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PODER JUDICIÁ RIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI 600-3 ~':f Brasília, lo de setembro de 2008. 

AssUNTO: Divulgação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal real izada em 27/06/2008. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIM~IRA REGIÃO 

Encaminho a Vossa Excelência , ar conhecimento, cópia da Ata da Sessão 
I 

Ordinária do Conselho da Justiça Federal, real i ada em 27/06/2008. 

Atenciosamente. 
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Y/5~ ~~ç,a.__g?;;/otd 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2008 

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

Às nove horas, na Sede do Tribunal Regional Federal da·2a Região, no 
Rio de Janeiro, presentes os Exmos. Srs. Ministros CESAR ASFOR ROCHA 
(Vice-Presidente), GILSON LANGARO DIPP (Coordenador-Geral da Justiça 
Federal) e HAMiLTON CARVALHIDO; os Exmos. Srs. Conselheiros JIRAIR 
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 p 
Exmo. Sr. Juiz Federal FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MA TIOS 
(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 Justiça Federal, oportunidade em que proferiu as 
seguintes palavras: "Declaro aberta a sessão e inicio fazendo um agradecimento do 
Conselho ao Tribunal da 28 Região, especialmente ao Presidente Castro Aguiar, 
que nos acolhe nesta Cidade. Ao mesmo tempo em que agradeço a acolhida, quero 
dar as boas-vindas porque também, desde ontem, sou cidadão cariÓca; então, estoll 
na minha terra com muito orgulho. Só não adquiri do carioca- estou aprendendo -
o sotaque chiado, característico desta Cidade: Agradeço a acolhida do eminente 
Desembargaqor Castro Aguiar. Registro, por fim, a presença do eminente Juiz 
Federal Fernando Cesar Baptista de Mattos que hoje, pela primeira vez, assiste à 
nossa sessão na condição de Presidente da AJUFE. Seja bem-vindo e que Deus o 
inspire na administração dessa admirável entidade que é a AJUFE." 

1:J"a seqüência, o Ministro Presidente passou a palavra ao Juiz Federal 
Alexandre Libonati de· Abreu, que fez uma apresentação sobre o atual estágio dos 
trabalhos de desenvolvimento do Sistema Processual Único da Justiça Federal, o 
E-Jud. 

Após a apresentação, foi lid~ e aprovada a 'ata da sesfanter~ 
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JULGAMENTOS 

Processo n° 2008.16.0073 
REFERENDO DA RESOLUÇÃO N° 17, DE 26 DE MAIO DE 2008, . 

QUE ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DA 
JUSTIÇA FEDERAL, CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESAS COM PESSOAL E EM CARGOS SOCIAIS. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, referendou a resolução. 

Processo no 2008.16.0003 
REFERENDO DA RESOLUÇÃO N° 18, DE 26 DE MAIO DE 2008, 

QUE ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO, EM FAVOR DA 
JUSTIÇA FEDERAL, CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DE 
DESPESAS COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, 
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR E ASSISTÊNCIA 11ÉDICA E ODONTOLÓGICA A 
SERVIDORES .. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, referendou a resolução. 

- Processo no 2008.16.1718 
REFERENDO DA PORTARIA No 051, DE 20 DE MAIO DE 2008, 

QUE DESIGNA O JUIZ FEDERAL DERIV ALDO DE FIGUEIREDO 
BEZERRA FILHO PARA CO :MP O R, COMO TITULAR, A TURMA 
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS. 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 

O Conselho, por unanimidade, referendou a portaria. 

Tomadas de Contas 
TOMADAS DE CONTAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

·FEDERAIS E SEÇÕES JUDICIÁRIAS VINCULADAS- EXERCÍC~O 2007. 

Apresentadas em mesa pelo Ministro Presidente. 
I 

O Conselho tomou conhecimento das conclusões dos Relatórios de 
Auditorias e dos Pareceres do Controle Interno e determinou a remessa dos 
respectivos processos ao Tribunal de Contas da Uniã~ f 
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Processo no 2008.16.0292 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 004, DE 14 

DE MARÇO DE 2008, DANDO NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS 
REFERENTES AO AUXÍLIO-MORADIA. 

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

Após o voto do relator, pediu vista do processo o Ministro Cesar 
Asfor Rocha, aguardando-se os demais para votação. · 

Processo no 2006.1'6.2189 
AUDITORIA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 

Relator: Ministro Gilson Dipp. 
Pedido de Vista; Conselheiro Jirair Aram Meguerian 

Após o voto-vista do Conselheiro Jirair Aram Meguerian, o 
Conselho, por unanimidade, decidiu a matéria nos termos do voto do relator, 
Ministro Gilson Dipp. ' 

Processo no 2008.16.1765 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL 

,FEDERAL DA 58 REGIÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, EM FACE 
DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 537, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006. 

' 

Apresentado em mesa pelo Ministro Presidente. 
Pedido de Vista: Conselheiro José Baptista de Almeida Filho 

Após o voto-vista do Conselheiro José Baptista de Almeida Filho, 
pela desistência do pedido, o Conselho decidiu pelo arquivamento do processo. 

, . 
Processo no 2006.16.8271 

INSTALAÇÃO DE. VARAS FEDERAIS NAS LOCALIDADES 
ESTABELECIDAS PELA LEI No 1 O. 772/2003 NO ÂMBITO DA sa REGIÃO. 

O Conselho decidiu pela imediata implantação da Vara de União dos 
.. Paln;1ares, com competência plena e-redistribuição dos processos que estão em 

' curso na 78 Vara, instalada provisoriamente em Maceió/ AL. Vencido, 
· parcialmente, o Conselheiro Castro Aguiar. 

pediu 
Concluída a pauta de julgamentos, o Miriistro Cesar Asfor Rocha 

a pal~vra para proferir ~omenagem ao Ministro Gomes d;;,arros ni 



s•eguintes termos: "Senhores Conselheiros, ao término desta sessão, eu não poderia, 
em nome dos eminentes Conselheiros e em meu próprio, deixar de render 
homenagem ao Ministro Gomes de Barros, por ser esta a sua última participação 
na qualidade de Presidente deste Conselho. Então, gostaria de, ainda que 
brevemente, destacar a satisfação de todos nós de contarmos cqm a Presidência de 
Vossa Excelência, pela sua lucidez, pela sua coragem de enfrentar problemas, pela 
concepção que Vossa Excelência tem do real papel que o Poder Judiciário tem e, 
como decorrência, o Conselho da Justiça Federal. Sei muito bem - talvez mais do 
que qualqw~r outro Colega - do enorme respeito que Vossa Excelênciq_ tem pela 
Justiça Federal. Aliás, esse respeito decorre mesmo -eu acho- do adiantamento 
da legítima que Vossa Excelência recebeu, já que seu saudoso e honrado pai foi 
Juiz Federal. A partir de entãQ, sei que Vossa Excelência passo~ a ter uma 
adoração pela Justiça Federal. Certa feita, Vossa Excelência me confidenciou que 

( quanto. mais conhecia os' mistérios da Justiça Federal, mais a ela estaria a render 
homenagens, pelo relevante papel que tem no Brasil, pelos serviços prestados pela 
Justiça Federal ao longo de sua história. Por isso é que somos todos nós deved<;>res 
pelo tanto que Vossa Excelência fez, ainda que nessa sua breve gestão, à frente do · 
Conselho. Aliás, também foi breve a participação que Vossa Excelência teve como 
Coordenador-Geral da Justiça Federal. Ainda que curto o espaço de 'tempo, foi 
profunda a dedicação de Vossa Excelência, .e os astros conspiraram para que nós 
pudéssemos vivenciar na administração de Vossa Excelência fatos de extrema 
relevância para o jurisdicionado; não só para o Poder Judiciário, mas, sobretudo, 
para o jurisdicionado. Um exemplo é a sanção da chamada Lei dos Recursos 
Repetitivos, que era uma utopia perseguida por Vossa Excelência há muitos anos, 
porque ninguém é tão indignado com a freqüência com que os mesmos temas são 
decididos no âmbito dos Tribunais Superiores quanto Vossa Excelência. Como eu 
disse, é uma conspiração dos astros. Nesse curto período - mas proficuo- como 
Presidente, Vossa Excelência teve a oportunidade de capitanear a realização de um 
.sonho que era, há muitos anos, perseguido por Vossa Excelência e por aquel.es que 
também sentem as mesmas angústias na demora da prestação jurisdicional. Por 
isso é que, neste momento, estamos muito entristecidos por não podermos contar 
mais com a participação de Vossa Excelência ,em agosto - muito embora eu guarde 
ainda grande esperança de que, até o dia 23 de julho, passe ainda a prorrogação 
para os setenta e cinco anos. Os fatos parecem evidenciar que no dia 23 de julho 
Vossa Excelência deixará a Presidência. Temos a alegria de ver a história de Vossa 
Excelência como um Juiz tão íntegro, tão correto; como um Colega tão leal, como 
até um ·adversário que agiu sempre com muita dignidade, sempre expondo de uma 
maneira clara os seus posicionamentos, sem receio de contrariar qualquer interesse, 
porque Vossa Excelência sempre teve o espírito motivado para o que pudesse 
haver de melhor na condução dos assuntos do Judiciário. Para simbolizar esse 

I 

apreço de todos nós, de todos os eminentes Colegas Presidentes dos Tribunais, dos· 
seus Colegas do Superior Tribunal de Justiça, de todos os servidores do Conselho 
da Justiça Federal e de todos os Juízes Federais- tenho certeza absoluta de que a 
AJUFE se acosta a essa homenagem, porque o eminente Presidente F~~ 



-
Cesar Mattos, por diversas vezes, já manifestou o elevado apreço que tem por 
Vossa Excelência - em nome de todps nós, entrego uma placa que marcará a 
passagem de Vossa Excelência por este Conselho." 

Em seguida, o Ministro Presidente agradeceu a homenagem 
proferindo as seguintes palavras: "Meus Çolegas, senh~res Conselheiros, meu 
fraterno amigo Cesar Rocha, estou recebendo essas palavras como um presente de 
aniversário. Hoje estou completando dezessete anos de judicatura. Foi uma 
mudança ríspida na minha. vida. Deixei de ser Advogado. Virei algo que não estava 
no projeto de minha vida. Tomei-me Juiz e digo que fui extremamente feliz como 
Juiz. Hoje de manhã, lembrei-me de uma anotação do grande Jurista Eduardo 
Couture, naqueles célebres mandamentos. Um deles - não me lembro do número -
diz: "Ama a tua profissão. Trata de tal modo a Advocacia que, no dia em que o teu 
filho te pedir um conselho sobre o seu futuro, consideres para ti uma honra poderes 
dizer-lhe: sê Advogado!". Hoje, quero dizer que esse amor inesperado, .esse amor 
que surgiu por acaso à judicatura me levaria a dizer a qualquer dos meus filhos: 
"seja Juiz", mas continuo a dizer "seja Advogado". Hoje, estou dividido entre dois 
amores: a Magistratura e a Advocacia. Digo que, na v~rdade, acho que a saída aos 

...... setenta anos não é uma punição, não é uma expulsão. Na verdade, eu sempre olhei 
isso como um prêmio que se dá àquele que trabalhou, que prestou serviço ao 
Estado, que, agora, determina que ele descanse. E esse descanso chega numa hora 
muito importante: quando eu completei a minha tríplice cidadania. Ontem virei -
digo isso com o maior orgulho - cidadão carioca. Completei-me como pessoa, 
como profissional, com esses dezessete anos de judicatura, e digo que espero poder 
voltar à Advocacia porque é o que me sobrará fora da jurisdição, até porque eu não 
sei cozinhar, e, não poderei ficar em casa. Quero agradecer a todos e agradeço as 
palavras generosas do Ministro Cesar Rocha. Fui um juiz turrão, mas um ju.iz 
inconformado com a repetição, com a falta de efetividade da jurisdição. E vejo 
agora, pelo trabalho do Ministro Cesar Rocha, pelo trabalho do Ministro Gilson . 
Dipp, ·que isso começa a desaparecer. Peço somente, como disse no começo, aos 
meus Colegas remanescentes, que tenham juízo. Não vamo~ Çeixar essa lei do 
recurso repetitivo ser uma daquelas que não pegam. Por último, quero dizer, não 
adeus, mas até logo. Resta-me a esperança de brevemente estar do outro lado dos 
cancelos a incomodar a paciência de Vossas Excelências. É bom que saia a 
aposentadoria aos setenta anos. Desgraça seria ó sujeito sair arrastando os pés. Não 
gostaria de estender-me nestas palavras por uma advertência de meu saudoso avô, 
·o velho Laurentino: é feio homem chorar. Muito obrigado." 

Na seqüência, o Ministro Presidente agradeceu a presença dos. 
servidores do Tribunal Regional Federal da. 28 Regi~o e do Superior Tribunal de 
Justiça,, Dra. Shyrlei Maria de Lima, Diretora-Geral; Dra. Rose Marie Thiuin,l 
Secretária-Geral da Presidência; Dra. Maria Magdala de Mesquita, Chefe da 
Assessoria de Cerimonial; e da Dra. Isabella Karen Araújo Simões, Assessora da 
Presidência; e também a presença de dois eminentes integrantes do TRF-2~gi~ 



Desembargadora Federal Liliane Roriz, que teve a necessidade de sair, mas assistiu 
grande parte da sessão do Colegiado, e o Desembargador Federal André Fontes, a 
quem o Ministro Presidente agradeceu pela bela recepção. 

Aproveitando o momento, o Ministro Gomes de Barros agradeceu, 
também, o comparecimento de estudantes de Direito, registrando que el~s tiveram 
a oportunidade de ver que o Poder Judiciário não é o poder frio que se pinta por aí 
afora, de "homens vestidos de preto", mas é um Poder composto de pessoas que 
amam, de pessoas capazes até de chorar. 

/ . 
Por último, o Ministro Presidente agradeceu a presença do Juiz 

Federal Ftfrnando Cesar Baptista de Mattos, Presidente da Ajufe, dizendo que ele é 
bem-vindo e representa, no Conselho da Justiça Federal, a participação ativa e 
gloriosa da classe dos Juízes Federais. 

Logo após as manifestações do Ministro Presidente, o Juiz Federal 
Fernando Cesar Baptista de Mattos pediu a palavra e fez a seguinte manifestação: 
"Senhor Presidente, eu ,gostaria d~ ràtific~ as palavras do Ministro Cesar Rocha 
em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Hoje é a minha primeira 
sessão e com muito orgulho está sendo na cidade onde exerci minha atividade · 
jurisdicional a maior parte da minha vida. Para·esta oportunidade, fiz questão que 
todos os Diretores da Ajufe que judicam no Rio de Janeiro estivessem presentes, o 
que aconteceu no início da sessão, e agora também presente 9 Desembargador 
André Fontes. Então, gostaria de manifestar a justa homenagem pelo trabalho de 
Vossa Excelência como Ministro do STJ, agora como Presidente do Conselho da 
Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça e, motivo ainda de muito mais 
orgulho para nós, cidadão carioca. Receba o nosso abraço, a nossa homenagem, em 
nome de todos os Juízes Federais do Brasil." 

Antes de encerrar os trabalhos, o Ministro Presidente informou aos 
Conselheiros da necessidade de marcação de sessão extraordinária do Conselho no 

I 
início do mês de agosto, tendo em vista a necessidade de apreciação da proposta 
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus para o próximo 
exercício, ficando decidida a sua realização para o dia 06 do mês em referência. 

I 

Encerrou-se a sessão às onze horas e qu&:enta e cinco minutos. 
. I . 

I Eu, ~.c:::> ~ , Secretário-Geral do Conselho da 
Justiça Federal, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Exmo .. Sr. Ministro 
Presidente. 

I Ministro ll _k ~o,:es _;2arros 
%~=te rUj 


