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Dinamicidade na Justiça Federal 
Mônica Sifuentes* 

Por Martha Hormann 

Dando continuidade à Seção "Em Foco'; em que já entrevistamos o Desembargador Federal Diretor deste periódico, 

a Presidente e o Vice-Presidente da Corte, além dos outros desembargadores que desempenham atribuições ad

ministrativas nesta Casa, neste número, apresentamos a Juíza Federal 

Mônica Sifuentes, componente do Conselho Editorial da Revista do 

TRF 1• Região. 

Dona de um extenso curriculum, a Juíza Mônica Sifuentes é autora 

de dois livros, tendo concluído mestrado e doutorado. Professora de 

Direito Público, colaboradora do Jornal Correio Braziliense, titular da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias 

do Distrito Federal, escreveu dezenas de artigos jurídicos, capítulos de 

livros, com trabalhos publicados em diversos congressos e seminários 
de Direito. 

N ém de se destacar na profissão que escolheu, não descuida da vida 

pessoal. Casada e mãe de duas filhas, enfrenta com maestria os desa

fios comuns às mulheres de seu tempo, encontrando meios de conci

liar a vida profissional e a familiar. A seguir, a Juíza Mônica Sifuentes 

conta um pouco de sua própria história e aborda, também, fatos rela

tivos à Justiça brasileira. 

Revista: Ser magistrada foi um sonho que a senhora 
perseguiu ou aconteceu naturalmente, em decorrência 
dos estudos e da orientação de sua vida profissional? 

Mônica Sifuentes: Na verdade, depois de um con

curso público tão difícil e disputado como é o da ma

gistratura federal, soa um pouco estranho falar-se que 

aconteceu naturalmente, mas foi o que ocorreu, de fato, 

porque nunca pensei em ser magistrada. Na minha fa

mília não há tradição de exercício da magistratura que 

outros colegas possuem, como ter avô juiz, pai juiz, e 

assim por diante. Meu avô foi um imigrante espanhol 

que veio para o Brasil no início do século passado tra

balhar na agricultura, especialmente na cultura do café. 

Só a terceira geração dele teve a oportunidade de estu

dar, de modo que entre os meus primos há advogados, 

professores, arquitetos e também juízes. O que eu que

ria ser mesmo era professora na Faculdade de Direito 

da UFMG - a Casa de Afonso Pena. Desde que ali in

gressei, logo no primeiro período, comecei a atuar na 

• Juíza Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

área de pesquisa, auxiliando o Pro f Washington Peluso 

Nbino de Souza, que era professor titular de Direito 

Econômico. Por muito tempo, fui bolsista do CNPq. 

No entanto, por uma dessas artimanhas do destino, o 

Ministro Sálvio de Figueiredo- então Desembargador 

do Tribunal de Justiça de Minas-, de quem fui moni

tora de Direito Processual Civil na Faculdade, após a 

minha formatura convidou-me para ser assessora judi

ciária no Tribunal. E eu, então, fui trabalhar no Tribunal 

de Justiça de Minas, no gabinete do Desembargador 

Sérgio Lellis Santiago. Considero isso um marco na mi

nha vida profissional, porque o Desembargador Sérgio 

Santiago sempre foi um juiz -lamentavelmente já está 

aposentado - extremamente sério, estudioso, dedica

do à carreira e ao Poder Judiciário. Ele não tinha apenas 

o conhecimento, mas o sentimento do Direito, coisa 

muito rara de se encontrar. Como Santhiago Dantas, 

cada caso que chegava às suas mãos era destrinchado 

e estudado a fundo. "O importante é encontrar o Nor

te, a Justiça·; ele me dizia, "quem não consegue identi

ficar o ponto principal da demanda não sabe ser juiz': 

A influência dele foi fundamental na minha carreira. 

Tive oportunidade de trabalhar com um grande juiz e 
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sempre quis ser como ele, mas, infelizmente, ainda vai 

demorar muito tempo para eu conseguir essa proeza. 
Tanto é que o primeiro concurso que fiz foi para a 

magistratura estadual em Minas, cargo que exerci por 

pouco tempo. pois paralelamente fiz o concurso para 

juiz Federal, no qual também logrei aprovação. Meu 

gosto em ser juiza de Direito fez com que eu demo

rasse um pouco a assumir a magistratura federaL Mas 
valeu a pena, porque embora tenha perdido pontos em 

antiguidade na carreira, a experiência que obtive nesse 

espaço de tempo foi excelente para a minha formação. 

Revista: A senhora fez doutorado em Portugal. Podere
mos falar um pouco sobre a sua visão do Judiciário bra
sileiro? O nosso sistema, em geral, é muito diferente do 
portugués? 

Mi>nka Sifuentcs: O judiciário brasileiro é filho do 

Judiciário português. Obviamente, tudo começou 

lá, antes do "descobrimento': Nós, como colônia, im

portamos não só as leis como também as instituições 

portuguesas. O nosso judiciário nasceu à semelhança 

do judiciário português, só que em determinado mo

mento houve uma libertação. Com a Constituição de 

1891, com a República, nós nos aproximamos muito 

do judiciário americano, principalmente no sistema 

de controle de constitucionalidade. Mas isso não o fez 

um homônimo do juiz americano. O juiz brasileiro 

hoje ainda luta contra as suas raízes lusitanas, muitíssi

mo entrelaçadas em nossa cultura, mas tem, em regra, 

muito mais liberdade de atuação. Além do mais, hoje 

em dia o nosso judiciário é bem mais avançado, sob to

dos os aspectos, do que o judiciário de Portugal. Ape

nas para citar um exemplo, no ano passado recebemos 

em nossa casa a visita de uma amiga portuguesa que é 

juiza do Tribunal de Círculo de Lisboa. Ela veio aqui 

ao TRF e assistiu a um julgamento da Corte Especial. 

Ficou impressionadíssima com as discussões, porque lá 
em Portugal isso não ocorre, já que a publicidade dos 

atos processuais refere-se apenas a divulgação e não ao 

julgamento do caso. Quando assistiu à TV justiça, nem 

acreditou no que estava vendo ... 

Revista: Isso é i11teressante. E que avaliação a senhora 
faz da rEforma do Judiciário brasileiro> 

\limica Sifncn!es: Essa é uma questão difícil de 

responder. Penso que toda reforma, no Brasil, infeliz

mente é feita na base da tentativa e do erro. Eles vão 

tentando. Tenta-se fazer algo para ver se dá certo. Aí 

se cria um instituto novo. uma regulamentação nova, 

por exemplo, o agravo de instrumento. A mudança na 

sistemática do agravo de instrumento foi promovida 

com o intuito de se liberar o juiz de primeiro grau e se 
dar maior rapidez no julgamento do agravo pela ins

tância revisora. O que aconteceu? Os tribunais ficaram 
lotados de agravo de instrumento. Penso que as refor

mas deveriam ser antecedidas de ampla consulta aos 

operadores do Direito, mas isso não ocorre. Veja agora 

a reforma quanto ao processamento eletrônico, que 

realmente vai agilizar muito, especialmente na Justiça 
Federal os processos vão ter uma tramitaçào rápida. 
Mas a quem ela serve? Serve principalmente aos que 

litigam na justiça Federal, às pessoas que têm recursos 

para pagar um advogado. Mas e o pobre? Outro dia, 

estávamos com uma pessoa hospedada lá em casa que 

chegou do interior, e essa pessoa se espantou diante de 

uma escada rolante; ela não sabia como subir numa 

escada rolante num shopping ce11ter. Fico imaginando, 

para essas pessoas, no interior, as pessoas pobres, que 
não têm recurso nenhum, o que o processamento ele
trônico leva de bom, de que ele adianta? Portanto, para 

mim, a maior revolução, a melhor reforma que já se 

fez, em toda a história do judiciário, talvez tenha sido 

a instituição do juizado de Pequenas Causas. Porque 

isso, sim, propiciou, tanto no âmbito estadual como no 

âmbito federal, o acesso das pessoas excluídas, o acesso 

das pessoas sem recursos, e esse foi o grande fenôme

no, porque pessoas que antes não tinham sequer ciên

cia dos seus direitos passaram a ter a partir da criação 

dos juizados Especiais de Pequenas Causas. 

Revista: A senhora publicou um livro a respeito do aces
so ao ensino 110 Brasil. Além disso, é professora de Direito. 
Como vê a qualidade do ensino jurídico hoje e como está 
o nível dos operadores do Direito? 

,\!única Sifuentes: Fico espantada com a quantidade 

de faculdades de Direito hoje em dia. Na minha épo

ca, quando me formei em 1987, em Belo Horizonte, 

havia três faculdades de Direito: a Milton Campos, a 

Universidade Federal e a Universidade Católica. Hoje 

em dia, pelo que se sabe, só em Belo Horizonte há mais 

de trinta faculdades! Penso que, a partir de 1988, com a 

democratização, houve uma valorização da pessoa do 

advogado, do profissional do Direito, e com isso maior 

procura pelos cursos jurídicos. Paralelamente, também 

após a Constituição de 1988, com a obrigatoriedade dos 

concursos para as carreiras do Estado e para os cargos 

públicos em geral, houve a inclusão, no currículo, de 

disciplinas jurídicas mesmo para quem não estivesse 



fazendo concurso especificamente para advogado. Isso 
possibilitou o maior interesse das pessoas pelo curso 
de Direito, porque quem quisesse fazer concurso tinha 
de saber pelo menos determinadas disciplinas. Só que, 
se por um lado esse dado é bastante positivo, porque é 

um reflexo da cidadania - as pessoas hoje estão mais 
atentas ao conhecimento dos seus próprios direitos e 
deveres - por outro depara~se com enorme carência 
de professores especializados, professores com boa 
formação. O que se vê hoje em dia são professores con
tratados às pressas, para atender a uma demanda espe
cifica de cursos que estão surgindo a todo o momento 
e é natural que, em decorrência disso, a qualidade fique 
em segundo plano. Tanto é que temos visto a OAB re
provando vários cursos jurídicos, mesmo aqui em Bra
sília, onde o número de faculdades cresceu muito. 

O que é que eu penso? Que deveria ser feita uma valo
rização do profissional do magistério, principalmente 
das universidades federais, as universidades públicas, 
que estão completamente sucateadas. As universida
des públicas deveriam ser centros de pesquisa, centros 
de excelência para formar professores com alta qualifi
cação, porque hoje qualquer pessoa, ao se formar, pode 
conseguir um emprego de professor universitário. Um 
controle rígido sobre esses cursos e uma melhora na 
situação docente revelam-se essenciais no aprimora
mento dos cursos de Direito. 

Revista: Corno a senhora vê a magistratura brasileira? 

\!única Sifuente" A magistratura brasileira é alta
mente qualificada sob o ponto de vista técnico. Aliás, 
é uma das magistraturas mais qualificadas, posso dizer, 
pelos estudos que tenho feito, do mundo ocidental e da 
América Latina. No entanto, falta formação especifica, 
treinamento, escola de magistratura. Outro dia mesmo 
recebi uma delegada de Polícia Federal aqui no meu ga
binete e ela estava falando que eles demoram quatro 
meses para colocar um policial nas ruas. E eu pensei: 
"Que coisa engraçada' Nós, com duas semanas, colo
camos o juiz no seu gabinete': Uma semana ou duas! 
Isso é certo? Se, para as outras carreiras jurídicas como 
fiscalização, carreira policial, é necessária uma prepara
\'ào técnica, por que não exigir isso do juiz? Por acaso o 
Juiz já nasce pronto? Algumas escolas de magistratura 
estaduais já adotam, com sucesso, o modelo de forma
ção dos magistrados anterior ao exercício da profissão. 
T1ve oportunidade de participar por dez meses como 
observadora do Centro de Estudos judiciários em 

Portugal. que forma juízes. Lá os juizes são obrigados 
a freqüentar um curso que dura dez meses, antes de 
poder ir para sua jurisdição, para sua vara, e começar 
a assinar despacho. Não é possível que um juiz nosso 
tome posse num dia e no outro já esteja exercendo sua 
função. Não que ele não esteja tecnicamente prepara
do, geralmente está. Mas e o "como fazer"? E a expe
riência? E o conhecimento do serviço? As escolas de 
magistratura, se não resolvem o problema da falta de 
experiência, pelo menos poderiam ajudar o juiz a dar 
os seus primeiros passos. 

Hcústa: Hd wn livro de sua autoria que diz respeito à 

súmula vinculante, que entrou em vigor no Brasil agora, 
em janeiro. A senhora entende que o acolhimento desse 
instituto )oi bcmifico 110 11osso caso? 

í\1únila Sih1cntes: Acredito que sim, que era essen
cial, era necessário, e é um instrumento como outro 
qualque1; não se pode ter preconceito contra a súmula 
vinculante, porque ela veio para dar vazão a essa mas
sa de processos repetidos que temos nos tribunais. Ela, 
efetivamente, tem o seu papel como um meio de resol
ver esse problema, um problema circunstancial, que é 
o volume de serviço, e um problema que o legislador 
tentou, anos atrás, resolver por meio das demandas co
letivas, mas que, infelizmente, não alcançaram o resul
tado esperado. Hoje em dia se vê muito poucas açües 
coletivas nos Tribunais, ao passo que as ações indivi
duais crescem em progressão geométrica. Para essas 
ações individuais, para esse volume, tinha de haver um 
instrumento como a súmula vinculante. 

lkvís!a: Uma rápida leitura do seu curriculo revela que 
a senhora é uma pessoa n-zuito dinâmica e dedicada a 
sua carreira. Como concilia todos os afazeres profissio
nais com as responsabilidades familiares? 

1\lúnh.-~1 Sifw::nks: Com organização. Como boa ca~ 
pricorniana, luto para conseguir disciplinar meu tem
po. Quanto à conciliação entre a vida doméstica e o 
trabalho, penso que esse é o drama e a redenção de to
das as mulheres da minha geração: não há como fugir 
do primeiro, mas o segundo é opcionaL Acredito que 
temos de conciliar três níveis: o nível público, o privado 
e o mais-que-privado: a esfera íntima. Você tem de es
tar bem com você mesma, tem de ter tempo para você, 
tem de estar com a cabeça em ordem, porque a vida 
privada, a vida em família é uma coisa, mas seu mundo 
interior também deve ser igualmente rico. Você tem 
de ter ambições, ter vontades, mas, sobretudo, ter Fé. 
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Eu, por exemplo, tenho muita vontade de aprendet; te
nho verdadeira sede de aprendizado, e isso é uma coisa 
minha. Não há marido ou filhos que dêem conta de 
resolver isso por mim. Quando se consegue conciliar 
esses três níveis, dá para ser produtiva. Vejo mulheres 
que se desesperam, que não conseguem conciliar o tra
balho com a vida particular, porque muitas vezes a sua 
cabeça, seu intimo, o seu mundo interior não está bem. 
Então, a desordem interior faz com que haja reflexos 
na vida pessoal e profissional. Não há fórmulas mágicas 
- mas estar bem consigo mesma é fundamental. 

lkvista: Talvez seu trabalho seja um praze~: 

Múnica Sifuentes: O meu trabalho é um prazer e o 
faço com gosto. Não me lembro de nenhum dia em que 
tenha chegado à justiça maldizendo o meu trabalho, 
nem nos piores momentos. De jeito nenhum. Conside
ro-o um presente de Deus, uma oportunidade de ser
vir e dou graças todos os dias por estar aqui. Ser juiz é 

maravilhoso. Quantas pessoas podemos ajudar ou des

truir com apenas uma palavra? Por isso é preciso estar 
sempre atentos ao lado humano de todos os casos que 
chegam às nossas mãos. Quanto à sua pergunta sobre 
a conciliação dos meus afazeres profissionais e familia
res, digo-lhe que tendo organização, sabendo compar
timentar as coisas, é possivellevar perfeitamente. Tem 
de ter tempo para o marido, para os filhos, para a fa
mília, pai, mãe, tios, amigos, todo mundo, porque esses 
relacionamentos alimentam a nossa alma. No entanto. 
tem de ter o tempo da profissão e do estudo. A vida é 
difícil para todos e certamente não estamos aqui nesse 
Planeta passando férias. Há gente que sempre acha que 
a vida do outro é melhor, mas, como diz o ditado popu
lat; Deus dd o ji-io conforme o cobert01: Talvez para nós, 
mulheres, seja um pouquinho mais pesado. Mas saber 
levar isso tudo é, no fundo, libertador' Há dias em que 
estou um pouco chateada e então eu lembro-me das 
coisas que já fiz e penso - "Puxa, esse ano consegui 
fazer tanta coisa'' Dá uma alegria danada! 


