
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA DE JULGAMENTO

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA EM  06 DE DEZEMBRO DE
2018.

Presidente: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Diretor-Geral: Carlos Frederico Maia Bezerra

Secretária: Márcia Bittar Bigonha

Às quatorze horas e vinte e um minutos do dia seis do mês de dezembro do ano de
dois  mil  e  dezoito,  presentes  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Federais  CÂNDIDO
RIBEIRO, I'TALO MENDES, JOSÉ AMILCAR MACHADO, DANIEL PAES RIBEIRO, MARIA
DO  CARMO  CARDOSO  (Corregedora  Regional),  FRANCISCO  DE  ASSIS  BETTI,  ÂNGELA
CATÃO, KASSIO MARQUES (Vice-Presidente), NOVÉLY VILANOVA, 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 JIRAIR ARAM
MEGUERIAN, por  motivo de licença médica,  OLINDO MENEZES, HILTON QUEIROZ, JOÃO
BATISTA  MOREIRA,  MÔNICA  SIFUENTES,  NÉVITON  GUEDES,  HERCULES  FAJOSES  e
CARLOS PIRES BRANDÃO, por motivo de férias, e SOUZA PRUDENTE e  NEY BELLO, por
motivo justificado.

Foi aprovada a Ata da sessão anterior.

JULGAMENTOS

Inicialmente o Presidente registrou o falecimento, no dia 05/12/2018, do Sr. Altino
Carlos de Oliveira, irmão do secretário da Corte Especial Judicial, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,
razão pela qual ele não estaria na sessão da Corte Especial judicial, que se seguiu à sessão Plenária,
deixando  o  registro  de  profundo  sentimento  por  essa  ausência,  certamente  muito  sentida,
principalmente pelos familiares do falecido, afirmando que gostaria de se associar à família nesse
momento de tristeza, registrando o pesar e a solidariedade ao querido colega José Carlos e a seus
familiares.

Cumprimentou,  de  outro  lado,  os  aniversariantes  do  mês  de  dezembro,  os
Desembargadores Federais I'TALO MENDES, no dia 3, JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, naquela data,
ÂNGELA CATÃO,  dia  13,  CÂNDIDO RIBEIRO,  dia  23 e  MÔNICA SIFUENTES e DANIELE
MARANHÃO, dia 28. O Presidente fez votos de que os tenhamos aqui por muitos e muitos anos, que
Suas Excelências sejam muito felizes na caminhada de suas vidas e que Deus sempre os ilumine e os
abençoe.
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Assunto: Promoção, pelo critério de antiguidade, para o cargo de desembargador federal, vago em
decorrência da aposentadoria do Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO.

Relator: Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Decisão: O Plenário do TRF da 1ª Região, em votação eletrônica, aprovou, pela unanimidade dos 16
votantes, o encaminhamento à Presidência da República do nome do Juiz Federal WILSON ALVES
DE SOUZA, da 7ª Vara Federal  da Seção Judiciária da Bahia,  para promoção por antiguidade na
carreira ao cargo de Desembargador Federal da 1ª Região, nos termos do voto do Relator.

Palavras do Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES:

" Gostaria, antes de encerrar a sessão, de fazer mais alguns breves registros, além
daqueles que já foram feitos.  O primeiro deles para dividir  com os colegas de Tribunal hoje uma
alegria,  mas  que  há  alguns  meses  representou  angústia.  Todos  estamos acompanhando  nossas
severíssimas restrições orçamentárias, que nos angustiam e nos compelem a tomar medidas que não
gostaríamos de tomar, mas que temos de tomar para que possamos continuar funcionando bem, sem
embargo dessas restrições do orçamento. Então, preocupado com isso, com o cenário mais sombrio que
tínhamos  nos  meados do  ano,  nos  apontando  uma  condição  ainda  mais  difícil,  trabalhamos  com
algumas medidas de contenção de despesas e, à luz dos que se nos avizinhava incontornável naquela
oportunidade,  uma  delas  me  angustiou  bastante:  a  perspectiva  de  se  fazer  necessário  um
remodelamento  nos  contratos  com  relação  a  nossos  servidores  terceirizados,  eventualmente  aos
estagiários, pelas dificuldades orçamentárias que tínhamos e que se mostravam com severidade mais
intensa  do  que,  graças  a  Deus,  efetivamente  ocorreu.  Tivemos  uma  melhoria  no  nosso  cenário
orçamentário e, pelo que fui informado, essa melhora nos permitiu deixarmos para trás essa perspectiva
de remodelação que iria impactar muito proximamente aqueles que temos de mais caros, no sentido de
queridos, e de mais baratos, no sentido de retribuição pecuniária, porque são os que menos ganham
para desenvolver os mesmos serviços de excelência que desenvolvemos, cada um no âmbito de suas
atividades: os terceirizados na esfera das suas atribuições, os estagiários no âmbito da sua missão de
aprender  e,  ao  mesmo  tempo,  colaborar.  Felizmente,  como  disse, alguma  melhoria  no  cenário
orçamentário vai nos permitir manter o modelo que temos,  de modo que não precisaremos adotar um
modelo  que  seria  aquele  que  nos  avizinhava  como inevitável,  inclusive  de, na  remodelação  dos
contratos,  termos  redução  dos  salários  de  terceirizados.  Do  que  foi  colocado,  não  teremos  essa
necessidade e, se Deus quiser, também não a teremos à frente. Como disse, quis aqui deixar esse
registro porque, assim como antecipadamente procurei fazer o aviso, até para permitir que, caso não
tivéssemos outra  alternativa,  aqueles  atingidos  pela  medida pudessem programar  suas  vidas  pelos
impactos que isso representaria, agora quis deixar o registro de alegria de poderemos manter esse
modelo atual na sua vertente. Algumas situações pontuais que se façam necessárias serão pontuais, e
não em sistema de alteração de modelo, do que fui alertado. O segundo registro que gostaria de fazer é
em alusão aos resultados que obtivemos em relação aos nossos trabalhos no ano que está prestes a se
encerrar, que ainda são resultados parciais, pois ainda temos alguma jornada a cumprir até o final do
ano, mas que a mim se mostraram alentadores no tocante ao nosso cenário, e mais alentadores porque
na minha  perspectiva  representou  um paradoxo.  Eu me refiro  ao cumprimento  das  nossas  metas.
Tivemos uma reunião sobre a questão de estratégia, e pude ver, com o padrão comparativo de números
que se fez a partir de 2016, que estamos conseguindo evoluir nos nossos números, evoluir nos nossos
resultados. E o paradoxo que se me afigurou em relação àquele quadro que vi, com muita felicidade, foi
exatamente o de que, a partir do ano de 2016, é que tivemos nossas maiores dificuldades, tivemos e
estamos  tendo,  não  estamos  podendo  repor  todos  os  cargos  de  que  dispomos,  por  restrições
orçamentárias,  temos  um  número  mais  reduzido  de  servidores,  temos números,  também,  mais
reduzidos de magistrados, temos muitos claros nos nossos recursos humanos, e, sem embargo de tudo
isso, estamos aumentando a nossa produção. Quer dizer que, com todos os reveses no aspecto de
recursos humanos e com todas as dificuldades nos nossos recursos materiais, estamos fazendo mais
com menos. Na minha perspectiva,  isso só é possível  graças àquilo que considero o essencial  no
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serviço público, o comprometimento de todos, um trabalho de equipe, um trabalho unido e voltado
sempre para a  melhoria  dos nossos trabalhos,  não importam as dificuldades que nós venhamos a
enfrentar.  Mantivemos  neste  ano  o  Selo  Bronze  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e
esperamos progredir  para selos maiores,  com a mesma dedicação, com o mesmo trabalho,  com o
mesmo empenho que temos levado até aqui. Temos muito bons resultados com isso. Também destacar,
e fazer um registro especial de agradecimento, o mutirão que fizemos, tínhamos pouco, não poderíamos
fazer com horas extras, e a indicação das várias coordenadorias deste Tribunal de servidores para atuar
numa atividade específica em outra unidade nos permitiu bons resultados. O sinal  que a meu ver
precisamos extrair: muita união, muito compromisso, muita colaboração e muita criatividade nesses
momentos  difíceis,  porque,  como  disse,  com menos  dinheiro,  temos  produzido mais.  Com esses
registros, e em se tratando da última sessão Plenária do ano, gostaria de desejar a todos um feliz Natal,
um  feliz  2019,  que  nós  tenhamos  sempre  a  mais  plena  realização  nas  nossas  vidas  pessoais  e
profissionais, transformando isso em benefício daqueles que são os destinatários dos nossos trabalhos:
os jurisdicionados. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão Plenária."

Encerrou-se a sessão às quinze horas e quatorze 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 10/12/2018, às 15:17 (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 7314201 e o código CRC 36887A67.
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