
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA DE JULGAMENTO

 ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/02/2016.

Presidente: Exmo. Senhor Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Secretária: Márcia Bittar Bigonha

 

Às nove horas e trinta e oito minutos do dia dezoito do mês de fevereiro do ano de
dois  mil  e  dezesseis,  presentes  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  Federais  JIRAIR  ARAM
MEGUERIAN,  MÁRIO  CÉSAR  RIBEIRO,  HILTON  QUEIROZ,  CARLOS  MOREIRA  ALVES
(Corregedor Regional), I’TALO MENDES, JOSÉ AMILCAR MACHADO, DANIEL PAES RIBEIRO,
JOÃO BATISTA MOREIRA,  SOUZA PRUDENTE,  MARIA DO CARMO CARDOSO,  NEUZA
ALVES  (Vice-Presidente),  ÂNGELA  CATÃO,  MÔNICA  SIFUENTES,  KASSIO  MARQUES,
NÉVITON GUEDES, NEY BELLO, MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, JOÃO LUIZ DE SOUSA,
GILDA SIGMARINGA SEIXAS, JAMIL DE JESUS OLIVEIRA, HERCULES FAJOSES e CARLOS
PIRES BRANDÃO, foi aberta a sessão.

Ausentes  os  Exmos.  Srs.  Desembargadores  Federais  OLINDO  MENEZES,  por
motivo de convocação para o Superior Tribunal de Justiça, NOVÉLY VILANOVA, por motivo de
férias, e FRANCISCO DE ASSIS BETTI, por motivo de afastamento preventivo.

Foi postergada a aprovação da ata da sessão anterior para a próxima sessão.

JULGAMENTOS

PROCESSO 0002269-44.2016.4.01.8000 – TRF1

Assunto: Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e
do Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, no biênio 2016/2018.

Votação: Disponibilizada a visualização das cédulas eletrônicas para a eleição e apurados os votos,
verificou-se o seguinte resultado:

PRESIDENTE

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ                                             22 votos

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES                              01 voto

VICE-PRESIDENTE

Desembargador Federal I’TALO MENDES                                                22 votos

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO                      01 voto

CORREGEDOR REGIONAL

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA                             21 votos
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Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE                                          01 voto

Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO                                   01 voto

Decisão: O Plenário elegeu os Exmos. Srs. Desembargadores Federais HILTON QUEIROZ para exercer
o cargo de Presidente; I’TALO MENDES para exercer o cargo de Vice-Presidente; e JOÃO BATISTA
MOREIRA para exercer o cargo de Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região. Todos
para mandato a ser exercido no biênio 2016/2018.

 

PALAVRAS

 

O Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO:  Parabéns, Desembargador Hilton
Queiroz,  desejo  a  Vossa  Excelência  uma  grande  administração,  embora  reconheça  que  Vossa
Excelência  vá  ter  que  se  preparar  para  enfrentar  algumas  dificuldades,  principalmente  na  área 
econômica e orçamentária. A coisa está apertadíssima este ano, mas tenho certeza de que, com a sua
experiência, criatividade e competência administrativa, Vossa Excelência dará solução a tudo isso.

O Desembargador Federal HILTON QUEIROZ : Agradeço. Senhor Presidente, meus
colegas, eu pensava que, já abeirando-me dos 70 anos de idade, estivesse imune a essas emoções que a
experiência,  a  vida  profissional  de  magistrado  traz  e  oferece.  Emoção  com que  me defrontei  no
primeiro dia em que presidi uma audiência, como juiz federal na Bahia, em 1984. Em 1984, talvez 10
de setembro de 84, ou 11 de setembro, substituindo o então Juiz Federal Olindo Menezes, na 4º Vara da
Seção Judiciária da Bahia, presidi  uma sessão em que, ao envergar a toga de juiz federal de 1º grau, eu
sentia todo o peso da República em cima de mim, presidindo aquela audiência, a primeira na condição
de magistrado, mas intensa. Advoguei no interior, Jaguaquara, a Toca da Onça, por 16 anos, e Maracás.
É tudo resquício de uma ocupação ainda indígena: Maracás, Itiruçu, Santa Inês, Ubaíra, mais o interior
da Bahia. Raramente fui advogar na Justiça de Salvador, poucos casos, pouquíssimos. Advoguei uma
vez na Justiça Federal, num embargo de terceiro em que foi julgador o Juiz Federal, na Bahia, Castro
Meira, que chegou até ao Superior Tribunal de Justiça. Para sorte minha, eu tive êxito na causa, nesse
embargo  de  terceiro;  mas,  Senhor  Presidente,  eu  já,  como  disse,  considerava-me  imune  a  essas
emoções e hoje estou sentindo novamente o impacto disso, numa dimensão muito maior, porque é a
representatividade do Tribunal, de que serei a voz mais imediata na condição de presidente, por força
do Regimento Interno. Aqui me trouxe, como eu disse, o tempo. Cheguei aqui no Tribunal pelo tempo,
depois que Vossa Excelência já tinha assumido, Senhor Presidente, no ano seguinte, Vossa Excelência
assumiu em 96, e eu, em 97, um pouco mais de um ano.

O Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO : Entrei no final de 96.

O Desembargador Federal HILTON QUEIROZ : No final de 96, mas eu ainda fui no
finalzinho, no último dia útil de 1997. Em 19 de dezembro de 1997, eu assumi. A posse foi naquele
salão nobre, o da galeria dos retratos. A posse, presidiu-a o então juiz, depois desembargador, por força
das mudanças de regimento, Nelson Gomes da Silva, ocorreu no dia 19 de dezembro. Então, o tempo
aqui me trouxe. O tempo também está me trazendo aqui à condição de presidente, pelo voto dos meus
colegas, a quem sensibilizadamente agradeço pela confiança, mas certo do que Vossa Excelência já
alertou:  os tempos são difíceis,  e,  em tempos difíceis,  não se espera a  atividade de um,  mas do
conjunto. Eu quero trabalhar nesse período, nesses dois anos, e sempre os ouvirei, contando com os
meus colegas. Os problemas que assediam o Tribunal, acometem o Tribunal, devo enfrentá-los, mas
ouvindo também meus colegas na hora de tomar as decisões que importem realmente, com repercussão
na vida do Tribunal. Não é fácil. O Tribunal tem sua história. Esses ritos que existem, as solenidades, as
coisas, para os que já passaram pelo cargo, ou pelos cargos, eles marcam a história do Tribunal, que é
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um Tribunal que tem uma história realmente, presta serviços relevantes ao Brasil,  e hoje tem seus
desafios. Nós temos, sabemos e reconhecemos, embora já tenhamos vencido um acervo imenso de
processos, mas temos processos ainda, também, em grande número, e escassez não só de recursos
financeiros, mas de recursos humanos também, isso é sabido. Os que já aqui estamos, somos 27 no
quadro de magistrados de 2º grau; 24, no exercício da judicatura, e os gabinetes estão assoberbados,
uns com um volume terrível de processos, no setor de Previdência, outros com menos, mas, com casos
complicadíssimos, que exigem maiores reflexões, tomam tempo e não podem forçar, às vezes, decisões
precipitadas, muito embora se cobre do Tribunal uma maior celeridade nos seus julgamentos, mas tudo
isso são desafios que nós temos que estar conscientes da sua existência e depois buscar soluções em
conjunto que permitam enfrentar a dificuldade e superar. Vossa Excelência, Presidente, seguramente,
pelo que mostra a sua gestão, que ainda está em curso, desenvolveu e tem desenvolvido um trabalho
profícuo,  um trabalho extraordinário.  Esse trabalho será reconhecido,  como já o é,  pelo Tribunal,
inclusive nesse problema das despesas que o Tribunal enfrenta. Vossa Excelência tem administrado
com sabedoria esse tempo de escassez que já repercute também sobre Vossa Excelência, mas isso a que
Vossa  Excelência  se  reportou,  as  dificuldades,  nós  todos  já  estamos  conscientes  de  que  existem
dificuldades. Seguramente essas dificuldades não foram provocadas pelo Poder Judiciário, porque o
Poder Judiciário não é foco desencadeador de despesas para o país, nem o centro das arrecadações dos
recursos do país. Os recursos que nós recebemos são destinados a essa atividade precípua da prestação
jurisdicional eficiente, mas, se existe a escassez, e nós não somos os responsáveis, temos que cumprir
determinados contingenciamentos, vamos nos empenhar para que isso seja cumprido, e que não se diga
que o Poder Judiciário está criando circunstâncias que inviabilizam a administração geral do país, ou
então que a  má administração do Poder Judiciário  provoque descalabros dentro do próprio  Poder
Judiciário,  é  isso  que  não  queremos.  Então,  meus  colegas,  reitero aqui  o  meu  agradecimento  à
confiança e espero, contando com a colaboração de todos os meus colegas, que nós atravessemos essa
quadra difícil, que não é daquelas sete pragas do Egito, ainda não estamos também nessa situação das
sete pragas do Egito. Pode até ser um pouco pior, mas será apenas vaca magra, tempo de vaca magra,
mas esperamos que, futuramente, as coisas melhorem, quiçá ao longo da nossa gestão, embora isso seja
uma perspectiva muito otimista, mas, a nós, nos cabe esperar que haja o melhor para a Justiça e para o
nosso país. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O Desembargador  Federal  CÂNDIDO RIBEIRO:  Parabéns a  Sua Excelência,  o
Desembargador Federal I'talo Mendes, colega que já está aqui há muitos anos. Desejo que juntamente
com o Desembargador Federal Hilton Queiroz, possa realizar uma administração exitosa, embora as
dificuldades não sejam pequenas, mas Vossa Excelência é criativo também e já trabalha junto com o
Desembargador Hilton Queiroz em turma e seção de julgamento há alguns anos.

O  Desembargador  Federal  I'TALO  MENDES:  Senhor  Presidente,  gostaria  de
agradecer a confiança que foi depositada pelos eminentes pares e apenas gostaria de dizer que estou à
disposição do Desembargador Hilton Queiroz, deste Tribunal, dos eminentes colegas para prestar a
minha  modesta  contribuição  na  gestão  do  Desembargador  Hilton  Queiroz  e  colaborar  com  Sua
Excelência em tudo o que for necessário para que possamos ter uma boa gestão, neste momento, que,
como Vossa Excelência ressaltou, Senhor Presidente, é um momento tão difícil no campo econômico
para o nosso país. Coloco-me à disposição de todos e agradeço a confiança que me foi depositada.

O Desembargador  Federal  CÂNDIDO RIBEIRO :  Parabéns  a  Sua Excelência,  o
Desembargador Federal João Batista Moreira. Não posso nem desejar que tenha dois anos de grande
administração com o Desembargador Hilton e o Desembargador I'talo, porque há uma torcida maior
que está permeando esta eleição. Mas, havendo uma alteração, nós, tranquilamente, iremos nos reunir
novamente e escolher outro colega. Vossa Excelência, pelo menos, terá algum tempo para se inteirar da
Corregedoria e preparar uma transição para outro colega.

O Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA : Senhor Presidente, ilustres
colegas, senhores servidores,  distinto auditório,  eu falava ainda agora aqui com os meus vizinhos,
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Desembargador Federal José Amilcar Machado e Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso,
que, na segunda-feira, o grupo dos sete, posteriormente denominado de baixo clero, completou quinze
anos de atividade no Tribunal. Tomamos posse naquela quinta-feira do dia 15 de fevereiro de 2001.
Remanescentes aqui somos o Desembargador Federal Daniel  Paes Ribeiro,  eu e o Desembargador
Federal  Souza  Prudente.  Já  se  aposentaram  os  Desembargadores  Federais  Antônio  Sávio,  Luis
Gonzaga, Selene Almeida e Fagundes de Deus. Daqueles sete, restam três, portanto. Sou o único que
estou  na  mesma cadeira  desde  aquele  dia,  na  5ª  Turma  e  na  3ª  Seção.  Outros  colegas,  como o
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, que voltou para a 3ª Seção, já esteve fora por algum
tempo na Vice-Presidência. O Desembargador Federal Souza Prudente também já passeou lá pela 4ª
Seção. É uma prova de que a 3ª Seção é uma Seção maravilhosa. Para ser sincero com os senhores, vou
sair com o coração apertado. É uma Seção muito pesada, processos volumosos, valores estratosféricos,
mas muito interessante em razão da sua variedade, são doze itens de atribuições, mas está na hora de
sair, penso, é preciso na vida mudarmos um pouco, tentarmos renovar as experiências, porque o tempo
passa  muito  rápido.  Por  outro  lado,  também  penso  que  está  na  hora  de  sair,  porque,  apesar  de
inicialmente a forma, talvez, como foi lançado não agradou muito, o esforço concentrado do PAJ está
dando um resultado muito positivo, particularmente, no gabinete ao qual sirvo. Somos cinco juízes
trabalhando naquele gabinete, hoje, especificamente falando, são os três do PAJ, a Juíza Rogéria Maria
Castro  Debelli,  que  me  substitui,  e  eu  de  férias,  tentando  julgar  as  ações  civis  públicas  mais
complicadas para poder deixar o gabinete realmente numa situação boa, em termos de volume de
trabalho, para aquele que for me suceder. Digo que parece que foi ontem esses quinze anos, aquela
quinta-feira do dia 15 de fevereiro de 2001. E me lembro aqui do livro do Frei Betto, em que ele diz
que, quando estamos felizes, uma hora é como se fossem cinco minutos; quando estamos tristes por
qualquer motivo, cinco minutos parecem um dia. E se o que parece é que foi ontem, aquela data da
nossa posse, então a conclusão a que chego é que foi um período de muita felicidade. E realmente foi.
Eu me sinto muito honrado e me sinto muito à vontade neste colegiado, particularmente nos últimos
tempos, graças à liderança de Vossa Excelência, Senhor Presidente. Isto tem que ser reconhecido: a
harmonia,  a  convivência,  a  felicidade  que  reina  neste  colegiado,  graças  à  liderança  da  atual
administração, sem desmerecer as demais,  de Vossa Excelência,  do Desembargador Federal Carlos
Moreira Alves e da Desembargadora Federal Neuza Alves. Eu me sinto honrado com a confiança que
me foi depositada pelos ilustres colegas e espero poder contribuir com a nova administração. A outra
vertente, a outra ideia a que Vossa Excelência se referiu é uma coisa muito incerta, temos que contar
com o dia de hoje. Agradeço a todos, muito obrigado!

O Desembargador  Federal  CÂNDIDO RIBEIRO :  Queria  me penitenciar  com o
Desembargador Carlos Brandão por não ter feito menção de que esta é a primeira sessão plenária de
Sua  Excelência.  Perdoe-me,  Desembargador  Brandão.  Talvez  essa  omissão  decorra  do  tempo  de
convívio que Vossa Excelência já tem na Corte. Mesmo antes da promoção, Vossa Excelência era um
convocado eterno da Corte para prestar serviços fosse substituindo, fosse auxiliando, mas já estava aqui
há muitos anos, embora jovem. Perdoe-me a omissão.

Encerrou-se a sessão às dez horas e vinte e seis 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 CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região, em
17/03/2016, às 09:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1800570 e o código CRC 369F5620.
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