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DiscuRso pRofERido pElo 
D ESEMbARGAdoR FEdERAl JoÃo BATiSTA GoMES MoREiRA 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1 ª Região, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, Juiz Federal Antônio César Bochenek, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos 
Juízes Federais da 1ª Região, Juiz Federal Newton Ramos, 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Chefe da Procura
doria Regional da República da 1 ª Região, Dra. Raquel Branquinho 
Pimenta Mamede Nascimento, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil - Seção do Distrito Federal, Dr. Ibaneis Rocha Barros 
Junior, 

Senhores Desembargadores Federais, 

Demais autoridades presentes, 

Juízes Federais Substitutos nesta solenidade empossados, 

Familiares e amigos dos empossados, 

Senhoras e Senhores, 

Honrou-me o Senhor Presidente, Desembargador Federal 
Cândido Ribeiro, com a designação para, em nome do Tribunal, 
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saudar os novos juízes federais substitutos da 1ª Região, nesta sole
nidade empossados. 

Minha primeira palavra é, pois, de saudação aos novos 
magistrados. Tornam posse, hoje, 58 juízes selecionados dentro do 
universo de 7.660 candidatos inscritos, dos quais compareceram às 
provas 5.209. Por esses números, já se pode ver que, excluídos os 
desistentes (32,1%), a relação é de 90 candidatos para cada candi
dato finalmente aprovado no concurso. Não é de estranhar que as 
famílias e amigos estejam orgulhosos com a vitória que as senhoras 

e senhores alcançaram e nós, magistrados mais antigos, extrema
mente felizes em recebê-los! 

A hora é não apenas de manifestações de alegria, mas 
também de reflexão sobre o caminho que - numa simplificação, 
poder-se-ia dizer - as senhoras e os senhores escolheram. 

As características que distinguem o cargo de juiz das 
demais atividades públicas são, inegavelmente, a intensidade do 
trabalho, a pressão por produtividade quantitativa, a sensação de 

que se está sempre distante da satisfação das necessidades e expec
tativas da socied ade. Na sessão da Corte Especial da semana pas

sada, em voto improvisado sobre se era caso de se deferir o afasta
mento de juiz para realizar curso de doutorado, toquei nessa dra
mática situação. O aparelho judiciário (não poderia ser diferente) 
segue a doutrina básica- o racionalismo - que, nos últimos sécu
los, orientou a organização da sociedade e, particularmente, a revo

lução industrial. Com a revolução industrial, a fábrica tornou-se 

modelo para todas as instituições: escolas, igrejas, hospitais, pri
sões, repartições públicas e órgãos judiciários (Alvin Toffler). A 

linha de produção, a estrutura piramidal, a especialização e a divi-
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são do trabalho em tarefas promovem a eficiência n a produção e 
distribuição dos bens, mas dispensam e desestimulam a reflexão 
crítica nos escalões inferiores e intermediários da pirâmide. 

Nosso processo judicial, especialmente na esfera cível e 
nas demandas repetitivas (perdoem-me se estou exagerando), é 
orientado, de fato, pela visão mecân ico-industrial do processo produ
tivo: julgamento de caso individual, subdivid ido em fases, a sen
tença corno silogismo matemático. As estatísticas dão prevalência a 
aspectos quantitativos. É quase nula a preocupação com a quali
dade e eficácia final dos serviços. Não há visão crítica de conjunto. 
Habituados à discrição, ao silêncio e à neutralidade e alheios, por 
formação e por exigência de seu regime jurídico, às questões políti
cas, os juízes acomodam-se a essa situação. Nem sequer dispõem 
de tempo para d iscussões mais profundas, absorvidos que estão 
numa batalha quixotesca para vencer a avalanche de demandas. 
Desprovidos de ambiente propício e não habituados à reflexão crí
tica, respondem aos apelos de maior eficiência sempre com a mesma 
sugestão de mais varas, mais tribunais, mais juízes e mais especia
lizações. Outra "resposta pronta" para esse desafio é a crescente 
informatização, que resulta em maior velocidade n a tramitação 
processual e, para as decisões, dispensa a demorada pesquisa e 
reflexão sobre os casos trazidos a julgamento. Basta enquadrar, em 
bloco, os casos padronizados na fôrma jurisprudencial (às vezes 
vinculante) dos tribunais superiores e está resolvido o problema (o 
paradigma racion alista do processo judicial é amplamente exami
n ado p or Ovídio Baptista d a Silva no livro Processo e ideologia). 

A carga de trabalho dos juízes só tende a aumentar (longe 
está de obter resposta a pitoresca prece do Ministro Carlos Britto: 
"Nossa Senhora do Desestresse, não nos deixeis cair em tanta 
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ação"). Já se tornou corriqueiro dizer que a avalanche de processos 
resulta da maior consciência de cidadania, depois da Constituição 
de 1988. É motivo de aplauso que esse seja realmente um dos fato
res. Mas não é o único. Há outros que precisam ser desvendados, 
como a resistência às ações coletivas e aos meios alternativos para 
solução de litígios. Neste caso, o maior empecilho é a desconfiança 
no processo administrativo, alimentada pelas reconhecidas defici
ências da burocracia. Viceja, entre nós, a cultura do litígio, em 
detrimento da autocomposição e da conciliação, reforçada, talvez, 
pelo conteúdo dos cursos de Direito, que, em 2013, segundo notícia 
veiculada pela Folha de S.Paulo, enviaram para o mercado de traba
lho 95 mil bacharéis. Espera-se que o novo Código de Processo 
Civil traga medidas de simplificação do processo, mas, antes da 
racionalização do processo judicial, haveria necessidade de medi
das preventivas da litigiosidade. 

Ciente dessa realidade, o juiz não pode, descuidando-se 
de sua atualização intelectual, predestinar-se ao mecanicismo. 
Aqui entra em discussão a política de formação e aperfeiçoamento 
(interdisciplinar) dos magistrados. Os tribunais devem estimular a 
reciclagem de seus quadros, seja pelo oferecimento de cursos, dire
tamente, em suas escolas, seja pela concessão de licenças para fre
quentar cursos em outras instituições. Nesse contexto está também 
a luta pela restauração da licença especial transformada em licença 
periódica para fins de aperfeiçoamento, de que já gozam as demais 
categorias de servidores. Não se pode, por outro lado, transigir com 
o direito de férias anuais de 60 dias, único período de que dispõem 
os magistrados para atualização intelectual. 

Apesar da desumana carga de trabalho, os juízes, a cada 
dia, perdem as prerrogativas típicas da magistratura. No pensa-
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mento de Jhering (A finalidade no direito), a Justiça exerce uma ativi
dade peculiar, "diferente das demais tarefas e demais ramos da 
atividade estatal". Para exercer essa tarefa, exigem-se: a) "o saber 
necessário e a imprescindível habilidade no seu emprego - em 
suma, o domínio teórico e prático do direito", o que se adquire pelo 
"estudo da ciência jurídica, as provas exigidas pelo Estado e o está
gio"; b) "a necessária firmeza de vontade e a virtude moral para 
fazer valer o direito sem atentar para considerações outras de qual
quer natureza", não se podendo, porém, tomar por base o "pressu
posto de heroísmo e martírio na magistratura, mas o de uma média 
energia humana", há que se lhe garantir independência econômica: 
"remuneração suficiente do cargo de juiz é um imperativo de pri
meira categoria para uma estruturação sadia da justiça. Em nenhum 
outro sentido é mais prejudicial a economia da receita do Estado do 
que aqui". Na mesma linha, diz Calamandrei que "é difícil, sobre
tudo, o juiz conseguir livrar-se da presença, silenciosa, mas impla
cável, da sua condição patrimonial". 

No Brasil, a cada dia, a magistratura caminha para assimi
lação às demais categorias de servidores públicos. Basta ver hoje a 
diferença de vencimentos de um juiz em atividade e os proventos 
da aposentadoria. Já vai longe o tempo em que a irredutibilidade de 
vencimentos era contrapartida das peculiaridades do regime da 
magistratura, entre as quais: a) a proibição de acumular outro cargo 
ou função, salvo um cargo de magistério; b) a impossibilidade de 
afastar-se para exercer cargo de confiança ou eletivo (se o juiz, por 
infelicidade, é incompreendido ou cria uma incompatibilidade na 
carreira, só lhe resta resignar-se ou pedir exoneração); c) a indepen
dência e imparcialidade que deve manter diante dos interesses eco
nômicos envolvidos nos processos; d) a serenidade, que não pode 
estar comprometida pelas preocupações financeiras, presentes e 
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futuras. Na 1ª Região, em razão de sua extensão territorial, a mobili
dade a que o juiz está sujeito torna mais dispendioso o custeio da 

moradia, que se exige digna e segura. Nunca foi tão oportuno, parti
cularmente para os juízes iniciantes, o contestado auxílio-moradia. 

Não há negar que a magistratura passa por um raro 
momento de satisfatória remuneração. Todavia, diante da costu
meira oscilação da política remuneratória e da mencionada impos
sibilidade de recorrer a outras fontes, recomenda-se, especialmente 
ao juiz em início de carreira, uma vida simples e comedida. Ainda 

estão em julgamento graves acontecimentos envolvendo magistra
dos federais da 1 ª Região, resultantes de comportamentos financei
ramente insustentáveis. 

Ia continuar a falar sobre as peculiaridades do papel 
desempenhado na sociedade pelo juiz, mas adiantei à Juliana que 
não ultrapassaria o tempo de 30 minutos (no meu relógio ... , como 

diria o Professor Paulo Neves de Carvalho, da Universidade Federal 
de Minas Gerais). É por isso, Senhor Presidente, que não vou me 

estender em Calamandrei, Perelman, Adhemar Maciel, Padre 
Antônio Vieira (para lembrar o mestre Alberto Tavares, primeiro 
Presidente do Tribunal) ... 

Aliás, não posso deixar, pelo menos, de sugerir aos novís
simos juízes que leiam as primorosas Memórias de um juiz federal, 
escritas por Adhemar Maciel, recentemente falecido. Esse livro me 
foi emprestado, no dia do sepultamento do Ministro, pelo colega 

Desembargador Novély, um dos personagens - está longamente 
registrado - com os quais o Ministro contracenou no teatro da 
vida. O Ministro Adhemar Maciel vale por urna biblioteca. Não é à 
toa que dá nome à Biblioteca do Tribunal. 
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Para encerrar, perdoem-me ter cedido à tentação de trans
crever parte das preciosas recomendações de Dom Quixote de La 
Mancha a seu escudeiro, Sancho Pança, no dia que este ia assumir 

o governo de uma ilha (cada juiz, depois do curso de formação, 
recebe as chaves de uma ilha para governar. É impossível serem 
lotados todos em cidades litorâneas d a Bahia, mas todos serão 

"ilhéus". Esta posse á a porta de entrada para uma carreira de 

sucesso e realizações pessoais n as diversas ilhas da Justiça Federal, 
ou, o que esperamos não aconteça com nenhum dos senhores, o 
ponto de partida de uma vida de frustrações e desencanto). 

Dom Quixote só surtava quando o assunto era cavalaria. 
Nas outras ocasiões, revelava incrível lucidez, como aconteceu 

quando aconselhava seu escudeiro sobre como governar a tão 
sonhada ilha: 

N ÚMEilO 2} 

[ ... ] os ofícios e grandes cargos não são outra coisa que um 
oceano profundo de confusões. 

[ ... ] 

Em primeiro lugar, meu filho, deves temer a Deus, porque em 

temê-lo está a sabedoria e, sendo sábio, não poderás errar em 

nada. 

[ ... ] 

Em segundo, deves voltar os olhos para quem és, procurando 

conhecer a ti mesmo, que é o conhecimento mais difícil que se 
pode imaginar. Conhecendo-te, não farás como a rã, que inchou 

para se igualar ao boi, porque, se fizeres isso, o fato de teres sido 

guardador de porcos em tua terra te fará lembrar de tua lou
cura, como a visão dos próprios pés leva o pavão a desfazer a 

roda de sua cauda. 



Tnibt' \l Rrc1io,~l Frdflnl d~ I" Rrc,i\o 

14 

[ ... ] 

Orgulha-te, Sancho, da humildade de tua linhagem, e não te 

envergonhes de dizer que descendes de camponeses, porque, 
vendo que não te vexas, ninguém tratará de te vexar, e envai

dece-te mais de ser humilde virtuoso que pecador soberbo. Inu
meráveis são aqueles que, nascidos de estirpe baixa, alcançaram 

a suma dignidade pontifícia e imperatória; e sobre essa verdade 

eu poderia te dar tantos exemplos que te cansariam. 

[ ... ] 

Olha, Sancho: se tomares a virtude como meio e te orgu lhares 

de praticar atos virtuosos, não há motivo para teres inveja dos 

que têm pais e avós príncipes e senhores, porque o sangue se 
herda e a virtude se adquire, e a virtude vale por si só o que o 

sangue não vale. 

[ ... ] 

Se trouxeres tua mulher contigo (porque não fica bem que os 
que governam muito tempo fiquem sem elas), ensina-a, dou
trina-a e desbasta-a de sua natureza rude, porque tudo o que 
um governador ati lado costuma adquirir uma mulher rústica e 
boba costuma perder e esbanjar. 

[ ... ] 

Se por acaso ficares viúvo, coisa que pode acontecer, e melhorar 
de consorte com o cargo, não a tomes por anzol e isca, ou como 
mão de gato para tirar as castanhas do fogo, porque em verdade 
te digo que tudo aquilo que a mulher do juiz receber o marido 
deve dar conta no dia do Juízo Final, onde pagará multiplicado 
por quatro na morte os pecados que não assumiu na vida. 

Nunca te guies por teus caprichos, coisa muito aceita entre os 
ignorantes que se acham perspicazes. 

SLili[ hsiG~Es 

f. 

Possl dos julf~ fEdfR>\is sLbs Jii uos ' PRO\ 'do~ \ O XV co\CLJlSO 

Encontrem em ti mais compaixão as lágrimas do pobre, mas não 
mais justiça que as alegações do rico. 

Procura descobrir a verdade tanto entre as promessas e os pre
sentes do rico como entre os soluços e as súplicas do pobre. 

Quando puder ter lugar a equidade, não descarregues todo o 
rigor da lei sobre o delinquente, pois não é melhor a fama do 
juiz rigoroso que a do compassivo. 

Se por acaso penderes para um lado a balança da justiça, não 
seja com o peso dos presentes, mas com o da misericórdia. 

Quando acontecer de julgares o pleito de algum inimigo teu, 
afasta teu pensamento da ofensa que sofreste e ajusta-o na ver
dade do caso. 

Não te cegue a paixão própria na causa alheia, pois os erros que 
cometeres nela na maioria das vezes não terão remédio, mas, se 
tiverem, será à custa de tua reputação e até de teus bens. 

Se alguma mulher formosa vier te pedir justiça, tira os olhos das 
lágrimas dela e teus ouvidos de seus gemidos, e considera deva
gar o mérito do que te pede, se não quiseres que tua razão se 
afogue em seu pranto e tua bondade em seus suspiros. 

Ao que deves castigar com atos, não trates mal com palavras, pois 
basta ao desgraçado a pena da tortura, sem o acréscimo de repre
ensões. 

Considera homem digno de misericórdia o culpado que cair em 
tua jurisdição, sujeito às condições de nossa natureza depra
vada, e em tudo quanto for de tua parte, sem prejudicar a con
trária, mostra-te piedoso e clemente, porque, ainda que todos os 
atributos de Deus sejam iguais, aos nossos olhos mais resplan
dece e sobressai o da misericórdia que o da justiça. 

"Se seguires esses preceitos e essas regras, Sancho [se 
seguires esses preceitos e essas regras, juiz], teus dias seráo longos, 

15 
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tua fama será eterna, muitos os teus prêmios e indizível tua felici

dade [ .. .]" 

Falei sobre trabalho, remuneração, salário ... , mas hoje, 
coincidentemente, recebi urna mensagem pelo WhatsApp na qual 
se d iz que as melhores coisas da vida não dependem de dinheiro, 
são gratuitas - abraços, sorrisos, amigos, beijos, família, sono, 
amor, risos (hahaha ... ), boas lembranças- e é isso, principalmente, 
que desejo aos novos juízes e a todos os presentes! 

Muito obrigado! 
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Excelentíssirno Senhor Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1 ª Região, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, em 
nome de quem cumprimento os membros da Mesa e as demais auto
ridades presentes; 

Meus cumprimentos, em especial, aos novos colegas juízes 
federais substitutos, familiares e amigos; 

Senhoras e Senhores, 

Coube a mim a difícil, mas igualmente honrada, missão de 
ser o porta-voz dos novos juízes federais substitutos da 1ª Região 
nesta sessão solene. 

Considero a missão difícil porque não há corno traduzir em 
palavras a exata medida do esforço de cada um até a chegada deste 
dia, e qualquer tentativa de fazê-lo, certamente, já nasce condenada 
à superficialidade. Honrada, porém, porque falo em nome de um 
seleto grupo de pessoas, que se notabilizou não apenas pelo seu 
conhecimento jurídico, mas também pelo seu espírito de solidarie
dade durante o processo seletivo. 

É com essa compreensão que dou início a este discurso, o 
qual buscará ser o mais fiel possível aos sentimentos envolvidos 
neste ato, sem descurar, contudo, do compromisso hoje assumido 
pelos novos magistrados com a sociedade e com o Estado Democrá
tico de Direito. 



A palavra "esperança", no sentido que lhe foi atribuído por 
Aristóteles, é dizer, "o sonho do homem acordado", reflete bem o 
caminho percorrido até a celebração desta conquista. 

Cada um dos novos juízes federais tornou a importante 
decisão de ingressar na carreira da magistratura com a consciência 
de que, para isso, necessária seria a submissão a um dos concursos 

públicos mais difíceis do país. 

Nasceu, assim, um sonho. Mas sonhar é apenas um pri
meiro passo para se alcançar a meta. Corno bem escreveu o poeta 
Carlos Drurnrnond de Andrade, "fácil é sonhar todas as noites/ 

Difícil é lutar por um sonho". 

E isso é inteiramente verdadeiro. Quem trilha o caminho 
do concurso público sabe que, não raro, trata-se de um percurso 
sinuoso, com muitos obstáculos. Derrotas são comuns nesse cami
nho. A meta idealizada, algumas vezes, parece inalcançável. 

Mas a esperança tem paciência e funciona corno alimento 
da alma. Impede que fiquemos paralisados. Leva-nos a seguir em 
frente, com ainda mais determinação, cônscios de que o melhor 

está por vir. 

Com fé em Deus, somos levados a crer que tudo na vida 

tem o seu tempo, e que do Senhor vem a vitória. 

As dificuldades são superadas. Chega, então, o dia tão 

sonhado e pelo qual tanto lutamos. 

Luta que não foi individual, é preciso reconhecer. Pais, 

irmãos, cônjuges, filhos, familiares e amigos, cada qual à sua 
maneira, participaram ativamente desse processo, incentivando-
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-nos e dando nos forças- acreditando em nosso potencial quando 
nós mesmos chegamos a questioná-lo-, auxiliando-nos na prepa
ração para as provas ou, ainda, simplesmente compreendendo as 
razões de nossas ausências, decorrentes de jornadas de estudo exte
nuantes. A vocês a nossa eterna gratidão. 

Em especial, peço licença aos nobres colegas para agrade
cer aos meus pais, Waldernir e Ivanda, cujos ensinamentos e exem
plos de vida foram determinantes para a minha formação e me per
mitiram a realização de mais este sonho; ao meu irmão, Marcelo, 
que, por motivos profissionais, não pôde compartilhar comigo este 
momento, mas que, certamente, está vibrando com esta conquista; 
e à minha linda esposa, Dernianne, a pessoa mais meiga que 
conheço e a minha companheira de todas as horas. 

Do mesmo modo, impõe-se enaltecer a contribuição de 
nossos professores nessa trajetória, os quais, desempenhando a nobre 
missão de produzir e compartilhar conhecimento, fizeram nascer em 
nós, desde as primeiras aulas na faculdade, o amor pelo Direito. 

Especificamente no meu caso- e creio que os meus cole
gas também pensem assim -, reconheço a ajuda de cada novo 
magistrado para o resultado que hoje se comemora. Apesar de a 
expressão "concurso público" transmitir a ideia de concorrência, e 
de parecer contraditório, em um ambiente à primeira vista compe
titivo, falar em auxílio prestado pelo concorrente, relativamente ao 
XV Concurso para o Cargo de Juiz Federal Substituto da 1ª Região, 
foi exatamente o que ocorreu. "Ninguém ficará pelo caminho!". Frase 
simples, mas com acentuada carga valorativa para os aprovados no 
referido certame. Foi enunciada pelo colega Frederico Pereira Mar
tins após o resultado final da prova de sentença e tornou-se, por 
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assim dizer, o lema de nossa turma. Ao se expressar de tal maneira, 

0 nobre amigo demonstrou estar preocupado não apenas com o seu 
resultado, falando na responsabilidade que cada um teria na aprova
ção dos demais. Essa preocupação com o outro contagiou todos os 
candidatos e, assim, da competição fez-se a cumplicidade; da concor
rência, a solidariedade. O estudo solitário deu lugar ao trabalho con
junto e à divisão de tarefas, coordenados pelo amigo Marciano, a 
quem também rendemos os mais sinceros agradecimentos. E, .dessa 
forma, com muito esforço e fé em Deus, transformamos o sonho em realzdade. 

Vencida a difícil batalha do concurso público, é hora de 

refletirmos sobre os novos desafios que se avizinham. 

Meus colegas juízes, nossas histórias de vida ganham, a 
partir de hoje, um novo capítulo. A cada um de nós caberá escrevê
-lo. O conteúdo desse novo capítulo será ditado pelo nosso compro

metimento, pela nossa dedicação. 

A realidade da atual sociedade brasileira, que será o pano 
de fundo de nossas práticas judiciais diárias, deixa claro que haverá 

muitas dificuldades pelo caminho. 

Trata-se de urna sociedade em que predominam o indivi
dualismo, o materialismo e o consurnisrno. Urna sociedade, ade
rnais, marcada pela concentração de renda e pela desigualdade 
social, em que mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação 
de miséria e outros 28 milhões, em situação de pobreza. 

Nesse contexto, não é fácil falar em justiça, o que somente 

aumenta a responsabilidade da magistratura. 

Além disso, o momento atual é de acentuada descrença 
em relação às instituições estatais. Não são raras as notícias de 
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esquemas de corrupção envolvendo desvio de dinheiro público, 

arquitetados ou executados por autoridades que deveriam repre

sentar os interesses do povo. O abuso e o desvio de poder, a confu

são entre o público e o privado provocam um sentimento generali

zado de que não existe espaço para a moralidade no âmbito estatal. 

Esse descontentamento repercute no âmbito do Poder 

Judiciário, tido por alguns corno incapaz de frear o ciclo de des

mandos. Nada obstante, relativamente a esse Poder, opera-se um 

movimento inverso e simultâneo, pois parcela significativa da 

comunidade deposita no Judiciário a esperança de resgate da mora

lidade maltratada. Fala-se, então, com José Renato Nalini, em um 

"paradoxo ético do juiz brasileiro": 

[ ... ] confia-se no Judiciário como a última alternativa. Daí a mul

tiplicação das demandas, a busca do justo concreto sob suas 

várias exteriorizações, o recurso à Justiça em crise como fenô

meno que não se pode negar. Entre os frangalhos institucionais 

de um aparelho estatal desprestigiado, emerge a Justiça como 

esperança de retempero da vida social. Depende da postura do juiz 

encarar o desafio ou somar-se ao passivo do descrédito coletivo'. 

A justiça constitui urna virtude, aliás, a maior delas, exata

mente porque coloca o outro na mira do agir humano, a ele se diri

gindo diretamente. Assim, conquanto seja difícil falar em justiça 

em um cenário de tantas desigualdades sociais, ela é a meta a ser 

alcançada. 

1 Desafios éticos do juiz brasileiro. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, jul. 2007, p. 29-34. 
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Justiça pressupõe democracia, esta compreendida não corno 
o somatório das vontades individuais, mas sim corno mecanismo 
conducente à construção de urna sociedade inclusiva, em que se asse
gure, mesmo às minorias, nos processos deliberativos, a participação 
em condições de igualdade, com respeito e consideração. 

Nessa perspectiva, forçoso é reconhecer a importância do 
Judiciário no contexto da sociedade plural contemporânea. Diante 
de urna crise de representatividade e de funcionalidade dos demais 
poderes, considerados, não raro, representantes apenas de setores 
específicos da sociedade, mas não do povo em geral, muito menos 
das minorias, questões complexas e da mais alta relevância do 
ponto de vista político, social ou moral são deslocadas, cada vez 
mais, para a arena jurídica, compreendendo-se o Judiciário, pois, 
corno o refúgio último dos direitos fundamentais, o guardador das 
promessas republicanas, indispensável ao Estado Democrático de 
Direito e à construção de urna sociedade mais justa e solidária. 

Caros colegas magistrados, nesta data, somos investidos 
de forma legítima no cargo de juiz federal substituto. Exerçamos, 
igualmente de modo legítimo, o poder, com temperança, retidão e 
firmeza. Não confundamos poder do Estado com poder pessoal. 
Nossa autoridade deve respeitar os limites de nossas funções, para 
além dos quais somos simples cidadãos. 

Tenhamos a consciência de que a lide, tal corno posta nos 
autos, esconde, com certa frequência, as causas reais do conflito, os 
sentimentos das partes. Assim, é importante ouvir, considerar e se 
imaginar na situação d aquele que canalizou para o Judiciário a sua 
última esperança de efetivação do direito, conferindo-se ao ato de 
julgar urna feição mais democrática, menos fria e mecânica. 
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Deixemos, adernais, que nosso conjunto de pré-compreen
sões ou, com Gadarner, nosso "horizonte de sentido" seja influen
ciado por outras visões de mundo. Não nos consideremos os "donos 
da verdade". Na velocidade com que se operam as transformações 
sociais, culturais e cien tíficas, todo conhecimento traz em si as 
ideias de precariedade e de falibilidade. 

Antes de ingressar na magistratura federal, fui juiz de 
direito no estado de Minas Gerais. Lá, pude constatar que o saber 
jurídico é apenas mais um componente de nossas complexas ativi
dades. Diariamente, nossos conceitos e compreensões são desafia
dos por outras visões de mundo, por problemas e fatos novos, nos 
autos processuais, nas salas de audiência, em sessões plenárias do 
Tribunal do Júri ou, ainda, nos corredores dos fóruns. Considere
mos tais desafios não urna afronta ao nosso modo de pensar, mas 
sim urna oportunidade de crescimento e de ganho qualitativo. 
Aprendamos com o outro. 

Costuma-se dizer que o povo goiano tem orgulho de suas 
tradições, um orgulho do interiorano, que construiu o seu próprio 
universo cultural e afetivo. Para confirmar a regra, corno um bom 
goiano, recordo os dizeres de Cora Coralina, segundo quem "o 
saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se 
aprende é com a vida e com os humildes". 

Já me encaminhando para o encerramento de minha 
manifestação, observo, com Rodolfo Luis Vigo2, que o exercício da 

2 VIGO, Rodolfo Luis. Ética jud icial e in terpretación jurídica. Disporúvel em: 
< h ttp://www.e-publicacoes. uerj. br/ index . p hp/ quaestioi uris/article/view/ 
11610/9098>. Acesso em: 29 janeiro 2015. 
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judicatura reclama quatro idoneidades básicas do magistrado: a 
físico-psicológica, a técnico-jurídica, a gerencial e a ética. A ética, 
como bem destacou Nalini, é a principal delas, pois 

[ ... ] um juiz ético, ainda sem estímulos ou a despeito das vicissi
tudes que atormentam a função judicial [ ... ],cuida rá de manter
-se física e psicologicamente hígido, de se aperfeiçoar técnico-
-juridicamente e de investir em sua capacidade gerencial. Já o 
juiz desprovido de ética, por mais aquinhoado que seja nas 
outras idoneidades, longe estará de se converter em artífice da 
harmonia e da paz3. 

Meus colegas juízes, que o entusiasmo e a vontade de 
servir à sociedade brasileira, neste momento, contagiantes, acom
panhem-nos até o dia que preceder o de nossa aposentadoria. O 
jurisdicionado não apenas deseja, ele reclama pessoas motivadas e 
comprometidas com a realização da justiça. 

E que, quando já houvermos trilhado um longo caminho, 
possamos olhar para trás e ver que fizemos um bom trabalho em 
prol da sociedade brasileira, orgulhando-nos de que aquele capí
tulo de livro que começamos a escrever no dia 29 de janeiro de 2015 
tornou-se um belo romance. 

Que Deus nos abençoe. 

Muito obrigado a todos. 

3 Desafios é ticos do juiz brasileiro. In: Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, jul. 2007, p. 29-34. 
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Da esquerda para a direita, fileira da frente: Juízes Federais Substitutos Thatiana 
Cristina Nunes Campelo, Sandra Maria Correia da Silva, Renata Almeida de 
Moura Issac, Aline Soares Lucena Carnaúba, Marianne Bezerra Sathler Borré, 
Alessandra Gomes Faria Baldini. 

Fileira do centro: Juízes Federais Substitutos Hiram Armênio Xavier Pereira, André 
Dias lrigon, Victor de Carvalho Saboya Albuquerque, Manoel Pedro Martins de 
Castro Filho, Marcos José Brito Ribeiro, Pedro Maradei Neto, Bernardo Tinoco de 
Lima Horta, Filipe Aquino Pessôa de Oliveira, Claudia Schlichta Giusti Belache, 
Fernanda Martinez Silva Schorr, Mônica Guimarães Lima, Rodrigo Gasiglia de 
Souza. 

Fileira superior: Juízes Federais Substitutos Rafael Franklim Bussular, Jaime 
Travassos Sarinho, Jorge Souza Peixoto, Igor Itapary Pinheiro, Felipe Eugênio de 
Almeida Aguiar, Frederico Pereira Martins, Cristiano Mauro da Silva, Vinicius 
Magno Duarte Rodrigues, Rodrigo Gonçalves de Souza, Carlos Adriano Miranda 
Bandeira, Leonardo Hernandez Santos Soares, Francisco Antonio de Moura 
Junior. 
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Da esquerda para a direita, fileira da frente: Juízes Federais Substitutos Maria 
Carolina Akel Ayoub, Roseli de Queiras Batista Ribeiro, Monique Martins Saraiva, 
Tannille Ellen Nascimento de Macedo, Rossana dos Santos Tavares, Gianne de 
Freitas Andrade. 

Fileira do centro: Juízes Federais Substitutos Milena Souza de Almeida, Flávia de 
Macêdo Nolasco, Rolando Valcir Spanholo, Rafael Ângelo Slomp, Jeffersson 
Ferreira Rodrigues, Flávio Ayres dos Santos Pereira, Domingos Daniel Moutinho 
da Conceição Filho, Fernando Braz Xirnenes, Antônio Lúcio Túlio de Oliveira 
Barbosa, Marcelo Elias Vieira. 

Fileira superior: Juízes Federais Substitutos Raimundo Bezerra Mariano Neto, 
Diego Câmara Alves, William Ken Aoki, Hugo Leonardo Abas Frazão, Gabriel 
Zago Capanema Vianna de Pajva, Paulo Cesar Moy Anaisse, Eduardo Ribeiro de 
Oliveira, Victor Curado Silva Pereira, João Paulo Morretti de Souza, Lucilio 
Linhares Perdigão de Morais. 
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Desembargador Federa l João Batista Gomes Moreira discursando no Plenário. 

Juiz Federal Substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira discursando no Plenário. 
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