EXECUÇÃO PENAL

Aos 23/06/97, a Justiça Federal de Ia Instância - Seção Judiciária do Estado do
Maranhão, com registro no C.G.C.sob o n° 00508903/0022-02, e sede na Av.SenoVitorino
Freire, s/n, Areinha, nesta cidade, representada pelo MM.Juiz Federal Diretor do Foro,
DR. FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, portador da Carteira de Identidade n°
443.332 - SSP/MA, inscrito no C.P.F. sob o n° 377 .156.313-53, doravante designado 1°
CONVENENTE e, de outro o LAR POUSO DA ESPERANÇA, com registro no C.G.C
sob o n° 12.566.824/0001-02, sediada na Av.Henrique Leal, n° 100 - Cohab Anil m,
neste ato representado pelo SR. MOAB JOSÉ DE ARAÚJO SOUSA, portador da
Carteira de Identidade n° 421376 - SSPIDF, inscrito no c.P.F. sob o n° 068034821-20,
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residente e domiciliado na Av. Henrique Leal, n° 100 - Cohab Anil m, designado 2°
CONVENENTE, resolvem, de comum acordo, firmar o presente Convênio, mediante
adoção das cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO
A Seção Judiciária do Estado do Maranhão selecionará réus aos quais tenha sido

determinada a prestação de serviços à comunidade e os encaminhará ao 2°
CONVENENTE para que nele seja cumprida a pena ou condição. Concomitantemente,
será encaminhada, ao 2° CONVENENTE, ofício deste Juízo do qual constarão a qualifi-
cação completa do réu, o tempo de serviço a cumprir, o prazo fixado para sua apresenta-
ção inicial, bem como fotocópias da(s) denúncia(s) e da(s) decisão(ões).

Parágrafo Único - A seleção e a escolha da atividade a ser desenvolvida serão
efetuadas pelo Juízo, com o auxílio de Assistente Social que pertença ao quadro da
Seção Judiciária, se for necessário, de acordo com as condições do réu e atenderá as
peculiaridades e interesses do 2° CONVENENTE, constantes da ficha de cadastramento
ou manifestados posteriormente.

cLÁUSULA SEGUNDA - APRESENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E PENALIDADES PELO SEU DESCUMPRIMENTO

O subordinado à prestação de serviços será intimado para encaminhar-se ao ao 2°
CONVENENTE, fixando-se no mandado de sua intimação prazo de apresentação nesse
local, bem como a advertência acerca das conseqüências caso haja descumprimento.

cLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
As tarefas a serem desenvolvidas pelo réu deverão ser cumpridas durante oito horas

semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, desde que não prejudi-
quem a sua jornada normal de trabalho.

Parágrafo Primeiro - À vista de pedido justificado do réu, ou em razão das necessi-
dades do 2° CONVENENTE, as tarefas poderão ser cumpridas durante trinta e duas
horas mensais, não ultrapassando oito horas diárias, em dias livremente distribuídos no
curso do mês, ainda que seguidos.

Parágrafo Segundo - O controle da jornada de trabalho prestada pelo condenado
será feito através da folha de freqüência, que será preenchida e rubricada pelo responsá-
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vel pelo 2° CONVENENTE que terá sob a sua guarda: Esta folha será assinada também
pelo réu que a entregará à Secretaria da Vara, mensalmente, até o dia 05 (cinco) do mês
subsequente.

cLÁUSULA QUARTA. DAS OBRIGAÇÕES DO 2° CONVENENTE
É obrigação do 2° CONVENENTE acompanhar e.fiscalizar a efetiva prestação de

serviços pelo réu, comunicando ao Juízo qualquer tipo de comportamento insatisfatório,
bem como, se for o caso, ao término do prazo fixado, o cumprimento satisfatório da pena
ou condição.

Parágrafo Primeiro. Cabe ao 2° CONVENENTE, organizar uma pasta individual
para cada réu, a qual será inaugurada com o ofício do Juízo encaminhando-o para a
prestação de serviços.

Parágrafo Segundo - Compete ao 2° CONVENENTE comunicar ao Juízo, por ofí-
cio, se o réu apresentou-se para cumprimento da pena ou condição dentrp do prazo
fixado e quais as tarefas e as respectivas jornadas que lhe foram designadas.

Parágrafo Terceiro. O 2° CONVENENTE deverá enviar, mensalmente, ao Juízo,
por ofício, relat6rio individual para cada réu, conforme modeÍo, discriminando-se: seu
desempenho e sua aceitação das tarefas que lhe foram atribuídas, sua assiduidade, espe-
cificando dias e horários de eventuais faltas, seu comportamento, bem como a aceitação
por parte dos integrantes do 2° CONVENENTE no que se refere à pessoa do réu e
eventuais reclamações que tiver conhecimento.

Parágrafo Quarto - Compete facultativamente ao 2° CONVENENTE formular
consultas e sugestões ao Diretor do Foro para o bom desenvolvimento e aperfeiçoamen-
to do presente convênio.

cLÁUSULA QUINTA .DO DESLIGAMENTO DO RÉU
Ao 2° CONVENENTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, por motivo justi-

ficado, pedir o desligamento do réu.

cLÁUSULA SEXTA. DA GARANTIA
É gratuito o trabalho prestado pelo réu ao 2° CONVENENTE .
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cLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente convênio entrará em vigor no ato de sua assinatura.

cLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
As partes, poderão, a qualquer tempo, rescindir o convênio celebrado, mediantl

comunicação à outra, com, no mínimo, trinta (30) dias de antecedência.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

cLÁUSULA NONA - COMPLEMENTAÇÃO DO CONVÊNIO
OS casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos CONVENENTES, po

escrito.

E, por estarem assim acordes, a Justiça Federal de Ia Instância - Seção Judiciária d
Estado do Maranhão, ora 10 CONVENENTE e o Lar Pouso da Esperança, aqui denomi
nado 20 CONVENENTE, firmam o presente instrumento na presença de duas(02) teste
munhas adiante firmadas, em duas (02) vias de igual teor e forma, para que produzam o
necessários efeitos .

São LuíslMA, 23.06.97.

10CONVENENTE

20 CONVENENTE

Testemunhas:

1) _

2) _
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ANEXO

JUSTIÇA FEDERAL DE la INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SEMINÁRIO
"A JUSTiÇA FEDERAL E A IMPRENSA NO MARANHÃO"

São Luís-MA
Maio/1997

I- Identificação

SEMINÁRIO A JUSTIÇA FEDERAL E A IMPRENSA NO MARANHÃO

Período: 09 e 10 de junho/97
Horário: 18:00 às 21 :00 h
Local: Auditório da sede da Justiça Federal/MA - São Luís
Clientela: jornalistas, assessores de imprensa, estudantes e professores do Curso de

Comunicação Social da UFMA
Convidados: Magistrados da Seção Judiciária, representantes do Ministério Públi-

co Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB - Seção do Maranhão .
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11- APRESENTAÇÃO
O presente Projeto destina-se a delimitar o conteúdo e a dinâmica do Seminário "A

JUSTIÇA FEDERAL E A IMPRENSA NO MARANHÃO", a ser realizado com
jornalistas, assessores de imprensa, estudantes e professores do Curso de Comunicação
Social da UFMA, constituindo-se num instrumento operacional para viabilizar uma maior
aproximação entre a Justiça Federal e a imprensa local.

Referido seminário integra a Proposta de Implementação da Assessoria de Comuni-
cação Social nesta Seção Judiciária, configurando-se como atividade inicial a ser desen-
volvida.

111 - JUSTIFICATIVA
Aproximar a imprensa do Poder Judiciário Federal no Maranhão é fator primordial

para consolidar a imagem da instituição junto à opinião pública. No intuito de promover
e estreitar esta relação será criada a Assessoria de Comunicação social da Justiça Fede-
ral no Maranhão e realizado o SEMINÁRIO "A JUSTIÇA FEDERAL E A IMPRENSA
NO MARANHÃO".

Dirigido a uma clientela específica, formada por jornalistas, assessores de imprensa
e estudantes de Comunicação Social, o seminário oferecerá a oportunidade de interação
entre a Seção Judiciária, os profissionais e os veículos de comunicação, facilitando a
disseminação de informações e as relações do Poder Judiciário com a imprensa e a soci-
edade.

IV • OBJETIVOS
l.Objetivo Geral
• Propiciar o estreitamento das relações entre a Justiça Federal no Maranhão e a

imprensa local

2.0bjetivos Específicos
• Refletir sobre as competências, estrutura e funcionamento da Justiça Federal;
• discutir acerca do papel dos atores que compõem o processo judiciário;
• debater sobre o papel da imprensa no esclarecimento ao público das atividades

judiciais;
• estabelecer regras de relacionamento entre a imprensa e a Justiça Federal.

•



v . METODOLOGIA
O seminário será desenvolvido através da seguinte programação:

l° dia
Abertura: 18:00 às 18:15 h
Palestra 1-Organização Judiciária Brasileira - 18:15 às 19:00 h
Dr. Flávio Dino de Castro e Costa - Juiz Federal Diretor do Foro
Coffe break . 19:00 às 19:15
Painel: Os Atores do Processo Judiciário - 19:15 às 20: 15
Painelistas:
eDro Jorge Luís Girão Barreto - Juiz Federal Substituto - 3a Vara
eDro Nicolao Dino de Castro e Costa Neto - Procurador da República
eDro José Antônio Almeida - Advogado
Debate livre com os participantes - 20: 15 às 21 :00 h

2° dia
Painel: O Poder Judiciário na Visão da Imprensa - 18:00 às 19:00
Coordenador: Ney de Barros Bello Filho - Juiz Federal Substituto - la Vara
Pai nelistas:
e Jornalista José de Ribamar Correa - diretor de Redação do jornal O ESTADO

DO MARANHÃO
e Jornalista Francisco Gonçalves - Professor da UFMA e Diretor da Rádio Uni-

versidade
e Jornalista Walter Rodrigues - colunista do jornal PEQUENO
Coffee break: 19:00 às 19:15 h
Debate: Poder Judiciário X Imprensa: Parâmetros para o relacionamento - 19: 15

Às 20:30 h
Coordenador: Dr. Flávio Dino de Castro e Costa
Debatedores:
eJornalista Rômulo Barbosa - Sistema Mirante de Comunicação
eJornalista Coelho Neto - TV Difusora
eJornalista Raimundo Borges - Diretor de Radação do jornal O IMPARCIAL
Exposição: A Assessoria de Comunicação Social da Justiça Federal no Maranhão:

20:30 às 21 :00 h
Expositora: Jornalista Sônia Jansen
A dinâmica de funcionamento do seminário abrangerá os elementos metodológicos
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a seguir discriminados:
.Palestras
.Painéis
.Exposição
• Processo de análise e discussão
.Folder com a programação do evento
O conteúdo e as discussões desenvolvidas no seminário deverão ser registrados em

relatório para posterior avaliação dos resultados .

•



ANEXO fJ
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE r INSTÂNCIA

PORTARIA W 44, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998

o DOUTOR FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, JUIZ FEDERAL DIRE-
TOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:
I - Tornar permanente, com periodicidade anual, o Concurso de Monografias Jurídi-

cas promovido pela Seção Judiciária do Maranhão;
II - O referido concurso será denominado "Prêmio Juiz Alberto Tavares Vieira da

Silva", que será entregue em reunião solene aos primeiros e segundos colocados em
cada certame;

III - Competirá ao Juiz Diretor do Foro, no mês de outubro de cada ano, baixar as
normas que regerão o concurso, inclusive designando a banca examinadora;

IV - A adoção das providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria
ocorrerá sob a responsabilidade da Seção de Comunicação Social da SJIMA.

DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

FLÁ VIO DINO DE CASTRO E COSTA
Juiz Federal Diretor do Foro
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ANEXO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 13 INSTÂNCIA

PORTARIA N° 43, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998
~
1 O DOUTOR FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, JUIZ FEDERAL DIRE-

TOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:
I - Fica instituída a medalha "Ministro Carlos Madeira" destinada a homenagear

personalidades maranhenses ou vinculadas ao Maranhão que tenham contribuído para o
aprimoramento dos serviços judiciários neste Estado, especialmente os de competência
da Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão;

II - A medalha será concedida pelo Juiz Diretor do Foro a cada cinco anos, quando
da comemoração do aniversário da instalação definitiva da Seção Judiciária do Maranhão;

III - A qualquer tempo, em face de ocorrência excepcional, a medalha poderá ser
especialmente concedida a personalidade que mereça imediata homenagem, a critério
do Juiz Diretor do Foro e/ou por sugestão de magistrado integrante da SJ/MA;

IV - A adoção das providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria
ocorrerá sob a responsabilidade da Seção de Comunicação Social da SJIMA.

DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Juiz Federal Diretor do Foro
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ANEXOU

RELATÓRIO DA COMISSÃO PELA QUALIDADE

PANORAMA GERAL DOS RESULTADOS OBTIDOS MEDIANTE
QUESTIONÁRIOS FORMULADOS À CLIENTELA DE SERVIDORES E
ADVOGADOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO

DEZEMBRO/97

COMISSÃO PELA QUALIDADE
(Portaria N. 210/97)

Tereza Cristina Soares da Fonseca Carvalho
Kalina Valéria Bastos Pedrôza
Silvia Teresa Valente de Oliveira

Patrícia Barros Fonseca
Joseane Zacharias Marques

APRESENTAÇÃO
A Justiça Federal, no propósito de propiciar a melhoria dos serviços que pre ta à

Sociedade maranhense, pretende, no exercício de 1998, elaborar e implantar um Plano
de Qualidade da Seção Judiciária do Maranhão.



Constituindo-se o eixo central das atividades comemorativas dos 30 Anos da Justi-
ça Federal no Estado, o referido Plano será fundamentado nos pilares da eficiência,
eficácia, efetividade, criatividade, agilidade e economicidade, com base em uma
metodologia que aprimore e modernize seu desempenho organizacional.

Esse processo metodológico envolve determinadas etapas, a serem desenvolvidas
simultaneamente, com vistas à melhoria contínua dos serviços prestados, compreenden-
do DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO.

Nessa perspectiva, sob a iniciativa e a direção do Exm.OSr. Juiz Federal Diretor do
Foro, Dr. FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, foram realizados, como passos inici-
ais para a elaboração do Plano de Qualidade, os seguintes eventos:

1.° Intercâmbio de experiências com empresas públicas e privadas, do próprio esta-
do e também de outras localidades;

2.° Realização de um Seminário sobre "A Qualidade nos Serviços Judiciários", para
a sensibilização de servidores e magistrados, com abordagem da experiência dos Tribu-
nais Regionais Federais de la. e de 4a Regiões e contando, ainda, com a participação de
Instituições Sociais;

3.° Instituição de uma Comissão de Qualidade formada por servidores, com a atri-
buição de coordenar a elaboração e implantação do PLANO DE QUALIDADE desta
Seccional, através da Portaria N. 210, de 11.11.97.

4.° Ciclo de Debates sobre a Qualidade no Serviço Público.
No atual momento, com o intuito de estabelecer as diretrizes do PLANO DE QUA-

LIDADE através da fundamentação de um Diagnóstico Preliminar, foram elaborado
Questionários de Avaliação para pesquisa junto aos servidores e aos advogados que
atuam nesta Seccional, visando, através da coleta e da análise das informaçõe~.
detectar áreas e/ou situações que necessitem ser aperfeiçoadas.

Assim, o presente relatório sistematiza e traduz os resultados dos dados obtido~.
mediante a aplicação dos Questionários, com o objetivo de subsidiar a definição de
alternativas que reforcem a melhoria dos serviços prestados.

DIAGNÓSTICO
I-METODOLOGIA:
Foram elaborados dois tipos de questionário, adaptados da Obra "Diagnóstico de

Conformidade com Princípios de Qualidade", do Prof. FABRÍCIO SOARES, da Escol
de Gestão Pública do Estado do Maranhão, e do Questionário utilizado no Projet
"AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO", integrante do Plan
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de Qualidade e Produtividade do Governo do Estado do Maranhão, e distribuídos a dois
tipos de clientela:

L"Clientela interna, constituída pelos servidores, pertencentes à Área Meio (uni-
dades administrativas em geral) e à Área Fim - Secretarias e Seções de Apoio Adminis-
trativo junto aos Gabinetes dos Juízes Federais e Juízes Substitutos - das Varas desta
Seccional e da Vara Única de Imperatriz;

2." Clientela externa, constituída por advogados com atuação junto a esta Seccional.
Cumpre ressaltar que a elaboração, tabulação e análise dos questionários funda-

mentaram-se nas cinco categorias que integram o referencial teórico-metodológico da'
Qualidade, quais sejam:

I. Satisfação dos Clientes Externos e Internos;
2. Compromisso com a Qualidade;
3. Melhorias Contínuas;
4. Mensuração da Qualidade
5. Garantia da Qualidade.
Os questionários foram distribuídos aos servidores m~diante memorando circular

encaminhados às diversas unidades, e, aos advogados, com atuação junto às 1:,2' e 3'
Varas desta Seccional, mediante ofícios.

Foram distribuídos 161 questionários aos servidores, dos quais: 57 às Varas e à
Central de Mandados, 22 à Vara de Imperatriz, 66 à Área Administrativa, tendo sido
devolvidos 55 da área Administrativa e 52 da Área Judiciária.

Dos 72 questionários remetidos aos advogados, somente 40 foram devolvidos.

QUESTIONÁRIOS:
1. QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS SERVIDORES
Os questionários foram intitulados como QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS

ÍNDICES DE QUALIDADE', sendo constituídos de 5 módulos, com respostas em
múltipla escolha, graduadas em 4 níveis (quase s.emprç:,muitas vezes, poucas vezes,
quase nunca), com os pesos de "4", "3", "2" e "I", respectivamente, e um campo -
SUGESTÕES DE MELHORIA, para registro subjetivo.

Módulo la: Satisfação do cliente externo: questões de "I" a "4";
Módulo Ib: Satisfação do cliente interno: questões de "5" a "10";
Módulo 2: Compromisso com a qualidade: questões de "11" a "16";
Módulo 3: Melhoria~ contínuas: questões de "17" a "20"";
Módulo 4: Mensuração da Qualidade: questões de "21" a "23";
Módulo 5: Garantia de Qualidade: questões de "24" a "26"



2. QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ADVOGADOS:
Os questionários foram intitulados como "QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS

ÍNDICES DE QUALIDADE', sendo constituídos de 2 módulos, com respostas em
múltipla escolha, graduadas do seguinte modo:

Módulo 1: questões de "1" a "4"
Respostas: QUASE SEMPRE, MUITAS VEZES, POUCAS VEZES, QUASE NUN-

CA, com os pesos correspondentes de "4", "3", "2" e "1".

Módulo 2: questões de "5" a "11"
Respostas: EXCELENTE, BOM, REGULAR, INSATISFATÓRIO, com os pesos

correspondentes de "4", "3", "2" e "I".

LEVANTAMENTO DOS DADOS: (*)1
A seguinte metodologia serviu de base para a elaboração de programa, mediante a

utilização do SOFIWARE ACCESS para formulação de todos os cálculos e posterior
elaboração de gráfico comparativo:

1.Passo para levantamento dos resultados:
• Verificar quantas respostas foram dadas para cada grau
• Multiplicar o número de resposta pelo grau equivalente .
• Somar todos os resultados de cada item, separadamente, e dividi-lo pelo número

total de questões respondidas.
• O resultado final será a média de cada questão;

Exemplificação:
• Um grupo de 6 pessoas responde à Ia Questão da seguinte forma:
3 pessoas avaliaram a I questão com o grau "2";
2 pessoas avaliaram a I questão com o grau "3";
I pessoa avaliou a I questão com o grau "4";

-Calculando o resultado da Ia questão:
3x2=6
2x3=6
Ix4=4

1 Formulado pelo Prof. Fabrício Soares
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Temos: 6 + 6 + 4 = 16
Dividindo-se esse valor pelo número total de pessoas:
16: 6 = 2,66

.Portanto, a média da la Questão é 2,66.

2. Traçado de gráfico
Para melhor visualização dos resultados, foi escolhido o gráfico tipo colunas, com o

eixo "x" identificado como a variável "PERGUNTAS" e o eixo 'y" tendo como variável
os conceitos INSUFICIENTE, REGULAR, BOM e EXCELENTE, atribuídos do se-
guinte modo:

I. INSUFICIENTE: para médias menores ou iguais a 1,50
2. REGULAR: para médias maiores ou iguais a 1,6 e menores ou iguais a 2,50
3. BOM: para médias maiores que 2,60 e menores ou iguais a 3,00
4. EXCELENTE: para médias maiores que 3,00

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Apurados os dados, obtivemos os seguintes resultados:
1.ÁREA MEIO: Unidades administrativas vinculadas á Secretaria Administrativa

Seção Judiciária do Maranhão, Núcleo de Controle Interno, Seção de Biblioteca e
Seção de Comunicação Social:

Grau
N. Pergunta ou

Nota
I A nossa instituição conhece bem o seu cliente? 2,91
2 O nosso cliente é atendido com presteza e cortesia? 3,05
3 Soluções para o cliente são apresentadas no primeiro contato? 2,45
4 As necessidades dos cliente são atendidas além das expectativas? 2,25
5 As pessoas na Instituição sabem quem são seus clientes externos? 2,87
6 O colega mais próximo do seu fluxo de trabalho é tratado como seu cliente? 2,65
7 As necessidades e expectativas do cliente interno são conhecidas? 2,45
8 Atendemos nossos clientes internos com precisão? 2,87
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9 Atendemos nossos clientes internos com presteza e cortesia? 2,87
10 O atendimento do nosso cliente interno excede às expectativas 2,16
II As inter-relações são iniciadas sem idéias pré-concebidas? 2,22
12 É normal na Instituição o trabalho em equipe? 2,47
13 A tomada de decisões e o planejamento do trabalho 1,84

são tarefas partilhadas por todos?
14 Existe motivação no trabalho? 2,35
15 Existem reuniões periódicas entre chefias e demais 1,42

servidores para avaliação do trabalho?
16 Os perfis profissionais são adequados às funções exercidas? 2,62
17 As pessoas da instituição estão aptas a promover melhorias? 2,82
18 A instituição quando inicia uma mudança vai até o fim? 2,44
19 Existe na Instituição Plano de Capacitação Permanente dos Servidores? 2,07
20 O conteúdo dos eventos de Capacitação é aplicado no dia-a-dia profissional~ 2,16
21 Há o hábito de avaliação qualitativa do trabalho na instituição? 1,47
22 As pessoas sabem os indicadores de seu sucesso na Instituição? 1,40
23 Números e estatísticas são usados para demonstrarem 1,44

evidências qualitativas na instituição?
24 Na instituição existe um sistema documentado dos métodos de trabalho? 1,98
25 Há registros de melhoria de qualidade na instituição? 1,45
26 Os clientes confiam na qualidade dos serviços prestados pela instituição? 2,80

De acordo com os dados apurados junto às unidades da área administrativa, foram
diagnosticados os seguintes fatos:

I. Foram apontados como pontos críticos, correspondentes ao conceito 'INSUFICI-
ENTE":

a) a carência de reuniões de periódicas entre chefias e demais servidores para ava-
liação do trabalho (carência de compromisso com a qualidade);

b) a carência do hábito de avaliação qualitativa do trabalho na instituição (carência
de mensuração da qualidade)

c) Parco conhecimento, por parte das pessoas dos indicadores de seu sucesso na
instituição (carência de mensuração da qualidade);

d) Não utilização de números e estatísticas para demonstração de evidências quali-
tativas na instituição (carência de mensuração da qualidade);

e) Registros escassos sobre melhoria de qualidade na instituição) (carência de ga-
rantia da qualidade);
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2.Foram atribuídos como pontos críticos (médias iguais a "1,6" e inferiores a"2,5"
correspondentes ao conceito 'REGULAR":

Módulo 1: a) Satisfação do cliente externo:
• As soluções POUCAS VEZES são apresentadas no primeiro contato
• As necessidades dos cliente POUCAS VEZES são atendidas além das expectati-

vas

Módulo 1: b) Satisfação do cliente interno
• POUCAS VEZES são conhecidas as necessidades e expectativas dos nossos

clientes internos
• POUCAS VEZES o atendimento do nosso cliente interno excede às expectativa.

Módulo 2: Compromisso com a Qualidade
• 'POUCAS VEZES as inter-relações são iniciadas sem idéias pré concebidas (re-

gular compromisso com a qualidade);
• POUCAS VEZES é normal o trabalho em equipe: (regular compromisso com a

qualidade);
• POUCAS VEZES a tomada de decisões e o planejamento do trabalho são tare-

fas partilhadas por todos. (regular compromisso com a qualidade);
• POUCAS VEZES existe motivação no trabalho; (regular compromisso com a

qualidade);

Módulo 3: Melhorias Contínuas
• POUCAS VEZES a instituição inicia uma mudança e vai até o fim
• É regular a atuação na Instituição de um Plano de Capacitação Permanente dos

Servidores;
• Os conteúdos dos eventos de capacitação, POUCAS VEZES, são aplicados no

dia-a-dia profissional.

Módulo 5: Garantia de Qualidade
• POUCAS VEZES temos sistema documentado dos métodos de trabalho.

3. Foram atribuídos como SATISFATÓRIOS - correspondentes ao conceito 'BOM":
Módulo 1: Satisfação do Cliente externo:
• A nossa instituição conhece bem o seu cliente;
• O nosso cliente é atendido com presteza e cortesia;
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• As pessoas na instituição sabem quem são seus clientes externos;

Módulo 1: Satisfação do Cliente interno:
• O colega mais próximo no fluxo de trabalho é tratado como nosso cliente;
• Atendemos nossos clientes internos com precisão;
• Atendemos nossos clientes internos com presteza e cortesia;

Módulo 2: Compromisso com a qualidade
• Os perfis profissionais são adequados às funções exercidas

Módulo 3: Melhorias contínuas
• As pessoas da Instituição estão aptas a promover melhorias

Módulo 5: Garantia de Qualidade;
• Os clientes confiam na qualidade dos serviços prestados pela Instituição.

2. ÁREA FIM: Unidades vinculadas às Secretarias das Varas, Núcleo Judiciário,
Central de Mandados e Seções de Apoio aos Gabinetes dos Magistrados:

, Grau
N. Pergunta ou

Nota
I A nossa instituição conhece bem o seu cliente? 3,17
2 O nosso cliente é atendido com presteza e cortesia? 3,19
3 Soluções para o cliente são apresentadas no primeiro contato? 2,87
4 As necessidades dos cliente são atendidas além das expectativas? 2,38
5 As pessoas na Instituição sabem quem são seus clientes externos 3,04
6 O colega mais próximo do seu fluxo de trabalho é tratado como seu cliente 2,75
7 As necessidades e expectativas do cliente interno são conhecidas 2,21
8 Atendemos nossos clientes internos com precisão? 2,75
9 Atendemos nossos clientes internos com presteza e cortesia? 3,06
10 O atendimento do nosso cliente interno excede às expectativas 2,15
11 As inter-relações são iniciadas sem idéias pré-concebidas? 2,35
12 É normal na Instituição o trabalho em equipe? 2,44
13 A tomada de decisões e o planejamento do trabalho são tarefas 1,87

partilhadas por todos?
14 Existe motivação no trabalho? 2,13
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15 Existem reuniões periódicas entre chefias e demais servidores 1,69
para avaliação do trabalho?

16 Os perfis profissionais são adequados às funções exercidas? 2,65
17 As pessoas da instituição estão aptas a promover melhorias? 2,69
18 A instituição quando inicia uma mudança vai até o fim? 2,46
19 Existe na Instituição Plano de Capacitação Permanente dos Servidores? 1,77
20 O conteúdo dos eventos de Capacitação é aplicado no dia-a-dia profissional: 2,13
21 Há o hábito de avaliação qualitativa do trabalho na instituição? 1,58
22 As pessoas sabem os indicadores de seu sucesso na Instituição? 1,44
23 Números e estatísticas são usados para demonstrarem 1,48

evidências qualitativas na instituição?
24 Na instituição existe um sistema documentado dos métodos de trabalho? 1,71
25 Há registros de melhoria de qualidade na instituição? 1,50
26 Os clientes confiam na qualidade dos serviços prestados pela instituição? 2,75

De acordo com os dados apurados junto às unidades judiciárias, foram diagnostica-
dos os seguintes fatos:

I. Foram apontados como pontos críticos, correspondentes ao conceito 'INSUFICI-
ENTE":

Módulo 4: Mensuração da qualidade:
• As pessoas quase nunca sabem os indicadores de seu sucesso na instituição;
• Não utilização de números e estatísticas para demonstração de evidências quali-

tativas na instituição (carência de mensuração da qualidade);

Módulo 5: Garantia da qualidade:
• Carência de registro sobre melhoria de qualidade na instituição) (carência de

garantia da qualidade);

2. Foram atribuídos como pontos problemáticos, correspondentes ao conceito 'RE-
GULAR":

Módulo 1: a) Satisfação do cliente externo:
• As necessidades dos cliente POUCAS VEZES são atendidas além das expectati-

vas

Módulo 1: b) Satisfação do cliente interno
• POUCAS VEZES são conhecidas as necessidades e expectativas dos no o

clientes internos



• POUCAS VEZES o atendimento do nosso cliente interno excede às expectati-
vas;

Módulo 2: Compromisso com a Qualidade
• POUCAS VEZES as inter-relações são iniciadas sem idéias pré concebidas (re-

gular compromisso com a qualidade);
• POUCAS VEZES é normal o trabalho em equipe: (regular compromisso com a

qualidade);
• POUCAS VEZES a tomada de decisões e o planaejamento do trabalho são

tarefas partilhadas por todos. (regular compromisso com a qualidade);
• POUCAS VEZES existe motivação no trabalho; (regular compromisso com a

qualidade);
• POUCAS VEZES existem reuniões periódicas entre chefias e demais servidores

para avaliação do trabalho;

Módulo 3: Melhorias Contínuas
• POUCAS VEZES a instituição inicia uma mudança e vai até o fim
• É regular a atuação na Instituição de um Plano de Capacitação Permanente dos

Servidores;
• Os conteúdos dos eventos de capacitação, POUCAS VEZES, são aplicados no

dia-a-dia profissional.

Módulo 4: Mensuração da Qualidade
• POUCAS VEZES há o hábito de avaliação qualitativa do trabalho na instituição

Módulo 5: Garantia de Qualidade
• POUCAS VEZES temos sistema documentado dos métodos de trabalho.

3. Foram atribuídos como SATISFATÓRIOS, correspondentes ao conceito 'BOM":
Módulo 1: Satisfação do Cliente externo:
• A nossa instituição conhece bem o seu cliente;
• O noss9 cliente é atendido com presteza e cortesia;
• As soluções para o cliente são apresentadas no primeiro contato;,
Módulo 1: Satisfação do Cliente interno:
• O cliente mais próximo no fluxo de trabalho é tratado como nosso cliente;
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• Atendemos nossos clientes internos com precisão;
• Atendemos nossos clientes internos com presteza e cortesia;

Módulo 2: Compromisso com a qualidade
• Os perfis profissionais são adequados às funções exercidas

Módulo 3: Melhorias contínuas
• As pessoas da Instituição estão aptas a promover melhorias

Módulo 5: Garantia de Qualidade;
• Os cliente confiam na qualidade dos serviços prestados pela Instituição.

3. ÁREA FIM: Unidades vinculadas à Vara Única de Imperatriz

Grau
N. Pergunta ou

Nota
I A nossa instituição conhece bem o seu cliente? 2,94
2 O nosso cliente é atendido com presteza e cortesia? 3,22
3 Soluções para o cliente são apresentadas no primeiro contato? 2,89
4 As necessidades dos cliente são atendidas além das expectativas? 2,44
5 As pessoas na Instituição sabem quem são seus clientes externos 3,17
6 O colega mais próximo do seu fluxo de trabalho é tratado como seu cliente 2,78
7 As necessidades e expectativas do cliente interno são conhecidas 2,44
8 Atendemos nossos clientes internos com precisão? 2,72
9 Atendemos nossos clientes internos com presteza e cortesia? 3,00
lO O atendimento do nosso cliente interno excede às expectativas 2,17
Ii As inter-relações são iniciadas sem idéias pré-concebidas? 2,39
12 É normal na Instituição o trabalho em equipe? 2,67
13 A tomada de decisões e o planejamento do trabalho 1,89

são tarefas partilhadas por todos?
14 Existe motivação no trabalho? 2,44
15 Existem reuniões periódicas entre chefias e demais 1,78, servidores para avaliação do trabalho?
16 Os perfis profissionais são adequados às funções exercidas? 2,56
17 As pessoas da instituição estão aptas a promover melhorias? 2,83
18 A instituição quando inicia uma mudança vai até o fim? 2,28
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19 Existe na Instituição Plano de Capacitação Permanente dos Servidores? 1,22
20 O conteúdo dos eventos de Capacitação é aplicado no dia-a-dia profissional: 1,94
21 Há o hábito de avaliação qualitativa do trabalho na instituição? 1,72
22 As pessoas sabem os indicadores de seu sucesso na Instituição? 1,81
23 Números e estatísticas são usados para demonstrarem 1,56

evidências qualitativas na instituição?
24 Na instituição existe um sistema documentado dos métodos de trabalho? 1,50
25 Há registros de melhoria de qualidade na instituição? 1,50
26 Os clientes confiam na qualidade dos serviços prestados pela instituição? 2,89

4.ADVOGADOS
Grau

N. Pergunta ou
Nota

I Você utiliza nossos serviços? 3,40
2 Você é atendido com presteza e cortesia? 3,33
3 O serviço administrativo prestado é preciso e eficiente? 3,08
4 Os resultados obtidos no que se refere ao nosso funcionamento 2,50

administrativo excedem às suas expectativas?
5 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de Secretaria 2,78

(atendimento no balcão)?
6 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de Setor de Cálculos? 2,35
7 ~ue conceito você atribuiria aos nossos serviços de Xerografia de Processos 2,58
8 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de Portaria 3,05

(Recepção e informação)?
9 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de Protocolo? 3,18
10 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de Audiências 2,28

(adiamentos, atrasos, etc)?
11 Que conceito você atribuiria aos nossos serviços de atendimento 3,08

dos advogados pelos magistrados nos gabinetes?

SUGESTÕES APRESENTADAS PELOS ADVOGADOS
I.Melhoria do atendimento nas Secretarias das Varas, com mais rapidez e cortesia:
2. Melhoria da Capacitação do pessoal responsável pelo atendimento, priorizando

a designação de servidores com maior experiência ou treinamento;
3.Desburocratização dos serviços de Xerox;
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4 Disponibilização de consulta de processos da JF/MA através da INTERNET, atra-
vés da página do TRF Ia Região;

5. Cumprimento dos horários das audiências;
6. Na impossibilidade de realização de audiências, comunicação prévia aos advoga-

dos;
7. Serviço de protocolo sem interrupção;
8. Agilização na publicação dos Diários;
9. Melhoria nas instalações físicas das Salas dos Advogados com a instalação de ar

condicionado e maior número de acomodações;
10. Ampliação do balcão de atendimento nas Secretarias das Varas e colocação de

cadeiras;
11. Ampliação do horário de atendimento, também no turno vespertino;
12. Deficiência de pessoal na Seção de Cálculos.

CONCLUSÃO
Considerados como instrumentos avaliativos para formulação de um Diagnóstico

inicial, os questionários foram aplicados junto aos clientes internos (servidores) e aos
clientes externos (advogados).

Uma análise geral e preliminar dos dados obtidos revela que a Justiça Federal no
Maranhão vem desenvolvendo um trabalho satisfatório, nos âmbitos interno e externo.
No entanto, os resultados também expressam a necessidade e importância de serem
priorizados determinadas áreas, com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento da estrutura
e funcionamento organizacional.

No que tange à percepção dos servidores, as áreas que precisam ser priorizadas,
visando o aprimoramento dos serviços prestados, são as seguintes:

1. ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES INTERNOS E
EXTERNOS:

• Nesse sentido, as respostas parecem indicar a necessidade da Instituição melhor
conhecer as expectativas dos seus clientes;

2- PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO PLANEJAMENTO DO TRA-
BALHO E NA TOMADA DE DECISÕES .

• Os dados traduzem a importância de ser consolidado um gerenciamento
participativo, através de sugestões, tarefas, conhecimento, experiências, com-
promisso e responsabilidade. Acrescente-se a isso a realização de reuniões peri-
ódicas entre chefias e demais servidores. para avaliação do trabalho .
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3- Motivação no trabalho
• Os resultados indicam a necessidade de um maior estímulo aos servidores no

cumprimento de suas atribuições.

4. CONSTÂNCIA DE PROPÓSITOS
• Os dados expressam que as mudanças ocorridas na Instituição necessitam, para

o alcance dos resultados desejados, de maior persistência e esforço contínuo.

5. PLANO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES
• Esta é uma área que, seguindo os resultados, precisa ser redimensionada de modo

a garantir um processo de capacitação continuada com aplicação prática no dia-
a-dia profissional.

6. CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE
• Os dados tabulados indicam que a Instituição necessita de um sistema de regis-

tro, documentação, mensuração e divulgação das atividades e serviços executa-
dos, de forma a conferir-lhes maior segurança e confiabilidade.

Quanto as sugestões dos servidores, estas podem ser condensadas tendo em vista 04
(quatro) eixos centrais, de acordo com a incidência de respostas dadas:

A. Melhoria do plano de capacitação permanente dos servidores através de treina-
mentos, cartilhas, seminários, cursos, e outros eventos ou mecanismos simila-
res;

B. Revisão e melhoria nos métodos e rotinas de trabalho, com sistematização e
padronização de procedimentos e a socialização das informações;

C. RI' "1 tramitação dos procedimentos administrativos, tendo em vista maior
a~ desburocratização dos mesmos;

D. G. ,mento participativo através do planejamento conjunto e avaliação do
tr, .lO, entre chefias e demais servidores.

No CIL.-.: se refere à avaliação dos advogados, os dados levantados, bem como as
sugestões apresentadas, recomendam a implementação de ações que visem à melhoria
no atendimento prestado, especialmente nas audiências, setor de cálculos, xerografia de
processos e secretaria.

Por outro lado, as sugestões indicam, ainda a necessidade de melhoria na estrutura
física das salas dos advogados, como a instalação de aparelhos de ar condicionado e um
número maior de acomodações .
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ANEXOg
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PROGRAMA DE QUALIDADE
Termo de Referência
São Luís - 1998

Termo de Referência do Programa de Qualidade da
Justiça Federal - Seção Judiciária do Maranhão

APRESENTAÇÃO
A comemoração dos trinta anos de atividade da Justiça Federal no Maranhão, além

de ser um momento para recuperar e destacar a sua tradição no Estado, destina-se a
promover debates e ações institucionais que resultem em melhorias no serviço posto à
disposição dos jurisdicionados.

O presente documento, parte integrante deste processo, tem por objeúvo desenvol-
ver os fundamentos teóricos e conceituais, assim como apontar as coordenadas visando
à implantação de um Programa de Qualidade na Seção Judiciária do Maranhão. Foi
elaborado durante o Curso de Formação de Multiplicadores/Facilitadores da Qualidade,
realizado no período de 05 a II de fevereiro de 1998, utilizando-se a ferramenta da
qualidade conhecida como 6W2H, cujos componentes correspondem a cada uma das
partes a seguir desenvolvidas.



JUSTIFICATIVA
A consolidação do processo democrático, a ampliação dos direitos individuais e

coletivos dos cidadãos - com o correspondente crescimento do exercício da cidadania e
das demandas por justiça - e as constantes mudanças sociais, políticas e econômicas,
exigem das Instituições Públicas uma redefinição de seu papel junto à sociedade brasi-
leira.

Neste processo, o advento do Código de Defesa do Consumidor foi uma importante
alavanca para a consolidação do anseio a produtos e serviços de boa qualidade, não só na
esfera privada, na medida em que dispõe no seu art. 22:

"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços ade-
quados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Deste modo, há uma crescente cobrança da sociedade, até mesmo um certo clamor.
em relação à qualidade dos serviços públicos, o que pode ser demonstrado, por exemplo.
com a imagem negativa do servidor público junto aos cidadãos.

Os usuários do serviço público, aí incluído o Poder Judiciário, esperam e exigem
respostas às suas demandas, reivindicando probidade, segurança, e, principalmente.
celeridade. Não adotar providências, ou adotá-Ias lenta e/ou equivocadamente, são po'-
turas que comprometem a credibilidade e a legitimidade do Judiciário.

Apesar de a Justiça Federal desfrutar de melhor imagem que seus congêneres junto
aos clientes externos no Maranhão, é ponto pacífico entre os dirigentes e servidores d
instituição a intenção de voltar-se ainda mais para o cidadão.

Nesta linha de raciocínio, são muitos e variados os fatores que recomendam, incen-
tivam, e até impõem, a concepção e a implementação de um programa da qualidade para
a Seção Judiciária do Maranhão.

Dentre os pontos fortes que darão a sustentação inicial ao Programa destacam-se a
vontade política da Administração, com sua opção preferencial pelos clientes; a existên-
cia de uma Comissão da Qualidade, instituída pela Portaria n° 210, de II de novembro
de 1997, criada para iniciar e coordenar os esforços de melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados; e o compromisso e conseqüente patrocínio da atual Direção do Foro.
Somados a estes merecem citação também os seguintes pontos:

• já existem iniciativas de sensibilização e treinamento de servidores sobre gestão
da qualidade, como o Seminário "A Qualidade dos Serviços Judiciários", reali-
zado no período de 09 a II de novembro de 1997. Isto é particularmente relevan-
te tendo-se em conta que o programa deve ser implementado não pela simple
imposição, mas pelo convencimento, convicção e aceitação de todos;
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• é significativo o nível de compatibilidade entre os perfis profissionais médios
dos servidores e a missão da Seção Judiciária, visto que muitos deles tem forma-
ção, ou estão estudando, na área jurídica;

• é bom o nível cultural e educacional dos servidores, o que contribui para um
bom clima organizacional;

• os servidores têm valores positivos, particularmente quanto à consciência, pos-
tura e atitudes em relação à necessidade de melhoria permanente da qualidade
dos serviços;

• são bons os ambientes de trabalho e a imagem que os servidores têm da Seção
Judiciária do Maranhão;

• há uma certa estabilidade gerencial, apesar da rotatividade na Direção do Foro.

Os pontos fracos destacados a seguir serão os alvos mirados neste Programa de
Qualidade, já que devem ser tomados, também, pontos fortes nas próximas avaliações.

A rotatividade na Direção do Foro pode ser vista pelos dois lados possíveis, na
medida em que provoca a quebra da continuidade administrativa, não obstante por vezes
permita o surgimento de novos projetos. A falta de planejamento também merece ser
salientada haja vista que existe pouca sistematização na definição de metas e na fixação
de prioridades. Além disso, não há padronização suficiente nos procedimentos da área-
fim e o nível de desperdício de tempo e material devido ao retrabalho é considerável.

No item ora examinado, merecem menção ainda:
• geralmente, o Juiz - ícone organizacional muito relevante - não demonstra inte-

resse para os assuntos gerenciais, além de ter forte tendência para o individualis-
mo e o isolacionismo, como conseqüência da formação típica do bacharelismo
liberal clássico;

• os servidores não têm percepção da crise de sobrevivência do serviço público,
como se a Reforma Administrativa e a Reforma do Judiciário nunca alcanças-
sem a Justiça Federal;

• há defasagem tecnológica nos órgãos públicos, inclusive nas tecnologias de ges-
tão;

• não há estatísticas para avaliação da performance das unidades da área adminis-
trativa, nem há análise da estatística processual referente à performance das Va-
ras;

• é insuficiente a comunicação no Poder Judiciário, tanto interna quanto externa-
mente.

• o treinamento dos servidores é insuficiente, e o pouco que existe é ministrado de
forma inadequada;
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• há grande rotatividade externa, atingindo principalmente os servidores com for-
mação na área do Direito, que encontram outras oportunidades profissionais fora
da Seção Judiciária;

• existe elevada morosidade nos procedimentos, tanto na esfera administrativa
quanto na judicial;

• há insuficiência de computadores; alguns equipamentos são obsoletos; há pro-
blemas na assistência técnica/manutenção; há muita dependência entre a Seção
de Informática da Seccional e a Secretaria de Informática do TRF-I a Região;
parte dos aplicativos são desatualizados ou subtilizados;

• os servidores não têm consciência completa das noções de cliente externo, clien-
te interno e de cadeia produtiva, nem de sua importância/papel no processo e nas
atividades como um todo;

OBJETIVOS
Reconhecendo as dificuldades de adoção de um programa desta natureza, inclusive

diante das peculiaridades da Poder Judiciário, e sem reduzir a abordagem a qualquer
receituário pretensioso, acredita-se que a implantação do Programa da Qualidade na
Seção Judiciária do Maranhão possa ser conduzida a partir dos seguintes enfoques prin-
cipais:

• prioridade à atividade-fim;

• captação e internalização dos interesses dos clientes externos;
• monitoramento da produtividade e da efetividade dos serviços prestados;

Com estes pressupostos, o Programa em tela tem os seguintes objetivos:
• buscar a Qualidade Total na prestação de serviços aos clientes, satisfazendo a

escala da excelência que é atender, satisfazer e encantar;
• contribuir para a melhoria da imagem institucional junto à sociedade;
• contribuir para a melhoria do clima organizacional;

• contribuir para a criação de condições fayoráv,eis à continuidade administrativa,
democratizando e disseminando as informações;

• aprimorar e padronizar as atividades e procedimentos das Secretarias e dos Ga-
binetes;

~ manualizar rotinas, sistematizando, por normas escritas, os padrões e requisitos
para cada etapa dos procedimentos;

• aumentar o ní~el de informatização das atividades nas áreas meio e fim;
• reduzir etapas no fluxo de procedimentos administrativos, delegando poderes e
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responsabilidades, estimulando a participação, de forma a propiciar um clima de
confiança mútua, de solidariedade e tornando os servidores comprometidos com
o sucesso ou fracasso dos procedimentos;

• identificar as dificuldades administrativas na relação Justiça Federal - Seção
Judiciária do Maranhão com o TRF - Ia Região;

• sistematizar o registro, a coleta e o arquivamento de informações, para fins de
análise e divulgação das atividades da Seção Judiciária;

• aumentar o comprometimento dos servidores com a instituição;
• aumentar a interação e o intercâmbio de informações entre as áreas fim e meio,

provocando a troca de informações e o mútuo aprendizado; e
• garantir o desenvolvimento do plano de capacitação de recursos humanos, atra-

vés da priorização e aumento dos nível de investimentos em eventos cujo con-
teúdo seja aplicado na prática profissional da Instituição.

PÚBLICO-ALVO
Do ponto de vista externo, os beneficiários diretos do Programa de Qualidade na

Justiça Federal são as partes envolvidas nos processos ajuizados nesta Seccional, os
advogados, o Ministério Público, os fornecedores de materiais e serviços e os cidadãos
que necessitam esporadicamente procurar a Justiça (por exemplo, para obter uma certi-
dão). Indiretamente, a sociedade pode ser considerada também como beneficiária do
Programa.

Sob a perspectiva interna, os beneficiários diretos são os juízes e os servidores,
participantes diretos da cadeia interna cliente-fornecedor, bem como, subsidiariamente,
os prestadores de serviço que atuam na Justiça Federal, como office-boys, serventes e
vigilantes. Indiretamente, os familiares dos servidores são destinatários do Programa.

ÂMBITO
O Programa da Qualidade será desenvolvido e implementado na Justiça Federal -

Seção Judiciária do Maranhão.

CRONOGRAMA
A busca da qualidade é entendida como um processo de melhoria contínua, no qual

a adoção de novos valores é gradual e ininterrupta, de forma a acompanhar e até mesmo
antecipar as mudanças que ocorrem na sociedade. Por esta razão, o Programa de Quali-
dade tem duração indeterminada

Contudo, os projetos e ações, obrigatoriamente, têm de definir, para cada uma das



etapas ou fases de implementação, os respectivos períodos e datas (meses, semanas.
dias, etc.), destacando os marcos referenciais de início ou conclusão.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade técnica pela condução das atividades do Programa é da Comis-

são da Qualidade.
A responsabilidade pela coordenação e implementação de projetos e ações específi-

cas é dos dirigentes de cada uma das áreas envolvidas, com o auxílio da Comissão já
referida.

METODOLOGIA
O Programa de Qualidade da Seção Judiciária será implementado através de PIa-

nos, Projetos e Ações prioritários, que serão desenvolvidos e formatados com o uso da
ferramentas da qualidade, como 6W2H (ou 3QIPOC), GUT, 5S, BENCHMARKING.
POCA e outras, dado à universalidade dos conceitos, dos princípios e dos métodos das
citadas ferramentas.

A fase inicial da implantação do Programa ocorrerá em torno dos planos especifi-
cados a seguir, cujo detalhamento será feito conforme descrito no item anterior.

Plano de Modernização Organizacional
Projeto ATENDIMENTO AO PÚBLICO:

• Ação 1: implantar procedimento de "consulta programada" dos advogados ao
processos, a partir do registro prévio de interesse quanto à consulta e conseqüen-
te preparação antecipada dos autos a serem examinados .

• Ação 2: analisar a conveniência de se ampliar o atendimento nas Secretarias d
Varas, incluindo o expediente vespertino .

• Ação 3: analisar alternativas e adotar ações para reduzir os atrasos nas audiên-
cIas .

• Ação 4: disponibilizar a consulta, via Internet, da movimentação atualizada do
processos em tramitação na Seção Judiciária.

• Ação 5: melhorar as instalações físicas das salas destinadas aos advogados, bu'-
cando a parceria da OABIMA.

• Ação 6: reduzir ou eliminar as exigências desnecessárias e definir novos proce-
dimentos de desarquivamento e de retirada de processos das Varas pelos advoga-
dos para cópias xerográficas .
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Projeto SECRETARIA:
• Ação 1: reduzir o tempo gasto para a publicação dos boletins no Diário da Justi-

ça.
• Ação 2: reduzir o tempo decorrido entre a apresentação de uma petição e sua
juntada aos autos .

• Ação 3: buscar diminuir a quantidade de leilões negativos, concentrando-os em
algumas datas e dotando-os de maior divulgação.

• Ação 4: padronizar e dinamizar os procedimentos de Execução Fiscal - com a
participação dos exequentes - considerando que tais processos correspondem a
aproximadamente 40% dos feitos em andamento

Projeto ADMINISTRAÇÃO DO FORO:
• Ação 1: rever a rotina dos procedimentos administrativos, eliminando etapas

inúteis e redefinindo competências para a Diretoria do Foro, Secretaria Admi-
nistrativa e Núcleo de Administração, sobretudo por intermédio de delegações.

• Ação 2: padronizar a tramitação interna dos procedimentos de compras e licita-
ções, definindo rotinas e prazos e fixando responsabilidades .

• Ação 3: sistematizar o uso e disponibilizar o acesso ao SISPRA (Sistema
Informatizado de Movimentação dos Procedimentos Administrativos), a todas
as unidades da Seccional.

Projeto INFORMÁTICA:
• Ação 1: planejar e organizar a manutenção dos equipamentos de informática .
• Ação 2: ampliar a quantidade de aplicativos em operação, e implantar novos

aplicativos já em uso no TRF - 1"Região.
• Ação 3: definir um plano de expansão para a rede de microcomputadores da

Seccional.
• Ação 4: dotar a Seção de Informática de um maior grau de autonomia de inicia-

tiva em relação à Secretaria de Informática do TRF - I" Região.,...

Plano de Capacitação de Recursos Humanos
Projeto PESSOAL:

• Ação 1: desenvolver, prioritariamente - através de cursos, oficinas de trabalho e
treinamentos em serviço - capacitação nas áreas de: a) compras, licitações e
contratos: b) processo civil: c) informática: d) cálculo judicial: e) desenvolvi-
mento gerencial.
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• Ação 2: efetuar levantamento acerca de outras necessidades de capacitação, para
organizar e implementar ações de treinamento dirigidas ao atendimento das de-
mandas identificadas.

• Ação 3: desenvolver e implementar ações sistematizadas e permanentes de troca
de experiências com o TRF - Ia Região, demais Seccionais e outras instituições.

• Ação 4: implantar programa de treinamento de servidores recém-empossados.

Plano de Comunicação
Projeto IMAGEM:
• Ação 1: definir estratégias de comunicação institucional nas atividades de Rela-

ções Públicas, Imprensa, Publicidade, Marketing e sistemas de informação,
direcionando-as no sentido de reduzir tensões e de criar mecanismos de consen-
so, simpatia e produtividade.

• Ação 2: criar instrumentos capazes de promover a comunicação interna (house
organ).

• Ação 3: elaborar materiais de divulgação (boletins informativos, folders, folhe-
tos, fotos etc).

• Ação 4: organizar eventos, criar fatos, com o objetivo de levar à sociedade infor-
mações sobre o trabalho da Justiça Federal.

• Ação 5: divulgar na imprensa informações e matérias acerca das ações da Justi-
ça Federal.

• Ação 6: elaborar documento que condense informações básicas sobre a Seção
Judiciária do Maranhão.

• Ação 7: elaborar, divulgar e manter atualizada a página da SJIMA na Internet.

Projeto MEMÓRIA:
• Ação 1: definir quais as informações estatísticas que devem ser enviadas para a

Seção de Comunicação Social para fins de divulgação e arquivamento.
• Ação 2: divulgar periodicamente dados comparativos acerca do desempenho da

Seção Judiciária em momentos diferentes de sua história.
• Ação 3: manter atualizado breve currículo dos magistrados que integram ou

integraram a SJIMA.

RECURSOS NECESSÁRIOS
OS recursos financeiros para a implementação dos projetos e ações do Programa da

Qualidade serão oriundos do orçamento da Seção Judiciária, bem como os decorrentes
de eventuais parcerias a serem estabelecidas com outras instituições .

•
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