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OFÍCIO/PR N° 2008020235 Brasília, 30 de junho de 2008. 

Senhor Presidente, 
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~~~~~'m 
JUiz Federal em auxilio <l 

Presidência 
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e 

divulgação no âmbito desse Tribunal e Seções Judiciárias vinculadas, cópia da 
Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal, realizada em 16 de maio 
de 2008. 

Atenciosamente, 

~
.) 

Ministro HUMBE OMES DE BARROS 
te 

Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1' Região 
Brasília- DF 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2008 

PRESIDENTE: EXMO. SR. MINISTRO GOMES DE BARROS 
SECRETÁRIO: BeL JOSÉ ROBERTO RESENDE 

Às nove horas, na Sede da Seção Judiciária de Alagoas, em Maceió, 
presentes os Exmos. Srs. Ministros FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA (Vice
Presidente), GILSON LANGARO DIPP (Coordenador-Geral da Justiça Federal) e 
HAMILTON CARV ALHIDO; os Exmos. Srs. Conselheiros JIRAlR ARAM 
MEGUERIAN, JOAQUIM ANTÔNIO CASTRO AGUIAR, MARLI MARQUES 
FERREIRA, SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB 'e JOSÉ BAPTISTA DE 
ALMEIDA FILHO (Membros Efetivos); o Exmo. Sr. Ministro PAULO 
BENJAMIN FRAGOSO GALLOTTI (Membro Suplente); bem como o Exmo. Sr. 
Juiz Federal W ALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR (Presidente da Ajufe ), foi 
aberta a sessão. 

Ausente, por motivo justificado, a Exma. Sra. Ministra ELIANA 
CALMON ALVES. 

Inicialmente, o Ministro Presidente abriu a sessão agradecendo a 
acolhida ao Conselho da ~ustiça Federal, oportunidade em que proferiu as 
seguintes palavras: "Antes de começar os trabalhos, quero agradecer aô eminente 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 5' Região, Desembargador Federal 
José Baptista de Almeida Filho, e registrar que me sinto em condições de dar boas
vindas a todos, porque nasci nesta cidade e também estou neste Foro, que ajudei a 
construir e que, por generosidade do hoje Ministro FranCisco Falcão, leva o nome 
do meu pai - o fundador da Justiça Federal em Alagoas. Por isso, enquadro-me 
com imensa alegria e com muita honra nesta reunião do Conselho. Registro 
honroso a presença do nosso decano, Ministro Pedro da Rocha Acioli. Digo que ele 
foi o co-fundador da Justiça Federal em Alagoas junto com o velho Carlos Gomes 
de Barros. Este é também um momento de boas-vindas, porque o Conselho recebe 
na sua composição novos membros, pois temos nesta primeira sessão o nosso 
Vice-Presidente e Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça Federal, 
Ministro Cesar Asfor Rocha, a quem damos, com muita honra, as boas-vindas. 
Também o eminente Desembargador Jirair Aram Meguerian tem hoje a sua 
primeira sessão. Para o Ministro Cesar Asfor Rocha este Conselho não é novidade. 
Como eu, Sua Excelência também já passou por aqui, foi Coordenador-Geral da 
Justiça Federal e agora é o Corregedor de nós todos, no Conselho 'Nacional de 
Justiça. Então, fazemos com reverência e até algum temor reverencial a Sua 
Excelência, dando-lhes boas-vindas e pedindo que releve os nossos erros. Não 
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preciso apresentar o Ministro Cesar Asfor Rocha; dizer que ele nasceu em 
Fortaleza e que é Professor-Doutor de Direito da Universidade Federal do Ceará. 
Queria, apenas, contar uina faceta de Sua Excelência: é inspirado compositor 
popular, além de excelente biógrafo de Clovis Beviláqua. Este Conselho está 
extremamente enriquecido com a sua presença. O Desembargador Jirair Aram 
Meguerian veio mais de longe: nasceu rio Cairo. Traz de lá muita sabedoria. Suà 
Excelência, certamente, enriquece este Conselho. Na verdade, iniciou sua 
judicatura no Rio Grande do Sul; é um cidadão que se destaca pela bondade. Com 
essas apresentações; com esses cuidados, apresento também o novo Presidente. Um 
sujeito inexperiente e que veio aqui para buscar ensinamentos, para aprender com 
os Conselheiros, para tirar conselhos e, simplesmCnte, por isso, é que se aventura 
estar aqui', porque tem certeza que está entre amigos. Com estas observações, antes 
de abrir a Sessão Ordinária, atendo a uma determinação da Corregedoria-Geral do 
Conselho Nacional de Justiça para que tenhamos· o prazer e a honra de conhecer 
um dos programas já instalados por Sua Excelência, Ministro Cesar Asfor Rocha, a 
quem dou a palavra." 

Em seguida, o Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha agradeceu as 
boas-vindas com a seguinte manifestação: "QuerO agradecer os ·votos de boas
vindas expressados pelo c;onselho através da palavra amiga de Vossa Excelência, e 
dizer que tenho uma afeição muito grande pelo Conselho da Justiça Federal, 
porque dediquei um pouco do meu trabalho a este Conselho, quando tive a honra 
de ser Coordenador-Geral da Justiça Federal, em substituição a Vossa Excelência. 
A propósito, essa tem sido a trilha da minha vida, passando sempre pelos locais 
que foram aplainados por dois amig9s que se sucedem. Quero também dizer da 
:rilinha satisfação de compor este órgão, conjuntamente com os queridíssimos 
amigos e eminentes colegas: o atual Coordenador-Geral, Ministro Gilson Dipp, o 
Ministro Hamilton Carvalhido, o Ministro Paulo Gallotti e também os eminentes 
Presidentes dos Tribunais. Todos são pessoas do meu relacion~mellto pessoal e por 
quem dedico um apreço muito acentuado. Também saúdo o eminente Presidente da 
AJUFE, o Juiz Federal Walter ·Nunes, que é também pessoa do meu 
relacionamento. Satisfáção maior é de estar presen~e numa Casa que tem o nome 
do honrado pai de Vossa Excelência, que implantou a Justiça Federal aqui em 
Alagoas. Lembro-me muito bém que, há muitos anos, quase dezesseis anos, logo 
quando entrei no STJ, Vossa Excelência me contou da satisfação que seu pai teve 

. quàndo completou um ano de adjudicatura: ele o teria dito que estava feliz, porque, 
com_ um ano de magistratura, não tinha condenado ninguém. Isto mostra a alma 
generosa do Doutor Carlos Gomes e o imenso sentimento que foi transmitido a 
Vossa Excelência. Com relação ao que foi anunciado pelo eminente Presidente, 
temos, na Corregedoria do Conselho Nacional' de Justiça, um propósito não só 
disciplinar; a idéia que, se: tem é que o Conselho Nacional' de Justiça, 
particularmente a Corregedoria, é um órgão punitivo, cuida só de questões 
disciplinares. Mas não é bem assim, porque o CNJ tem, sobretudo, a função 
estratégica de estabelecer pontos de gestão para melhorar a atuação do Judi~, a 
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fim de que seja prestada uma jurisdição mais ágil. E é esse o nosso propósito. 
Evidentemente que a Corregedoria tem esse viés, e não pode deixar de ter, dé'ser 
um órgão disciplinar, de corrigir algumas distorções - ainda bem que pontuais - de 
desvios de condutas de alguns magistrados, mas tem uma preocupação muito 
grande com. relação à gestão do Judiciário. Nessa linha, nós criamos um programa 
que foi chamado de "Justiça Aberta". Esse programa tem três pontos de atuação. O 
priffieiro deles é com relação à atividade dos cartórios. Certa feita eu perguntei 
quantos cartórioS existiam no Brasil e ninguém sabia informar. Por isso, fizemos 
esse programa de conhecimento da realidade carlorária. Também são imprecisos os 
dados com relação aos juízes no Brasil. Muito mais imprecisos são com relação ao 
número de processos e as informações processuais são inexistentes. Então, o 
segundo viés de atuação desse programa, "Justiça Aberta", é conhecer a realidade 
das serventias judiciais, as _secretarias. Começamos pela Justiça Estadual, porque a 
Justiça Estadual é mais complexa, diferente da Justiça Federal, que tem um ponto 
convergente que é o Conselho da Justiça Federa]·e da Justiça do Trabalho, que tem 
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Com isso, já conseguimos cadastrar 
todas as serventias estaduais no Brasil. Agora, estamos na segunda fase, já temos 
mais de 60% de informações com relação à atividade dos magistrados, número de 
processos, quantidade de processos que recebe por mês, decisões, despachos e 
a~sim por diante. E o terceiro é com relação à população carcerária, que nós 
também não dispomos de nenhum dado. O segundo passo importa em colher esses 
dados junto à Justiça Federal de Primeiro Grau, e isso est~mos fazendo na Justiça 
Estadual em absoluta harmonia com os Corregedores Estaduais. E, evidentemente, 
vamos fazer na Justiça Federal em absoluta harmonia com o Coordenador-Geral da 
Justiça Federal e também com os Corregedores Federais. Por essa razão, pedi 
licença ao eminente Presidente para que pudesse mostrar aos colegas esse 
programa." 

Após a apresentação do Programa "Justiça Aberta", foi lida e 
aprovada a ata da sessão anterior. 

JULGAMENTOS 

Processo n' 2008.16.0003 
REFERENDO DAS RESOLUÇOES N°5 10 E 11, DE 06 DE MAJO 

DE 2008, QUE ABREM AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO CRÉDITOS 
SUPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL NA JUSTIÇA FEDERAL. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, referendou as resoluções.? 
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Processo n• 2008.16.0010 

REFERENDO DA RESOLUÇÃO N° 012, DE 06 DE MAIO DE 
2008, QUE ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DA 
JUSTIÇA FEDERAL, CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR- RPV's. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, referendou a resolução. 

Processo n• 2008.16.1747 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A 

IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO 
PROGRAMA E COORDENAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 
2008-2011 NO ÃMBITO DO CONSELHO E DA JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta. 

Processo n• 2008.16.1765 
SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5' 

REGIÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, 
EM FACE DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N° 537, DE 18 DE DEZEMBRO 
DE2006. 

Apresentado em mesa pelo Mínistro Presidente. 

Após os votos dos Ministros Cesar Asfor Rocha e Gilson Dipp, pediu 
vist3. dos autos, antecipadamente, o Conselheiro José Baptista de Almeida Filho, 
aguardando-se os demais para votação. 

Processo n• 2008.16.1770 
PROPOSTA DE ADESÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

FEDERAIS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL E O BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA USO DE 
MECANISMO DE CONSULTA ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO 
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO' NACIONAL. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta. f 
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Processo n• 2001.16.0722 
. PRO)'OSTA DE ALTERAÇÃO DO § 2° DO ART. 12 DA 

RESOLUÇÃO NO 585, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE 
A CONCESSÃO DE FÉRIAS NO ÃMBITO DO CONSELHO E DA JUSTIÇA 
FEDERAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO G~US. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Coordenador-Geral da Justiça 
Federal. 

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta, nos termos do 
voto do relator. 

Processo n• 2007.16.5816 
PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE RESOLUÇÕES QUE JÁ 

PERDERAM SUA EFICÁCIA JURÍDICA, RELATIVAMENTE ÀS ÁREAS DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS E DE CONTROLE 
INTERNO. 

Apre~entado em mesa pelo Ministro Coordenador-Geral da Justiça 
Federal. 

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta, nos termos do 
voto do relator. 

Processo n• 2006.16.2189 
AUDITORIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Coordenador-Geral da Justiça 
Federal. 

Após o voto do relator, que foi acompanhado pelo Ministro Cesar 
Asfor Rocha, pediu vista dos autos, antecipadamente, o Conselheiro Jirair Aram 
Meguerian, aguardando-se os demais para yotação. 

Processo n• 2007.16.7186 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE DISCIPLINA A INCLUSÃO 

NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE PROJETOS DE AQUISIÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS NA JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 

Relator: Ministro Gilson Dipp 
Pedido de Vista: Conselheira Silvia Goraieb ? 
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O Conselho aprovou a proposta, nos termos do voto do relator. 
Vencido, parcialmente, o Miriistro Çesar Asfor Rocha, por entender que a criação 
do comitê a que se refere o art. 8° da minuta de resolução poderá importar em 
despesas desnecessárias. 

Processo n" 2002.16.0378 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR 

SERVIDORES EM FACE DE DECISÃO DO CJF QUE DETERMINOU A 
DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO 
JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, POSTERIORMENTE 
REFORMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM 

Relatora: Conselheira Silvia Goraieb 

Após o voto da relatora, qu~ foi acompanhado pelo Conselheiro José 
Baptista de Almeida Filho, pediu vista dos autos o Ministro Cesar Asfor Rocha, 
aguardando-se os demais para votação. . · 

Processo n" 2002.16.0129 
REVISÃO . DAS REGRAS ADOTADAS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO, OBJETO DA LEI N" 9.421/96, NO QUE SE 
REFERE AO PAGAMENTO DE QUINTOS E DA OPÇÃO DAS FUNÇÕES 
COMISSIONADAS. 

Relator: Conselheiro José Baptista de Almeida Filho 

O Conselho, acatando questão de ordem suscitada pelo relator, 
·decidiu pela remessa dos autos ao Coordenador-Geral da Justiça Federal, Ministro 
Gilson Dipp. 

Processo n" 2006.16.8271 
INSTALAÇÃO DE VARAS FEDERAIS NAS LOCALIDADES 

ESTABELECIDAS PELA LEI N" 10.772/2003 NO ÂMBITO DA 5' REGIÃO. 

Após manifestação do Conselhei):o José Baptista de Almeida Filho 
sobre a implantação da Vara Federal destinada a União dos Palmares/AL e por 
proposta do Ministro Cesar Asfor Rocha, o Conselho, por unanimidade, decidiu 
determinar a instalação imediata da vara naquela cidade, conforme dispõe a lei. 

Concluída a pauta de julgamentos, o Conselheiro José Baptista de 
Almeida Filho pediu a palavra para fazer a seguinte manifestação: "Senhor 
Presidente, gostaria de salientar que quando Vossa Excelência decidiu fazer esta 
sessão na 5a Região, retomando uma antiga iniciativa do Conselho da Justiça 
Federal de ir às fontes, exultei, pois acho que essa intermitência da sessão ser ora 
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numa região, ora na sede, em Brasília, quebra a monotonia e faz o Conselho I)lais 
conhecido por seus destinatários. Mas, o que quero dizer mesmo é que, como 
'Presidente do Tribunal Regional Federal da sa Região, sinto-me muito honrado, 
bem como toda a sa Região, especialmente esta Seção Judiciária. Acho ser este 
momento histórico, não só pelo fato desta Seção Judiciária sediar, pela primeira 
vez, uma reunião de tal importância, onde a Justiça Federal está aqui representada 
pelos cinco Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e pelos cincp Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe centralizar e coordenar a 
administração da Justiça Federal. Isso é motivo de júbilo para o EStado. E no que 
toca a Vossa Excelência- já foi Salientado que este Foro tem o nome de seu pai -
acho que a família de Vossa Excelência está umbilicalmente ligada à Justiça 
FederaL Recentemente, vivemos o desprazer do pesar da perda de sua irmã, uma 
brilhante servidora da Seção Judiciária de Pernambuco e, posteriormente, do 
Tribúnal Regional Federai da 5' Região. Era uma das servidoras da qual guardo a 
melhor lembiança e, neste momento, quero enfatizar isso de Viva voz, porque calou 
profundamente em todos nós, embora tenha sido uma morte pré-anunciada, ela 
vinha sofrendo há algum tempo, de forma que foi um descanso. Perdoe-me por 
estar falando de UfU assunto tão doloroso, mas isso calou em todos os que fazem o 
Tribunal Regional Federal da sa Região. Agora, gostaria de fazer uma referência à 
sua querida União dos Palmares. Apesar do Conselho ter determinado a 
reimplantação da Vara que legalmente foi destináda a União dos Palmares e apesar 
da resistência do meu Tribunal à consecução dessa medida, fui ·partidário dessa 
reimplantação desde que conheci União dos Palmares. É uma cidade que me 
impressionou. Tem a Serra da Barriga, onde existiu o primeiro quilombo do Brasil, 
o Quilombo dos Palmares, de Gangazumba e de Zumbi. É a terra de um dos 
maiores poetas do Brasil que é Jorge de Lima e até me surpreendeu, porque não 
sabia que Jorge de Lima havia nascido em União dos Palmares. Naquela lócalidade 
existem três Varas Civis Estaduais, uma Vara Trabalhista e não tem nenhuma Vara 
Federal. Apesar de estar suspensa a reimplantação por decisão deste Conselho, 
entendo que a cidade tem condições de receber uma Vara Federal e acredito que se 
forem criadas novas Varas uma delas será implantada em União dos Palmares, se 
não essa mesma que foi desviada. De toda forma, achei-me na obrigação de dizer 
essas palavras diante de suas referências à sua cidade e em. nome do Tribunal 
Regional Federal da sa Região, mais uma vez, que é uma honra sediar a sessão do 
Conselho da Justiça Federal na 5' Região." 

Em seguida, o Juiz Federal Paulo Machado Cordeiro, Diretor do Foro 
da Seção Judiciária de :Alagoas, pediu a palavra para fazer o seguinte registro: 
"Senhor Presidente, muito obrigado por ter me dado a palavra nesse Colegiado. 
Devemos a Vossa Excelência o prédio; a sua gestão e a sua dedicação a Alagoas, à 
Justiça Federal e à Seção Judiciária de Alagoas. Quero também mencionar que a 
visita que o Sr. Presidente do eg. TRF 5' Região fez a União dos Palmares foi 
acompanhada por mim e juntamente tomamos todas as medidas que àquela época 
eram necessárias. Mas quero me dirigir a Vossa Excelência com agradecimento, 
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palavras de Vossa Excelência. Peço licença aos colegas que não me deram essa 
representação, mas não poderia deixar de cumprimentar o Presidente da AJUFE, o 
Doutor Walter Nunes. Fiquei sabendo que Sua Excelência passou por um período 
de grande tribulação. É muito difícil ser Presidente de uma AssociaÇão que 
congrega tantas cabeças diferentes. Mas quero dizer, porque convivi mais 
proximamente com Vossa Exce1ência, que o admiro como homem e como juiz, 
pela ética e pela seriedade com que enfrentou todos os trabalhos. Que pena que os 
detratoreS do trabalho de Vossa Excelência, ,que estavam de plantão, não ficaram 
conosco pelos corredores do Congresso Nacional e não participaram das reuniões 
que participamos, onde Vossa Excelência, de forma firme e decidida, partiu na 
defesa da nossa entidade e dos interesses de todos os juízes ·deste País, 
indiscriminadamente. Vossa Excelência é um homem brilhante, inteligente, de 
palavra fácil e de grande lhaneza no trato do dia-a-dia. Quero cumprimentá-lo, pois 
assinaria embaixo de todas as atividades desenvolvidas por Vossa Excelência 
como Presidente da AJUFE. Que pena que muitos dos nossos juízes não 
conheceram a intimidade do homem sério e do grande dirigente que foi Vossa 
Excelência. Fará falta, como disse o nosso Ministro Presidente e eu o cumPrimento 
já com saudades. Muito obrigada pela oportunidade que ofereceu a todos os 
Presidentes de Tribunais_ deste País e, também, a este Conselho." 

Logo em seguida, a Dra. Silvia Goraieb, em homenagem ao Doutor 
Walter Nunes, disse que fazia suas as palavras que foram proferidas pela 
Conselheira Marli Ferreira e falou ao colega que a sua presença muito honrou o 
Conselho da Justiça Federal. 

Na seqüência, em agradecimento às homenagens, o Doutor Walter 
Nunes assim se pronunciou: "Senhor Presidente, sabia que o momento de me 
despedir dà Conselho seria muito difícil e lamentaria bastante, porque aprendi 
muito neste Colegiado, não só com as lições de Direito, mas com cada sessão aqui 
realizada. Quem foi recebido aqui não foi Walter Nunes, foi· o Presidente da 
Associação dos Juízes Federais do Bfasil, representando os interesses da categoria 
e dando .a sua contribuição naquilo que temos de mais essencial no 
desenvolvimento do trabalho do Conselho, que é esse aperfeiçoamento. Aprendi 
muito e aprendi, também, a simplicidade.- Não vi em nenhuma sessão, aqui no 
Conselho, por mais delicada que fosse a questão em debate, falta de respeito entre 
um Conselheiro e outro. Sempre foi um ambiente saudável e levo essa lembrança 
muito forte comigo. Tenho como uma das maiores reálizações da minha trajetória 
na Justiça Federal, ter participado deste Conselho. Colocarei no meu currículo, 
com muito orgulho, ter passado esse tempo no Conselho e ter participado de 
questões de fundamental importância para a Magistratura Federal. Quero agradecer 
a todos os Ministros, Conselheiros, e Presidentes, que sempre me atenderam com 
toda a lhaneza possível. Ministro César Rocha, lamento muito, infelizmente, pois 
quando Vossa Excelência volta para o Conselho, estou saindo dele; Minist~o 
Gilson Dipp, o Presidente da AJUFE, necessariamente, tem um convívio muito . I 
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próximo com o Coordenador-Geral da Justiça Federal. Já tínhamos coJ;J.tato 
anteriormente, mas nessa relação institucional tenho muito agradecimento a fazer 
não só institucional, mas pessoal, pela forma como Vossa Excelência sempre me 
recebeu. Por Vossa Excelência tenho uma grande admiração e ela transborda "' 
depois de todo esse contato mais próximo; Ministro Hamilton Carvalhido, 
convivemos· um pouco neste Conselho e já conhecia Vossa Excelência, mas 
tivemos urna participação maior no Conselho e, também, lamentarei muito, mas 
levarei muitas lições de Vossa Excelência c da palavra sempre amiga e respeitosa 
para comigo; o Ministro Paulo Gallotti sabe do sentimento que é representar uma 
categoria da Magistratura, da responsabilidade e da honra desse exercício. Mas 
Dós, em razão dcissa visão de categoria, tivemos a oportunidade de conversar 
bastante sobre diversas questões, sempre preocupados em saber o que está se 
passando; Desemba~gador Jirair Meguerian, infelizmente, também tivemos pouco 
convívio, mas já tivemos, em outras jornadas, aproximação. Pessoa que tenho 
admiração muito profunda e que agradeço a atenção dispensada; Presidente Castro 
Aguiar, temos um convívio aproximado com as questões específicas da 2a Região, 
mas é sempre essa pessoa de extrema bondade; DeSembargadora Marli Ferreira, as 
suas palavras me sensibilizaram demais. Todo o convívio que tivemos foi 
aproximado pelas questões específicas da 3a Região e das nacionais que sempre 
estávamos conversando para ver os melhores caminhos a trilhar; Desembargadora 
Silvia Goraieb, fiquei bastante sensibilizado com as Palavras de Vossa Excelência. 
Temos uma relação muito saudável e amistosa e agradeço bastante por tudo isso; 
Desembargador José Baptista, Presidente do Tribunal Regional Federal da 5' 
Região, ao qual pertenço e tenho muita honra em ser seu integrante, v~eja o que o 
destino nos reserva: minh.a última sessão na sa Região, Vossa Excelência é o 
anfitrião, juntamente com Dr. Paulo Cordeiro, meu colega de concurso por duas 
vezes. E aqui, com tantos colegas da Seção Judiciária, para mim, é uma satisfação. 
Tive essa oportunidade de homenagear t?' Presidente e me senti homenageado 
também por terminar minha gestão perante o Conselho da Justiça Federal na minha 
Região que é a sa Região. Quero agradecer e pedir desculpas pelo excesso, mas 
tudo isso é para demonstrar toda a honra que foi participar do Conselho." 

Após as diversas manifestações o Ministro Presidente agradeceu a 
todos e fez um convite para a solenidade de entrega da Comenda Pontes de 
Miranda aos Ministros Pedro da Rocha Acioli, Humberto Martins e a ele, naquela 
tarde. 

Encerrou-se a sessão às doze horas e cinqüenta e oito minutos. 

Eu, ~ z::: ._,. ~-=-~ , Secretário-Geral do Conselho da 
Justiça Federal, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Exmo. Sr. Ministro 
Presidente. ' 

Ministro Hi6íMrto'G~mls de Barros 
'residente 


