
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA DE JULGAMENTO

ATA  DA  4ª  SESSÃO  (EXTRAORDINÁRIA)  DA  CORTE  ESPECIAL  ADMINISTRATIVA,
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018.

Presidente: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Diretor-Geral: Carlos Frederico Maia Bezerra

Secretária: Márcia Bittar Bigonha

Às quinze horas e quarenta e dois minutos do dia dezenove do mês de abril do ano de
dois mil e dezoito, presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais JIRAIR ARAM
MEGUERIAN,  OLINDO  MENEZES,  CÂNDIDO  RIBEIRO,  JOSÉ  AMILCAR  MACHADO,
DANIEL PAES RIBEIRO,  MARIA DO CARMO CARDOSO (Corregedora Regional),  MÔNICA
SIFUENTES  (convocada  para  substituir  o  Desembargador  Federal  MÁRIO  CÉSAR  RIBEIRO),
KASSIO  MARQUES  (Vice-Presidente),  NÉVITON  GUEDES  (convocado  para  substituir  o
Desembargador Federal  I'TALO MENDES), MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, JOÃO LUIZ DE
SOUSA  (convocado  para  compor  quorum),  GILDA  SIGMARINGA  SEIXAS,  CARLOS  PIRES
BRANDÃO (convocado para compor quorum), FRANCISCO NEVES DA CUNHA (convocado para
substituir o Desembargador Federal JAMIL DE JESUS OLIVEIRA) e DANIELE MARANHÃO, foi
aberta a sessão.

Ausentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais MÁRIO CÉSAR
RIBEIRO, por motivo de licença médica, HILTON QUEIROZ e I'TALO MENDES, por motivo de
compensação de plantões, JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, por motivo de férias, SOUZA PRUDENTE,
NEY BELLO e HERCULES FAJOSES, por motivo justificado.

Foi aprovada a Ata da sessão anterior.

JULGAMENTOS

PROCESSO 0006031-97.2018.4.01.8000 – TRF1 (em mesa)

Assunto: Referenda do Ato Presi 5799874, de 26/03/2018, que convocou o Juiz Federal EDUARDO
MORAIS DA ROCHA para, com prejuízo na jurisdição da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária de
Minas Gerais, prestar auxílio à Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a partir de
09/04/2018.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Decisão: A Corte Especial, à unanimidade, referendou o Ato.

PROCESSO 0006130-67.2018.4.01.8000 – TRF1 (em mesa)

Assunto:  Referenda  do  Ato  Presi  5909780,  de  12/04/2018,  que  convocou  a  Juíza  Federal
CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO para, sem prejuízo na jurisdição da 4ª Vara
Federal  da Seção Judiciária do Maranhão,  prestar  auxílio  ao Gabinete  do Desembargador  Federal
I'TALO MENDES, nos termos da Resolução Presi 36, de 1º/09/2017, a partir de 17/04/2018.
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Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Decisão: A Corte Especial, à unanimidade, referendou o Ato.

PROCESSO 0007373-46.2018.4.01.8000 – TRF1 – TRF1 (em mesa)

Assunto: Referenda do Ato Presi 5937767, de 17/04/2018, que convocou o Juiz Federal BRUNO
CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO  para,  com prejuízo  da  jurisdição na  3ª  Relatoria  da  Turma
Recursal do Tocantins, atuar em auxílio à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, a
partir de 16/04/2018.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Decisão: A Corte Especial, à unanimidade, referendou o Ato.

PROCESSO 0002551-19.2015.4.01.8000 – TRF1 (em mesa)

Assunto: Convocação do Juiz Federal RODRIGO RIGAMONTE FONSECA para, com prejuízo na
jurisdição da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Contagem/MG, substituir a Desembargadora
Federal ÂNGELA CATÃO na 4ª Seção e na 7ª Turma, de 02 a 31/05/2018, por motivo de férias.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Decisão: A Corte Especial, à unanimidade, aprovou a convocação.

PROCESSO 0006464-04.2018.4.01.8000 – TRF1

Assunto: Eleição dos novos coordenadores da Cojef e SistCon para o biênio 2018/2020.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Votação: Realizada eleição eletrônica e apurados os votos, obteve-se o seguinte resultado:

            Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN: Coordenador dos JEFs da 1ª
Região, com 12 votos, num total de 16 votos.

            Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO COSTA: Vice-Coordenadora dos JEFs
da 1ª Região, com 13 votos, num total de 15 votos.

            Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO: Coordenador do Sistema de Conciliação da
1ª Região - SistCon, com 15 votos, num total de 15 votos.

            Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES: Vice-Coordenadora do Sistema de
Conciliação da 1ª Região - SistCon, por aclamação, com 15 votos, num total de 15 votos.

Decisão: Em face do resultado,  a Corte Especial  proclamou eleitos os Desembargadores Federais
JIRAIR  ARAM  MEGUERIAN (Coordenador  dos  JEFs  da  1ª  Região),  DANIELE  MARANHÃO
COSTA (Vice-Coordenadora dos JEFs da 1ª Região), CÂNDIDO RIBEIRO (Coordenador do Sistema
de Conciliação da 1ª Região - SistCon) e MÔNICA SIFUENTES (Vice-Coordenadora do Sistema de
Conciliação da 1ª Região – SistCon). Ausente, nas eleições para Vice-Coordenador dos JEFs e do
SistCon, o Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, por motivo de compromisso perante o
TRE/DF.

Foram feitas homenagens ao Presidente, Vice-Presidente, à Corregedora Regional e
aos novos membros eleitos da Cojef e do SistCon:

O  DESEMBARGADOR  FEDERAL  JIRAIR  ARAM  MEGUERIAN:  Senhor
Presidente,  eu,  como decano,  mais  uma vez,  cumprimento  Vossas  Excelências,  o  Desembargador
Federal Kassio Marques e a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso pela liderança nessa
nova gestão do Tribunal, desejando que tenham sucesso — que eu tenho a certeza de que terão —, e,
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também, a colaboração de todos está à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado.

O  DESEMBARGADOR  FEDERAL  JOSÉ  AMILCAR  MACHADO:  Senhor
Presidente, é para congratular-me com Vossa Excelência pela trajetória, não só pelo efêmero momento
de uma presidência - não é isso que vai fazer a instituição, muito menos a carreira e o caráter de Vossa
Excelência  -  isso  é  só,  vamos  dizer,  uma  moldura,  um  coroamento  de uma  carreira  séria  e
bem-sucedida. Para mim - espero estar falando em nome da Corte aqui -, o sentimento que viceja pelo
ar  é  o  de  que  estamos  torcendo  por  Vossa  Excelência  e  também  pelos outros  integrantes  da
administração  que  foram  eleitos  conjuntamente:  o  Desembargador  Federal  Kassio  Marques,  uma
pessoa  de  alto  tirocínio  inter-relacional;  e  a  Desembargadora  Federal  Maria  do  Carmo  Cardoso
também, já uma juíza experiente, com um trânsito notável e com um relacionamento com os colegas e
com os servidores também da maior relevância. Então, eu creio que a administração do Tribunal está
em excelentes mãos, até pelo animus  mesmo de cada um, não são pessoas de confronto,  não são
pessoas de dissidências vãs, não são pessoas que estão aqui para aparecer ou querer se enaltecer por
uma ou outra dessas vanitudes. Então, Senhor Presidente, Carlos Moreira Alves, parabéns ao senhor
seu pai, que a esta altura também deve estar muito feliz com a sua posição na carreira, e, também, ao
Desembargador Federal Kassio Marques e à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso. No
que depender de mim, não posso fazer nada, mas ajudo; pelo menos, atrapalhar não vou, não. Que
sejamos todos, nesses dois anos aí, um Tribunal fraterno, com bom relacionamento interno, com bom
relacionamento entre os núcleos de poder, porque perfeita nenhuma instituição é. Temos, realmente, as
nossas idiossincrasias, mas tenho certeza, Senhor Presidente, de que está muito bem estruturada esta
administração e me sinto honrado de ter podido votar nos três. Senhor Presidente, sejamos felizes!

A  DESEMBARGADORA  FEDERAL  DANIELE  MARANHÃO:  Senhor
Presidente,  na  qualidade  de  benjamim da  Turma,  queria  dar  a  Vossa  Excelência  as  boas-vindas,
desejando-lhe  muito  sucesso,  muita  temperança  e  muitas  alegrias  para  todo  este  Tribunal.  Seja
bem-vindo.

O DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES: Obrigado.

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO: Eu,
como corregedora eleita, à unanimidade, por esta Corte, também gostaria de deixar consignado e o faço
até, já digo, em nome dos nossos juízes de 1ª instância, que estão colocando em vossas mãos toda uma
estrutura neste Tribunal, que com certeza será exitosa, sempre contando, penso, com a minha modesta
participação no que for possível, mas nós todos desejamos a Vossa Excelência profícuo comando deste
Tribunal, cercado de pessoas e conselheiros que possam ajudar no que for necessário.

A  DESEMBARGADORA  FEDERAL  GILDA  MARIA  SIGMARINGA
SEIXAS: Senhor Presidente, rapidamente também gostaria de parabenizar a nova administração, bem
como o Dr. Frederico, a Dra. Márcia, que integrarão a equipe na direção dos trabalhos, e me colocar à
disposição do Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian e da Desembargadora Daniele Maranhão
para passar  os  nossos  trabalhos,  já  informando que  o  itinerante  de  Uberlândia  está  já  quase que
caminhando,  então  o  senhor  vai  ser  brindado  com  isso.  Agradeço  a  toda  a administração  pela
confiança. Estive à frente da Cojef nesse último biênio, fora o outro período, e foi um período muito
gratificante, conseguimos fazer muitas coisas, inclusive tive a oportunidade de, juntamente com Vossa
Excelência, fazer algumas tratativas junto aos juízes federais, e coloco-me à disposição, Dr. Jirair, Dra.
Daniele, para qualquer coisa e para passar os serviços. Muito obrigada a todos!

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO: Senhor
Presidente, até gostaria, neste momento, inclusive eu iria fazer, mas o Desembargador Federal Cândido
Ribeiro se ausentou, vou trazer, na próxima sessão da Corte Administrativa, um relatório de todas as
atividades feitas pela Conciliação, já estou preparando e justamente me coloco totalmente à disposição.
A Desembargadora Federal Mônica Sifuentes já sabe, entendi que a sua indicação como vice foi muito
pontual e, creio assim, de uma sensatez e de uma inteligência do Desembargador Federal Cândido
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Ribeiro,  e estou à disposição,  mas quero trazer  para a  Corte todo um relatório  das atividades da
Conciliação. E vou repetir: o único prêmio que o Tribunal ganhou, tanto do CJF quanto do CNJ, foi na
Conciliação. Então, puxo sardinha para o meu pessoal, não sou eu não, são todos os juízes e todas as
coordenações que são excepcionais, juízes excepcionais, então eles que trouxeram esse prêmio para o
Tribunal.

A  DESEMBARGADORA  FEDERAL  MÔNICA  SIFUENTES:  Senhor
Presidente, aderindo aos cumprimentos dos meus colegas que me antecederam à nova gestão, quero
também desejar a Vossa Excelência, como já o fiz pessoalmente, à sua equipe tão bem escolhida, aqui
representada pelo Dr. Frederico, pela Dra. Márcia, muito sucesso nesta nova gestão, que tenho certeza
de que, com essa serenidade, essa ponderação de Vossa Excelência, tem todo o prognóstico de ser
exitosa. Cumprimento também o Desembargador Federal Kassio Marques, a Desembargadora Federal
Maria do Carmo Cardoso, e tenho certeza de que os dois, juntamente com Vossa Excelência, formarão
uma equipe, um grupo unido para dar os novos rumos deste Tribunal neste momento tão difícil pelo
qual estamos passando. Aproveito também a oportunidade, Senhor Presidente, para registrar aqui o
meu agradecimento — acredito que também posso fazê-lo, porque é o sentimento de todos os colegas,
o  de  agradecimento  — à  Desembargadora  Federal  Maria  do  Carmo Cardoso,  à  Desembargadora
Federal Gilda Sigmaringa Seixas, pelo belíssimo trabalho que ambas desenvolveram, não somente à
frente da Conciliação, como também do Juizado Especial Federal. Temos acompanhado, durante esse
período  em que  ambas  estiveram à  frente  desses  dois  órgãos,  o  quão  produtivo  foi,  inclusive  a
Desembargadora  Federal  Maria  do  Carmo Cardoso recebeu  prêmio  pela  Conciliação,  foi  o  único
Tribunal que recebeu esse prêmio nacional. Foi um motivo de honra e de destaque para nós, porque,
enfim, depois de tantas bordoadas, vamos dizer assim, que recebemos do Conselho Nacional de Justiça,
receber esse prêmio foi um alento e um refresco para nós. Cumprimento, então, a Desembargadora
Federal Maria do Carmo Cardoso e a Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, por esses
itinerantes, levando a Justiça aos rincões do país, e quero deixar aqui registrado, Senhor Presidente, a
minha honra, a minha satisfação de poder continuar esse trabalho na condição de vice, auxiliando o
Desembargador Federal Cândido Ribeiro, o que tem sido feito pela Desembargadora Federal Maria do
Carmo Cardoso. Muito Obrigada!

O DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES:  Senhor  Presidente,
sem que fosse necessário fazê-lo, deixo registrado também os meus parabéns a Vossa Excelência, à
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso e ao Desembargador Federal Kassio Marques. É
uma alegria estar sob sua direção. Também registro, acho que foram duas áreas de absoluto sucesso do
nosso Tribunal, porque tem tido continuidade um trabalho maravilhoso, agora recaindo sob as mãos
qualificadas  da  Desembargadora  Federal  Maria  do  Carmo  Cardoso,  a Conciliação,  e  da
Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, os juizados especiais. Foi um momento do nosso
Tribunal  que  nos  orgulha  sobremaneira.  E  aproveito,  sobretudo,  Senhor  Presidente,  ao  saudar  o
Desembargador  Federal  Jirair  Aram Meguerian,  a  Desembargadora  Federal  Daniele  Maranhão,  o
Desembargador Federal Cândido Ribeiro e a Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, pela sábia
escolha que foi feita pela Corte, para deixar o meu registro de agradecimento pelo que foi feito, mas
também de parabéns pela escolha feita por Vossas Excelências, de, pelo que entendi, dar continuidade
com esses dois excepcionais servidores que temos aqui, que têm agregado a sua inteligência, a sua
devoção e espírito público, a Dra. Márcia e o Dr. Frederico. Sempre encontrei neles o que há de melhor
no serviço público, então Vossa Excelência já começa muito bem com as escolhas que fez.

O DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA: Senhor
Presidente,  acho  que,  por  ocasião  da  eleição,  já  tive  a  oportunidade  de  desejar  sucesso  a  Vossa
Excelência, à Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso e ao Desembargador Federal Kassio
Marques, mas esta é a primeira oportunidade, após a posse, em que nos reunimos sob a presidência de
Vossa Excelência. Então, renovo os mesmos cumprimentos, adiro a tudo que foi dito aqui pelos colegas
que me antecederam em relação ao sucesso que desejamos, que é o sucesso de toda a Justiça Federal da
1ª Região. Os desafios, todos nós sabemos, não são pequenos, os momentos são momentos difíceis,
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acho que nunca foi fácil,  essa é a grande verdade, mas tenho certeza de que o desafio de Vossas
Excelências será coroado, ao final, pelo sucesso, que tenho certeza de que será alcançado. Gostaria de
cumprimentar o Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, a Desembargadora Federal Daniele
Maranhão, pela eleição, a escolha. O JEF, que é um segmento importante da nossa competência, tem
particularidades, e essas particularidades resultam na necessidade dessa coordenação; desejo sucesso.
Ao Desembargador Federal Cândido Ribeiro e à Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, também,
meus cumprimentos pela eleição e também desejo sucesso nessa forma de composição, que, como já
mencionado pela Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, sob a coordenação da Desembargadora
Federal Maria do Carmo Cardoso, teve o reconhecimento desse prêmio pelo Conselho Nacional de
Justiça. Há uma necessidade da redução da litigiosidade, e, com certeza, essas formas de composição
sinalizam nesse sentido. Sabemos todos que a Justiça Federal lida com uma realidade bem diferente,
porque as entidades públicas não têm a mesma liberdade que têm os particulares, e aí a Justiça Estadual
lida com uma realidade bem diferente, mas mesmo assim se destacou entre as cinco regiões. Então,
meus  votos  de  sucesso,  e  o  agradecimento,  também,  pelo  sucesso  obtido  nas  gestões  da
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso e da Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa
Seixas, à frente da Cojef nesse período. E dizer que, aqui, enquanto estiver, até janeiro de 2019, estarei
ainda integrando a Corte, mas, independentemente disso, estamos à disposição, Presidente, para aquilo
que for útil e necessário para o sucesso, pode contar conosco. Boa sorte!

O DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃ O:
Senhor  Presidente,  também  me  somo  a  todas  as  manifestações  de  bem-aventurança  já  lançadas,
parabenizo aos eleitos hoje, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Desembargadora Federal
Daniele Maranhão, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, Desembargadora Mônica Sifuentes; Deus
proteja vocês. Saúdo também o SistCon, a sua coordenadora, Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, que fez um trabalho que rendeu frutos à imagem do Tribunal, e também a Desembargadora
Federal Gilda Sigmaringa Seixas, que percorreu o país, de cima a baixo. Fomos do delta do Parnaíba, e
ela seguiu no mesmo barco e depois entrou pelo Amazonas, Amapá, isso não acompanhei mais, mas ela
está de parabéns, despede-se do cargo de direção e merece essa saudação maior. Registro, também,
desembargador,  que  talvez  seja  a  primeira  vez  em que  o  Tribunal,  na sua  direção,  tenha  tantas
mulheres, se fizermos um cálculo de proporção. Mas isso é um prenúncio de bons trabalhos, porque as
mulheres são muito especiais, e onde elas estão elas realizam. Senhor Presidente, também me coloco à
disposição de Vossa Excelência, com os limites dos nossos braços, das nossas pernas, e no alcance da
nossa pequena inteligência, mas estamos à disposição. Deus também proteja Vossa Excelência e lhe dê
muita calma, porque vejo que para conduzir isso não é fácil, mas Vossa Excelência conduziu muito
bem hoje, com muita serenidade, com muita educação e firmeza. Parabéns, Senhor Presidente.

O DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA:  Senhor
Presidente,  eu  também  queria  saudar  Vossa  Excelência  e  nosso  Vice-Presidente,  Desembargador
Federal Kassio Marques, nossa dileta Corregedora, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso,
e os que foram eleitos hoje: Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Desembargadora Federal
Daniele  Maranhão,  Desembargador  Federal  Cândido  Ribeiro  e  Desembargadora  Federal  Mônica
Sifuentes, que ajudarão Vossas Excelências a conduzirem o barco deste grande Tribunal, que abrange
quase noventa por cento do nosso território. Então, sei que o exemplo do teu pai e, principalmente, até
do seu bisavô, o nosso 5º Presidente da República, Rodrigues Alves, que está lá no céu, conduzindo,
que foi presidente da República por dois mandatos, talvez possa trazer um pouco de luz para esses
nossos atuais políticos, desde o Vale do Paraíba para todo o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência e a
todos os integrantes.

O DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES:  Antes  de
agradecer as palavras generosas de meus colegas, na verdade meus amigos, como considero a todos,
verdadeira extensão de minha família, pois são quase vinte anos de minha vida junto a esta Corte -
aliás,  só essa condição, assim a circunstância de serem amigos, é que explica a generosidade das
palavras  -,  gostaria  de  lembrar  a  um  dos  mais  antigos  amigos  na  magistratura  da  Corte,  o
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Desembargador Federal José Amilcar Machado, que, com sua modéstia, começou, digamos assim, a
saudação afirmando a condição de nada, que o nada de Sua Excelência para mim é tudo, porque
companheiros de caminhada aqui nesta Corte. Quase na mesma data em que ingressei, em agosto de
1998, nesta Corte, nela também ingressou Sua Excelência - se a minha memória, que já muitas vezes
me trai, não me fizer mais uma falseta, aqui está desde 1999 -, e me deu o privilégio de sua companhia
na eg.  1ª  Seção.  Saí  da 1ª  Seção,  fui  para  a  3ª,  e Sua Excelência  também. E brincava com ele:
Desembargador José Amilcar, não adianta tentar se livrar de mim, aonde eu vou Vossa Excelência
também está indo, seguindo meus passos, para minha satisfação, para meu contentamento. Agora, já
iniciando o agradecimento das generosas palavras, que não são para mim, obviamente, são também,
como já foi externado aqui, para uma equipe, que, também para o meu contentamento, é integrada,
nesse salutar rodízio da antiguidade, com reconhecimento do merecimento pelo tempo, pelos colegas e
amigos,  Desembargador  Federal  Kassio  Marques,  na  Vice-Presidência,  e  Desembargadora  Federal
Maria do Carmo Cardoso, na Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, escolhas que só
me  enchem  de  alegria,  para  compartilhar  comigo  as  dificuldades  desse  núcleo  superior  da
administração, apenas na forma, apenas, na minha concepção, numa estrutura formal, porque realmente
me sinto, de coração e alma, como tenho convicção de que também Suas Excelências assim o sentem,
num corpo e num espírito único, em torno de um ideal comum. Fui ou fomos parabenizados pela
escolha de uma equipe que, para mim, é de todos. Todos nós somos uma equipe, e eu me orgulho de
estar formalmente à frente, pela condição formal de Presidente, mas materialmente ao lado de todos,
porque, realmente, como disse nas minhas palavras de agradecimento na data da posse, somos todos
uma equipe, do presidente aos colegas de Tribunal, passando pelo juízes federais e por todo o corpo
funcional  de  serventuários,  em  sentido  amplo,  da  1ª  Região,  uma  equipe  de excelência.  Poucas
mudanças procurei fazer na minha equipe, que chamo de meu núcleo mais próximo, exatamente por
isso,  porque  o  Tribunal  sempre,  dentro  das  suas  dificuldades,  foi  e  é uma  ilha  de  excelência,
contornando essas águas mais  turbulentas das dificuldades materiais que todos nós sabemos,  com
criatividade, com empenho, com dedicação, com sabedoria. A mesma sabedoria, aliás, mostrada pela
Corte Especial na eleição de hoje, para a coordenação do JEFs, do Desembargador Federal Jirair Aram
Meguerian,  para  a  vice-coordenação,  da  Desembargadora  Federal  Daniele  Maranhão;  para  a
coordenação do SistCon, nosso Núcleo de Conciliação, do Desembargador Federal Cândido Ribeiro e,
para  a  vice-coordenadoria,  da  Desembargadora  Federal  Mônica  Sifuentes,  compatibilizando  a
experiência dos mais antigos no Tribunal com a juventude e a não menos experiência dos novos que
aqui chegam, a exemplo da nossa "benjamim", como se intitulou a Desembargadora Federal Daniele
Maranhão. Já fiz os cumprimentos a Suas Excelências pela eleição e queria deixar para o final os
cumprimentos para aqueles que deixaram essas atribuições e estão sendo não substituídos, porque
insubstituíveis, mas sucedidos também pelo salutar critério de rodízio nas atribuições da Corte. Esses
trabalhos dos Juizados Especiais Federais e do Núcleo de Conciliação são para mim uma verdadeira
revolução silenciosa na vida da Justiça, demonstrando que o olhar para os mais necessitados e o olhar
para a conciliação — que é a melhor forma de solucionar os litígios e, assim, chegar-se àquilo que se
quer com a justiça, que é a pacificação social — está tendo o empenho e o envolvimento de todos,
como merece. Já foi colocado que a nossa conciliação ganhou um prêmio único pelo Tribunal, fruto da
dedicação do trabalho da Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso e de sua equipe; como Sua
Excelência colocou, nenhum de nós é uma ilha e nenhum trabalho é o trabalho de um só, é fruto do
empenho de toda uma equipe, mesmo empenho que foi depositado pela Desembargadora Federal Gilda
Sigmaringa  Seixas  nos  últimos  anos  na  Cojef,  por  todos  aqueles  que  antecederam  a  vocês  —
permitam-me a informalidade, mas é assim que tratamos nossos amigos — na condução daquilo que
nos inspira, assim o espírito coletivo, a busca do bem, que está na base dos nossos trabalhos. Já vimos
que todos temos,  sempre tivemos,  e é  salutar  que o tenhamos,  divergências nas interpretações de
normas, divergências nas ideias, porque isso, a meu ver, é o que impulsiona o desenvolvimento do ser
humano,  pondo-nos  a  refletir  para  reconsiderar  sobre  erros  ou  fortalecer  nossas  convicções.  Já
encerrando essas alongadas palavras, que deveriam ter sido bem menos extensas, fica o registro do meu
agradecimento a todos e, como o fiz anteriormente, minha carinhosa convocação a todos para que,
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efetivamente, participem com suas ideias, espírito coletivo, críticas e suas sugestões, enfim, com todo
empenho por uma administração que é de todos nós, porque nenhum de nós nada mais é aqui, senão
instrumento de um trabalho final que tem por destinatários os jurisdicionados. Agradeço a todos e
declaro encerrada a sessão.

Encerrou-se a sessão às dezessete horas e cinco 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 CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 26/04/2018, às 07:57 (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
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