
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ATA DE JULGAMENTO

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA EM 08 DE FEVEREI RO DE
2018.

Presidente: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Diretor-Geral: Carlos Frederico Maia Bezerra

Secretária: Márcia Bittar Bigonha

Às quatorze horas e vinte e um minutos do dia oito do mês de fevereiro do ano de dois
mil  e  dezoito,  presentes  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Federais  JIRAIR  ARAM
MEGUERIAN, OLINDO MENEZES, CÂNDIDO RIBEIRO, CARLOS MOREIRA ALVES, I’TALO
MENDES  (Vice-Presidente),  JOSÉ  AMILCAR  MACHADO,  DANIEL  PAES  RIBEIRO,  JOÃO
BATISTA MOREIRA (Corregedor Regional), SOUZA PRUDENTE, MARIA DO CARMO CARDOSO,
ÂNGELA CATÃO, MÔNICA SIFUENTES,  KASSIO MARQUES, NÉVITON GUEDES, NOVÉLY
VILANOVA, NEY BELLO, MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, JOÃO LUIZ DE SOUSA, GILDA
SIGMARINGA  SEIXAS,  JAMIL  DE  JESUS OLIVEIRA,  FRANCISCO  NEVES DA  CUNHA  e
DANIELE MARANHÃO, foi aberta a sessão.

Ausentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais MÁRIO CÉSAR
RIBEIRO, por motivo de licença médica, FRANCISCO DE ASSIS BETTI, por motivo de afastamento
preventivo, HERCULES FAJOSES, por motivo de afastamento para estudo no exterior, e CARLOS
PIRES BRANDÃO, por motivo justificado.

Foi aprovada a Ata da sessão realizada em 14/12/2017.

JULGAMENTOS

PROCESSO 0002269-44.2016.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
e do Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, no biênio 2018/2020.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Votação:  Disponibilizada  a  visualização das cédulas eletrônicas para  eleição e  apurados os votos,
verificou-se o seguinte resultado:

PRESIDENTE

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES     22 votos

VICE-PRESIDENTE

Desembargador Federal KASSIO MARQUES     22 votos

CORREGEDORA REGIONAL

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO  23 votos
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Decisão: O Plenário elegeu os Exmos. Srs. Desembargadores Federais CARLOS MOREIRA ALVES
para exercer o cargo de Presidente; KASSIO MARQUES para exercer o cargo de Vice-Presidente; e
MARIA DO CARMO CARDOSO para exercer o cargo de Corregedora Regional da Justiça Federal da
Primeira Região. Todos para mandato a ser exercido no biênio 2018/2020. Ausente, por ocasião da
eleição  para  Presidente  e  Vice-Presidente  do  TRF1,  o  Desembargador  Federal  JIRAIR  ARAM
MEGUERIAN.

PROCESSO 0022182-46.2015.4.01.8000 - TRF1

Assunto: Eleição para recomposição da Corte Especial deste Tribunal, tendo em vista o término do
mandato do Desembargador Federal JOÃO LUIZ DE SOUSA, e da proximidade do término do mandato
da Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Decisão: Preliminarmente, o Plenário conheceu da questão de ordem proposta pelo Desembargador
Federal SOUZA PRUDENTE, encaminhada pelo Presidente, para afastar a vedação imposta pelo art.
5º,  §  1º,  da  Resolução CNJ 16/2006,  relativa  ao  Desembargador  Federal  proponente  da  questão.
Decisão tomada por maioria, nos termos dos votos dos Desembargadores Federais JIRAIR ARAM
MEGUERIAN,  HILTON  QUEIROZ,  I’TALO  MENDES,  DANIEL  PAES  RIBEIRO,  SOUZA
PRUDENTE,  MARIA  DO  CARMO  CARDOSO,  ÂNGELA  CATÃO,  MÔNICA  SIFUENTES,
NÉVITON  GUEDES,  NOVÉLY  VILANOVA,  JOÃO  LUIZ  DE  SOUSA,  GILDA  SIGMARINGA
SEIXAS e  FRANCISCO NEVES DA CUNHA.  Vencidos os  Desembargadores  Federais  CARLOS
MOREIRA  ALVES,  JOSÉ  AMILCAR  MACHADO,  JOÃO  BATISTA  MOREIRA,  KASSIO
MARQUES, NEY BELLO, MARCOS AUGUSTO DE SOUSA e JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, que,
conhecendo da questão, aplicavam ao caso a vedação mencionada. Vencidos ainda, no mesmo sentido,
os Desembargadores OLINDO MENEZES e CÂNDIDO RIBEIRO, em retratação de votos. Absteve-se
de votar a Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO, em razão de potencial concorrente à
vaga. Após o sufrágio, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região elegeu, com 20 votos, o
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE para compor a Corte Especial na vaga decorrente do
término do mandato do Desembargador Federal JOÃO LUIZ DE SOUZA; e a Desembargadora Federal
DANIELE  MARANHÃO,  em vaga  a  ser  aberta  após o  término  do  mandato  da  Desembargadora
Federal ÂNGELA CATÃO, que ocorrerá em 06/04/2018. Na proclamação do resultado, explicitou-se
que - já que houve igualdade de votos atribuídos aos eleitos - valorou-se o critério de antiguidade para a
prevalência  da  vaga.  Os Desembargadores  Federais  JOÃO LUIZ DE  SOUSA e  CARLOS PIRES
BRANDÃO  obtiveram  02  votos.  Manifestaram  desinteresse  nas  vagas antes  da  eleição  os
Desembargadores  Federais  NOVÉLY  VILANOVA,  JOÃO  LUIZ  DE  SOUSA,  CARLOS  PIRES
BRANDÃO e  FRANCISCO NEVES DA CUNHA.  Ausente,  neste  julgamento,  a  Desembargadora
Federal ÂNGELA CATÃO.

Ao final, fizeram uso da palavra os Desembargadores Federais CARLOS MOREIRA
ALVES, MARIA DO CARMO CARDOSO e KASSIO MARQUES, conforme segue:

Palavras do Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES:

"Senhor  Presidente,  antes  do  encerramento  desta  sessão  Plenária,  eu  gostaria  de
deixar dois breves registros, na medida em que tivemos a eleição para a Administração que se iniciará
em abril próximo futuro. O resultado desta eleição confirma uma tradição de que o Tribunal nunca,
felizmente, se afastou no rodízio salutar dos membros da administração da Corte à escolha, pelo critério
da antiguidade, daqueles integrantes desta Corte que nunca a exerceram. Todos conhecem aqui a minha
convicção de que o futuro a Deus pertence, mas todos nós sabemos que o futuro sempre, em algum dia,
será presente, qualquer que seja ele. Essa eleição foi o primeiro momento desse futuro, que cada dia
mais se avizinha. Então, gostaria de, em breves, rapidíssimas palavras, para não só não cansar os meus
colegas como também para pedir a permissão para me ausentar e poder cumprir os compromissos junto
à Corte Eleitoral, agradecer a todos pela confiança que nos foi depositada e fazer aqui o registro do
agradecimento.  Sabemos  do  desafio  que  nos  aguarda,  que  certamente  é continental,  na  mesma
dimensão continental do território que é abarcado pela nossa Região, mas o que nos conforta, o que nos
anima, o que nos faz inclusive vencer o medo desse desafio é a convicção que temos de que nada no ser
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humano, muito menos em uma Administração, é uma obra solitária, tudo é força de um conjunto, que
esta Corte também sempre teve, e que é o elemento que nos fortalece, nos faz unidos sempre em torno
de um ideal comum. Então, eu queria registrar a satisfação, a honra de ter sido um dos escolhidos, de
termos todos ao nosso lado, o Desembargador Federal KASSIO MARQUES como Vice-Presidente e a
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO como Corregedora Regional. Tenho certeza
de que seremos uma unidade, como têm sido as nossas Administrações passadas, e serão aquelas que se
sucederão às próximas, e parabenizar, no momento também, a eleição para os nossos colegas da Corte
Especial.  O Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, vencido até o óbice, que fez com que a
questão de ordem, se não me trai o resultado, fosse até desnecessária, independentemente dela, Vossa
Excelência teria as condições de elegibilidade. Pelo que entendi, a eleição da Desembargadora Federal
DANIELE MARANHÃO também foi hoje, para uma vaga atual;  também dar os parabéns a nossa
colega. Tenho a ventura de tê-la como colega na minha Turma, o prazer agora é redobrado, não só de
tê-la  como colega na Turma, mas também em tê-la como colega aqui na Corte Especial.  Não é  o
momento de enaltecer a Administração tão bem capitaneada por Vossa Excelência, Desembargador
Federal HILTON QUEIROZ, e ao vosso lado, tão bem acompanhado pelos Desembargadores Federais
I’TALO MENDES e JOÃO BATISTA MOREIRA. Vossas Excelências ainda têm o mandato em curso e
estão colhendo, como todos nós, que somos os beneficiários, os melhores frutos de uma Administração
excelente até o momento e que certamente terá o mesmo rumo até o seu final. Então, eu gostaria de
deixar o registro de agradecimento a todos os colegas, a todos os meus companheiros e a toda a essa
unidade. Por essa confiança depositada, empenharei o melhor das minhas forças naquilo que me couber
para não desmerecê-la. Obrigado, Senhor Presidente."

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO:

"Senhor Presidente,  eu já  vou para  dezessete  anos nesta  Corte  e  me senti muito
honrada hoje de ter sido eleita Corregedora deste Tribunal, que é um grande navio, nós sabemos todas
as dificuldades que temos, eu tenho acompanhado de perto as Administrações deste Tribunal, de Vossa
Excelência, inclusive, e sei das dificuldades. Também quero consignar que este Tribunal mantém o
critério da antiguidade, que para mim é o mais importante. Em razão do declínio do Desembargador
Federal SOUZA PRUDENTE, Sua Excelência me abriu a possibilidade de ser eleita. Tenho que é uma
função excepcional, sem a qual não poderá haver uma Administração futura na Presidência, que é o
meu sonho. Sei também que, com a Administração do Desembargador Federal CARLOS MOREIRA
ALVES, juntamente com o Desembargador Federal KASSIO MARQUES, nós poderemos fazer muito
por este Tribunal, como já foi feito em outras Administrações que por aqui passaram. O desafio é
grande, a administração junto a uma Corregedoria não é fácil, que o digam os corregedores que por lá
passaram e sabem das dificuldades, do número de juízes que nós temos, as dificuldades, os rincões que
nós temos, mas isso tudo, eu creio, é possível se houver uma boa administração e gestão. Eu só tenho
muito a agradecer, Senhor Presidente, pela confiança. Também, igualmente, como o Desembargador
Federal CARLOS MOREIRA ALVES, espero não decepcioná-los nessa minha nova atividade. Então,
com todos os meus agradecimentos, também agradeço aqui o empenho dos colegas que diariamente me
vieram com o  apoio  para  que  eu  assumisse  a  Corregedoria  Regional.  Também cumprimentar  a
Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO, que compõe nosso Plenário pela primeira vez, por
sua votação, seja muito bem-vinda, bem como o Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, o que
demonstra a maturidade desta Corte. Então, Senhor Presidente, agradeço todo o empenho dos colegas e
a votação que tive hoje. Muito obrigada."

Desembargador Federal KASSIO MARQUES:

"Senhor  Presidente,  quero  endossar  tudo  o  que  foi  dito  por  Suas  Excelências,
Desembargador  Federal  CARLOS  MOREIRA  ALVES  e  Desembargadora  Federal  MARIA  DO
CARMO CARDOSO, agradecer a confiança de todos vocês, comprometer-me de que farei o melhor e
utilizarei do meu tirocínio, da minha experiência, da minha facilidade de comunicação para engrandecer
cada vez mais a  nossa  1ª Região. Quero parabenizar  também Suas Excelências,  o  Desembargador
Federal SOUZA PRUDENTE e  a  Desembargadora  Federal DANIELE  MARANHÃO,  que  estarão
conosco, ombreando-nos na Corte Especial judicial e na Corte Especial Administrativa e alavancando
matérias relevantes para a jurisprudência e as decisões administrativas do nosso Tribunal. É motivo de
gáudio para mim, é uma honra, vou rumando para sete anos de Tribunal e já  integrar a cúpula da
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Administração. Então, espero que esteja à altura da confiança de vocês, com o compromisso de que
farei o melhor possível. Muito obrigado."

Encerrou-se a sessão às dezesseis horas e dezenove minutos.

Pelo que eu, Márcia Bittar Bigonha, servindo como Secretária, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente.

 
Desembargador Federal HILTON QUEIROZ

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
 

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
16/02/2018, às 17:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5576512 e o código CRC FEF04DF4.
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