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Preservara memória do Tribunal Regional Federal - 5;! Região, para não deixar que se perca no tempo
a lembrança dos que, com dedicação e competência, dignificaram esta Corte, torna-se o objetivo
primordial deste trabalho.
Nossa intenção foi a de realizar o melhor, o mais exato e fiel retrato de uma Casa da Justiça,
testemunhando fatos e feitos da sua história que constituem parte importante da Justiça Federal e em
especial do nordeste brasileiro.
Sabemosque não é impossível incorrer em omissões, daí nossa total disponibilidade para as sugestões
que venham surtir efeito multiplicador de idéias práticas, visando o aperfeiçocamento dos futuros
trabalhos deste porte e natureza.
"Somente as críticas construtivas podem burilar tudo aquilo que se dispõe a ser o melhor possível".
É com a consciência do dever cumprido, mas com a certeza do longo caminho a percorrer que
entregamos estes liDados Históricos", a todos os segmentos da popu lação, direta ou indiretamente ligados
aos meios jurídicos.
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APRESENTAÇÃO

/IAmemória das nações e das instituições, embora
em função do tempo diga re~peito ao passado, não
permanece confinada neste. Elase projeta no espaço,
refletindo-se tanto no presente como no futuro.
/I

"Preservar a memória institucional", foi uma das decisões da Seção Administrativa da Reunião Plenária
deste Tribunal, realizada em 08 de abril de 1992.
Realizar aquele anseio tornou-se então o objetivo maior da equipe envolvida na coleta e organização
das informações.
O resgatedas fontes dos aspectos técnicos edocumentais da criação e instalação desta Corte, foi possível,
devido à colaboração efetiva de todos os setores, tanto do Tribunal quanto das Seções jyrisdicionadas.
Espera.se que esta publicação alcance o seu objetivo e que, com a documentação aqui citada fotografias, comendas, placas e outras - possa contribuir para a formação do Arquivo Histórico da Justiça
Federal.

- --

- -----CRIAÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAISFEDERAIS

Dados Históricos
1989-1994

15
:1

Emse fazendo uma retrospectiva histórica através das diversas Cartas Magnas que antecederam a ora
vigente, encontramos referências a Tribunais Federais a serem distribuídos por regiões, em números,
tanto quanto necessários se façam, como ocorreu com as Cartas de 1891 (art. 55), de 1934 (art. 78) e de1946 (art. 105). Atente-se, em especial, que a Carta de 1967, na redação que lhe deu a Emenda
Constitucional n. 01/69, em seu art.121, parágrafo 10, previu a criação, ao lado do Tribunal Federal de
Recursos,sediado em Brasília, de dois outros Tribunais Federais que teriam sede, respectivamente, nos
Estadosde São Paulo e de Pernambuco. Coube à presente Constituição Federal concretizar o sempre
acalentado sonho de uma regionalização dos Tribunais Federais quando, em seu art. 92, 111,
criou, em
substituição ao extinto Tribunal Federal de Recursos, os cinco Tribunais Regionais Federais ora
existentes.
A criação dos Tribunais Regionais Federais e, no caso específico, o TRF 5a. Região, cuja competência
seencontra capitulada no art. 108 da Constituição Federal de 1988, tendo a composição e criação dos
respectivos quadros de pessoal se dado através da Lei 7.727/89, com definição territorial disciplinada
na Resolução n. 01/88 do então Tribunal Federal de Recursos, veio atender ao anseio da população
brasileira que há muito almejava a descentralização das atribuições do Tribunal Federal, vez que, sua
localização geográfica no centro do país e a extensão territorial nacional em muito encarecia os custos
processuaissomando-se, a tal circunstância, o número reduzido de seus integrantes, o que tornava lenta
a prestação jurisdicional face ao crescimento do número de causas de competência daquele Tribunal.
No âmbito judiciário nacional, reporte-se a novembro de 1976 e aos esforços empreendidos pelo então
Ministro Lauro Leitão - Presidente do TFR que em expediente enviado ao Congresso Nacional, quando
sediscutia o anteprojeto de reforma da Justiça, ponderou sobre a descentralização da Justiça Federal de
20. Grau, com fito de uma maior rapidez na distribuição da Justiça.
Louve-se também o árduo esforço empreendido pela Comissão da Constituinte do TFR, presidida pelo
Exmos.Srs.Ministros Flacquer Scartezzini, Carlos Thibau, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro e limar Galvão,
que trabalharam no mesmo propósito, bem como aos esforços dos Exmos. Srs.Ministros Evandro Gueiros,
José Cândido, Geraldo Sobral e Pedro Acioli que juntamente com a colaboração do Judiciário Federal
do 10. Grau de Pernambuco, junto às autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário local, além da
grande colaboração da mídia, se empenharam na luta pela localização física da sede do nosso Tribunal.
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Os cinco Tribunais Regionais Federais foram assim distribuídos:
1 a. Região

Sede: DistritoFederal
Jurisdição:
Goiás
Acre
Maranhão
Amapá
Amazonas Mato Grosso
Bahia
Minas Gerais

Pará
Piauí
Rondônia
Roraima e Tocantins

2a. Região
Sede:
Rio de Janeiro
Jurisdição: Rio de Janeiro e Espírito Santo
3a. Região
Sede:
São Paulo
Jurisdição: São Paulo e Mato Grosso do Sul

4a. Região
Sede:
Porto Alegre
Jurisdição: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina
5a. Região
Sede:
Recife
Jurisdição:
Pernambuco
Alagoas
Ceará
Rio Grande do Norte e
Paraíba
Sergipe

..
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o Tribunal Regional Federal da Sa. Região abrange, em sua jurisdição, os Estados de Alagoas, Ceará,
Paraíba,Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Tevecomo primeiro Presidente o Juiz Federal Ridalvo Costa e como Vice-Presidente e Corregedor, o Juiz
ArákenMariz.
Comsedeno Recife, foi instalado em 30 de março de 1989, no Palácio Frei Caneca, situado à Av. Cruz
Cabugá,Bairro de Santo Amaro, em cerimônia presidida pelo então Presidente do Tribunal Federal de
Recursos,Ministro Evandro Gueiros Leite, que empossou os seguintes Juízes Federais, nomeados por
Decretosdo Presidente da República, José Sarney:

JuizRidalvo Costa - Paraíba
JuizAraken Mariz de Faria - Rio Grande do Norte
JuizHugo de Brito Machado - Ceará
JuizJoséAugusto Delgado - Rio Grande do Norte
JuizJoséde Castro Meira - Sergipe
JuizPetrucio Ferreira da Silva

- Pernambuco

JuizOrlando de Souza Rebouças - Ceará
Juiz José Lázaro Alfredo Guimarães
Juiz Nereu Santos - Paraíba

-

- Bahia

(Representante do Ministério Público)

Juiz Francisco Cândido de Meio Falcão Neto - Pernambuco (Representante dos Advogados)

Na ocasião, discursaram a Procuradora da República, Eliana de Albuquerque Oliveira Recena, o
Governador do Estado de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar e o Juiz José Augusto Delgado para a
saudaçãoem nome dos Juízes empossados:

Excelentíssimo Senhor Minist~o Evandro Cueiros,
Saúdo-o com a homenagem maior da Corte pelo reconhecimento do trabalho
desenvolvido por Vossa Excelência, ao semear a boa semente na Presidência do
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, em benefício da Justiça Brasileira,
especialmente por, sem se quedar ante os obstáculos, cumprira estabelecido na
Constituição Federal, instalando, no prazo determinado, esta Casa da Lei.

.

1

Excelentíssimo SenhorCovemador Miguel Arraes, cultivadorde ideais, realizador
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de sonhos e representante, em potencial, da saga do caboclo nordestino.
Excelentíssimo Senhor Ministro Pedro da Rocha Acioli, juiz Maior dos atos dos
homens por vocação formada pelo hibridismo místico existente no povo
alagoano, onde a bondade, a coragem e a amizade formam o triângulo
representativo da dignidade do julgador culto e do amor à terra, valores
constantes de sua vida profissional.
Excelentíssimo Senhor Ministro Geraldo Sobra I, sergipano continuador do
milagre da amizade, incentivador do bom combate, dignificador da função de
julgar e pregador da celeridade da prestação jurisdicional como instrumento da
solidificação da paz entre os homens.
Excelentíssimo Senhor Ministro Djaci Falcão, representante da dignidade maior
da justiça e símbolo, 'neste instante, das emoções dos nossos pais, por ser pai de
um dos nossos juízes.
Amigos e familiares presentes, testemunhas maiores do compromisso
acabamos de assumir.

que

Excelentíssimos Senhores Senadores da República; Excelentíssimos
Senhores
Deputados Federais; Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Antônio Câmara,
do Rio Grande do Norte; Excelentíssimo Senhor Desembargador Hélio Fernandes,
do Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Excelentíssimos
Senhores Desembargadores dos Tribunais de justiça dos Estados de Pernambuco
e Paraíba e Excelentíssimos Senhores Desembargadores Presidentes dos Tribunais
Regionais Eleitorais.
Excelentíssimos Senhores juízes Presidentes dos Egrégios Tribunais Regionais do
Trabalho sediados nos Estados de Pernambuco e Paraíba.

Demais autoridades presentes que, em face do grande número, torna-se
impossível mencioná-Ias às quais homenageio, com breve saudação.
Meus Senhores e minhas Senhoras,
o momento vivido agora é marcado pelo fenômeno existente no ato de nascer,
de começar, de dar vida a uma instituição, envolvido com a convocação do
homem para o seu realizar. Conseqüentemente, é chamada para auxílio toda
a razão do ser humano que se integra a fases de reflexões envoltas com entidades
complexas situadas no círculo do mundo jurídico. E, por tal alcançar o plano
dos acontecimentos históricos, verifica-se que só a atividade consciente é
fecunda e quem a desempenha jamais compreenderá o seu significado, pelo

mistério existente na ação de crer e fazer.

...-
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A instalação deste Tribunal Regional Federal e a posse dos seus juizes refletem,
necessariamente, as exigências de uma sociedade impulsionada por mudanças
e sequiosa de uma prestação jurisdicional rápida, impávida e serena. São atos
que retratam, também, as características básicas de um País que se apega ao
direito escrito, somente alterável, no seu fundo, pelo legislador instituído,
porém, que necessita, pelas suas conotações e diferenças regionais, vê-Io
submetido ao juízo interpretativo dos Tribunais que assumem o nobre dever de
guarda impertérrita da Constituição e das leis.
Consolida-se, hoje, neste momento, uma reivindicação dos jurisdicionados que
submetem as suas lides ao julgamento da justiça Federal, descentralizando-se
o poder judicante do segundo grau em prol da aceleração e facilidade da
consumação da atividade jurisdicional. Ao mesmo tempo, se inicia uma longa
e árdua caminhada para a sedimentação de tais conquistas sem paralelo na
história do judiciário brasileiro, o que provoca profundas meditações e um
cúmulo de responsabilidades para os que assumem a obrigação, o dever de fazer
com que este Tribunal Regional Federal desempenhe a missão constitucional
que lhe foi confiada.
Meus Senhores, minhas Senhoras, autoridades presentes,
O direito não deve ser um mero esquema de organização social, conforme
defendeu Kelsen. Ele deve atingir os anseios dos homens que estão tutelados por
seus princípios, disciplinando o agir humano no âmbito da sociedade e
resolvendo as questões conflitantes que envolvem problemas legais.
Por tal razão, os italianos, sob o comando de Carnelutti proclamam que não é
no legislador, mas no juiz que se concentra, verdadeiramente, a figura central
do Direito. E concluem: tanto que um ordenamento jurídico pode existir sém
regrasjurídicas, porém, nunca sem o juiz. Éevidente que daí não se conclua em
uma interpretação ilógica e apressada a desvinculação do juiz à obediência à
lei, nem, conseqüentemente, se negue a autoridade do comando legislativo. O
que se afirma é que existe na sociedade, não obstante o atordoamento imposto
pelo ritmo das mudanças com as quais está obrigada a conviver, uma crença de
que há necessidade de, no particular, se refazer o mundo, começando pela
imposição da paz com a estabilização do direito nas relações entre os homens.
Paratanto alcançar, o Estadonecessita de justiça que brote de juízes independentes
e que jamais se afaste dos fins sociais e das exigências do bem comum, sem cujo
conteúdo não teria nenhum sentido. justiça que penetre na alma do povo, pois
para ele é ditada, e que faça realizaros seus anseios;justiça simples, despida de
qualquer aparato que possa torná-Ia dificultosa, com características reais.
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justiça sentida com fervor pelos jurisdicionados e que nela creiam, do mesmo
modo que crêem no amor, no milagre da harmonia das coisas e que seja o porto
seguro onde as esperanças depositadas representem uma sólida garantia. justiça
que, no dizer de Rui, "paire mais alto que a coroa dos reis e seja tão pura como
a coroa dos santos".
Éincomensurável, assim, numa sociedade complexa e envolvida por inovações
emudanças que o progresso científico e tecnológico suscitam, a responsabilidade
do órgão a quem compete distribuir a justiça, pelo que os homens que o
compõem devem estar preparados para enfrentar o que jamais aconteceu. F;m
tal mister, ao juiz cabe diferenciar a lei no papel da lei em ação, não se
vinculando ao pensamento de que há Estado demais na realização da justiça,
sob a influência da afirmação de que a justiça é o Estado ou de que o Estado é
a justiça, mas porque esta é, no retrato mais contemporâneo daquele, por
delegação do seu povo, o seu objetivo ou o seu fim.
A justiça não realiza o milagre de proporcionar ao povo terra onde corram rios
de leite e de mel, à maneira bíblica. Deve, contudo, desincumbir-se da sua
missão de realizar o sobre-humano poder de produzir verdade.
O juiz sempre termina a jornada, nunca a missão. A exemplo do missionário de
Abrãao ao voltar à judéia, depois de levar a doutrina de Cristo aos hebreus, o juiz
há de sempre voltar a outras plagas, pois há muito que laborar na cruzada que
encetou.
Ao magistrado cabe revelar o homem que se acha pulsando em sua pessoa,
resumindo tudo quanto de grandioso e nobre o inspira no momento de julgar.
Se permitido fosse fixar uma fórmula que orientasse o juiz no momento de
sentenciar, eu o faria, adaptando a tal, o pensar de Miguel Ângelo, ao dizer:
"A boa pintura aproxima-se de Deus e com Ele se unifica. Não passa de uma
cópia das perfeições divinas, uma sombra do seu pincel, da sua música, da sua
melodia. Não basta, pois, de modo nenhum, que o pintor seja um sábio ou um
hábil mestre. Penso, antes que deve a sua vida ser quanto possível pura e
santificada para que o Espírito Santo governe seus pensamentos."
Transpondo tal pensamento para o ato de julgar, temos o homem juiz, no
cumprimento de sua missão, coordenando emoções e equilibrando interesses,
condensando energias dispersas, contendo o egoísmo individual, desfazendo
paixões e controlando os abusos, tudo através do culto da verdade que se
constitui em bálsamo animador para os corações e meio de purificação das
almas.
O Tribunal Regional Federal há de conquistar a razão de sua existência
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conquistando todos os dias a confiança que os seus jurisdicionado~
nele há de depositar.
Meus Senhores,

minhas Senhoras, Autoridades

do Nordeste

presentes,

não há pretensão de ser atingida a infalibilidade por tal condição ser uma ilusão
lírica. Certo, estamos, porém, nós, juizes do Tribunal Regional Federal, que as
instituições possuem a sua moral e que a sua glorificação decorre em linha direta
ao desempenho pessoal dos que foram recrutados para fazer a sua história, para
cumprir a sua missão. O nosso chegar a tal patamar conduz-nos a meditar com
Rui Barbosa, a respeito da realidade do que seja justiça, vista por ele de tal modo:
"EU não conheço duas grandezas tão vizinhas pela sua atitude, tão semelhantes
pelas suas lições, tão paralelas na sua eternidade como estas: a justiça e a morte.
Ambas tristes e necessárias, ambas amargas e salvadoras, ambas suaves e
terríveis, são como dois cimos de névoa e luz que se contemplam nas alturas
imaculadas do horizonte."

A nossa função como integrantes do Tribunal Regional Federal é a de ter uma
verdadeira perspectiva do justo, fazendo com que o bem da pessoa só se
concretize com o bem do outro, em relações inter-humanas, numa busca em
comum. Paratanto, temos que ter crença no homem, afirmando como Sófocles,
na sua obra "Antigona" que "Muitas são as maravilhas e nenhuma é mais
maravihosa do que o homem".
Este Tribunal Regional Federal, sediado na foz dos Rios Capibaribe'e Beberibe,
haverá de julgar a força do pernambucano domador da natureza renitente no
sertão e caprichosa no agreste, formada pelo canto da senzala e agraciada com
a inteligência de Gilberto Freyre e o ideal consagrado de Dom Hélder Câmara;
terá de conferir o pulsar da intelectual idade dos paraibanos e conviver com a
coragem indômita de sua gente, em desbravar o inalcansável e rumar, de peito
aberto, para construir o seu futuro;.haverá de se sensibilizar com a simplicidade
dos rio-grandenses-do-norte, vendo-o, em face de seu destemor, crescer o seu
domínio sobre o mar e o controle sobre a caatinga insólita e sempre recusável
à exploração do seu solo, por-ém, nunca negando a tradição do fazer apoiada na
esperança do conquistar dias melhores; terá de compatibilizar os sentimenos
emergentes transmitidos pelos canaviais das Alagoas com a tranqüilidade de
suas praias e a vontade ilimitada de sua gente de crescer na mesma proporção
da grandeza e da bondade de seu povo; há de conviver com a fartura do Vale
do jaguaribe, em contraste com a solidão econômica das terras não férteis do
Ceará, porém, sempre aprendendo que a Iracema de josé de Alencar continua
presente no viver da mulher cearense, a embalar os sonhos dos seus homens de
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- -firmar um

Estado

- -

progressista

- - ---
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-

entre os demais

interiorde Sergipe e ao escutar o clamor

- - --

- - -- -

da Nação;

- --

terá de penetrar

do São Francisco, o Velho

alimentador de ilusões,pelo seu não aproveitamento,

-- -- no

Chico

inteirar-sede que os seus

filhossão guerreiros constantes em busca da verdade e pregadores sem rumo
dignidade.
Esta crença será um postulado a se impor nesta Corte, porque
compõem

reafirmam

verdadeira amizade

a credibilidade no ser humano,

os que a

por acreditarem

constrói o mistério da convivência

da

que a

pacífica e imortaliza a

paz.
A verdadeira
lá no

céu

mãe,

mãe

amizade

abençoando
mais

abnegação,
A amizade

verdadeira

A amizade

que

envolvendo
do

pelo

que

justiça-mulher-

mulher,

santa

pela

nosso

sua

comportamento

de sua força e dedicação

chorar

sangue

dos seus.

e do pai e mãe

dos filhos e das filhas que

e partes

para

homf;:!nagear

de nossa

a missão
a

que

carne,

impõem

reflexos

do

de contin!1ar, de ser imagem

dignidade

transmitida,

e segundos,

assumirão

no

com

na grandel/a
misticismo

ela

se

do realizar,
existente

no

gerações.

é a vivida com

a esposa

querida, amada,

da alegria e da dor e partícipe da sublimidade

consciente

do fortalecer das nossas

das nossas

aspirações.

A amizade

real é a louvada

a já existente em

no carinho

estado de esperança

emoções

inocente

e estimuladora

dos netos para

para aqueles

que

amiga,

do construir amor,

quem

os esperam

constante

os têm

e

para o abraço

de pai e mãe.

A amizade
-

do

do pai, o juízo maiordo

foi pelo comando

no mundo

fazer

verdadeira amizade

duplo

mais

e. todos os dias, horas, minutos

companheira
mulher

aqui na terra ou

chegamos.

postos

ser profissional

continuar

A

éa que vem
porque

aqui

de

presente

no ato de dar o seu amor.

frutos de nosso

do amor,

e semelhança,

da mãe

mãe-mulher-justiça,

justiça, mãe

certa é a construida

perdidas,

mistério

que

incansável

dias cansados

do coração

esta solenidade,

do

de juízes que somos,

pressas

é a colhida

certa é a plantada no gesto dos amigos

e dos amigos do tempo, que por terem crença em

juntaram-se

ao pai amigo,

amiga,

e com

eles formam

abraço

desejado.

à amiga

mãe,

de sangue

irmãos e irmãs

nós juízes, aqui assumidos,

ao filho amigo,

o elo da homenagem,

-

ao amigdneto

estando

a nossa

e à esposa
espera

para

o

Cremos, pelo visto,
meus senhores,minhas senhoras,autoridadespresentes,n:a

- --
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forçada amizade que é, também, condutora da realização da Justiça. E,por
assim pensarmos, queremos cantar a amizade como sendo o nosso primeiro
julgamento do dia e hora da instalaçãodesta Corte, em saudação a todos, sem
qualquerdistinção, quer autoridadesjudiciárias,executivas e legislativas,quer
homens mais simples do povo, por confiarem no nosso compromisso, por
esperaremque juízes seremos, por dizerem aos seus filhos que juízes terão.
Encerrada a cerimônia de instalação da sede e posse dos juízes, o Ministro Evandro Gueiros Leite
convidou as autoridades presentes para o descerramento da placa comemorativa.

Acessãodo prédio para a 1i! sede do Tribunal Regional Federal da 5a. Região foi feita através de um
contrato de permuta de uso, sob a forma de utilização gratuita de imóveis, entre o Governo do Estado
de Pernambuco e a justiça Federal, conforme documentos em anexo: certidão da Ata de Reunião da
Comissão de Apoio para instalação do Tribunal (Doe. 01); Contrato de Permuta (Doe. 02) e Ata de
Instalaçãoe Posse dos juízes (Doe. 03).
Foramentão iniciadas as obras de reforma do Palácio Frei Caneca, sob a supervisão da Comissão de
Instalação, constituída pelos juízes Federais: Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, a época
Diretordo Foro da Seção judiciária de Pernambuco, Dr. Petrucio Ferreira da Silva, Dr. Manoel Erhardt
.
e Dr. Francisco Roberto Machado.
A 19de outubro de 1990, em terreno cedido conforme Portaria n. 484, de 15 de dezembro de 1987, do
Ministérioda Fazenda, publicada no Diário Oficial da União de 06 de abril de 1989, cujo termo de
entregaconsta do Processo do Ministério da Fazenda n. 10480.003410/90 (Doe. 04), foi lançada a "Pedra
Fundaméntal"da futura sede do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, localizada na Av. Martin Luther
King(Caisdo Apoio), no Bairro do Recife.
Descerraram a placa comemorativa, o Presidente do Superior Tribunal de justiça, Ministro Washington
Bolívar,o Presidente do TRF 5a. Região, juiz Araken Mariz e o Chefe de Gabinete do Consultor Geral
da República, Aldo Ferro. Estiveram, também, presentes, os Ministros: Antônio Torreão Braz, Evandro
Gueiros Leite, Pedro Acioly, Geraldo Sobral, Roberto Rosa e Djaci Falcão; juízes do TRF 5a. Região,
Presidentes do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de justiça do Estado e demais autoridades.
Na ocasião, o Presidente do TRF 5a. Região, juiz Araken Mariz, proferiu o seguinte discurso:

"Aqui e agora, lanço a pedra fundamental, como quem lança uma semente:
daqui brotará a sede do Tribunal Regional da 5a. Região.Este ato não seria
possívelsemascontribuiçõesinafastáveisdosExcelentíssimosSenhoresMinistros
Washington Bolívar de Brito e do Dr. Célio Silva, ConsultorGeral da República.
Mas, certamente, também isto ê conseqüência do trabalho operoso que os
membros da Corte souberam desenvolver, após um ano e meio de fecunda
atividade, justificando a construção de um prédio compatível com a grandeza
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e a importância deste instrumento do Poder Judiciário. Deus abençoe este
projeto e esta iniciativa e que desta Casa se possa dizer: é o abrigo da Lei, o
refúgio dos injustiça dos, a garantia do cidadão!".
A Comissão de Construção foi composta pelos Juízes Hugo de Brito Machado, José de Castro Meira e
Francisco Cândido de Meio Falcão Neto cabendo à empresa construtora SERGEN, da Bahia, a sua
ex~cução.
O arquiteto Carlos Fernando Pontual, da empresa J&PArquitetos Ltda., vencedora do concurso realizado
entre dez escritórios de arquitetura de Pernambuco, foi o principal responsável pelo projeto do prédio,
que possui 20 mil metros quadrados distribuídos em 16 andares e, da planta à construção, foram gastos
36 meses. Foi projetado em forma de elipse, objetivando reduzir a carga térmica e, no plano estético,
ocupar apenas 1Oo/~do terreno, permitindo uma integração à paisagem local, respeitando as posturas
municipais.
Uma lâmina de água enfeita o hall de entrada onde se destaca a escultura" Águia Aprisionada" de autoria
de Francisco Brennand que buscou inspiração em Prometeu, figura da mitologia grega.

A distribuição dos andares obedece à seguinte ordem:
TÉRREO

1Q PAVIMENTO

Recepção
Oficinas
Protocolo/Informações Processuais
Almoxarifado Geral
Arquivo Judiciário
Divisão de Segurança e Transporte
Portaria (Expedição e Malote)
Garagem
Jardins
Estacionamento
WCs

Plenário (406 lugares)
Biblioteca
Mecanografia
Som (Gravação sessão)
Apoio Taquigráfico
Sala de Convidados
Sala de Advogados/Promotores
Sala de Estar dos Juízes
Foyer
Copa
WCs

MEZANINO

2Q PAVIMENTO

PABX
Micro-oficina
Copa
Central de Ar-condicionado
Manutenção
Agências Bancárias
Alojamento (Segurança)
WCs

Divisão de Taquigrafia
Primeira Turma (Auditório)
Segunda Turma(Auditório)
Cabines de Som
Foyer
Copa
WCs
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32 PAVIMENTO

92 PAVIMENTOAO 132 PAVIMENTO

Subsecretariade Informática e Documentação
Divisãode Processamento de Dados
jurisprudência
Copa
WCs

Gabinetes de Juízes
Copa
WCs

42 PAVIMENTO

Vice-presidência
Gabinete de juiz
Gabinete da Revista
Xerox
Copa
WCs

ServiçoMédico, Odontológico e Apoio Psicológico
Divisãode Assistência Social
Subsecretariade Pessoal
Xerox
Copa
WCs
52 PAVIMENTO
DiretoriaGeral
SecretariaAdministrativa
Subsecretariade Orçamento e Finanças
Subsecretariade Material e Patrimônio
Subsecretaria de Controle Interno
Copa
WCs

142 PAVIMENTO

152 PAVIMENTO
Presidência
Cultura e Cerimonial
Salão Nobre
Recepção-advogados
Xerox
Copa
WCs
162 PAVIMENTO

62 PAVIMENTO
Secretariajudiciária
Subsecretaria do Plenário
Distribuição Processual e Precatório
ComissãoPermanente de Licitação
Xerox
Copa
WCs
72 PAVIMENTO
PrimeiraTurma
Segunda Turma
Terceira Turma
Seção de Consulta e de Transmissão de Dados
Xerox
Copa
WCs

Restaurante (2 refeitórios e cozinha)
Salas de Lazer (Sala de Estar e de Leitura)
WCs
ÁTICO
Casa de Máquinas
Torres de Resfriamento
HELlPORTO

- --

-- -
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MAGISTRADOS

ARAKEN MARIZ DE FARIA

,---

J.

Naturalidade:
Serra Negra do Norte RN
Formação Acadêmica:
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdadede Direito do Recife- 1952
Atuação Profissional:
Adjunto de Promotor de Justiça na Comarca de Alexandria - RN
Juiz de Direito nas Comarcas de SãoMiguel, Florânia e Alexandria - RN
Juiz Federal Substituto RN
Juiz Federal - BA, RN e MA (em substituição)
Membro do Tribunal Regional Eleitoral
. Vice-Presidentee Corregedor do TRF5~Região(1989 a 1990)
. Presidentedo TRF5~Região(1990 a 1991)
Ingresso na Justiça Federal:
29 de novembro de 1968

-

.
..
..
.

-

Estados de Atuação como Juiz Federal:

Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíbà-:
Cargo e Função Atuais:

Juiz do TRF5~Região

..

Condecorações e Títulos Recebidos:
Grande Colar do Mérito Pontes de Miranda
Medalha da Ordem do Mérito Militar no Grau de Oficial

:

HUGO DE BRITO MACHADO
- ---

11'

--- - --- -- -

----

Naturalidade:
Piracuruca- PI
FormaçãoAcadêmica:
. Bacharelem Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará - 1968
. Especialização em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará
1978
Mestrado em Direito Público pela Universidade
Federal do Ceará - 1985

-

.
..
..
..

AtuaçãoProfissional:
Professordos Cursos de Graduação, Especialização e Mestrado em Direito da Universidáde Federal do Ceará
Professordo Curso de Especialização em Direito da Universidade de Fortaleza
. Procurador da República
Ministro (temporário) do Tribunal Federal de Recursos
Juiz Federal Substituto da 2i! Vara Ceará
Membro do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Vice- Presidente, Presidente do TRF Si! Região (1991 a 1992)

-

Ingressona Justiça Federal:
13 de setembro de 1974

de Atuação como Juiz Federal:
Estados
Ceará,Piauí e Alagoas
Cargoe FunçãoAtuais:
Juize Diretorda Revista do TRF 5a. Região
ProfessorTitular de Direito Tributário da Universidade

Federal do Ceará

.

Condecorações e Títulos Recebidos:
Sócio da Associação Brasileira de Direito Financeiro filiada a International Fiscal Association
. Membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Direito Tributário
. Membro da Academia Internacional de Direito e Economia
. Sócio Honorís Causa do Instituto Brasileiro de Direito Tributário

.
.
.
.

Medalhado Mérito Aeronáutico, no Grau de Oficial conferida pelo Presidente da República
. Títulode Cidadão Cearense, Assembléia Legislativa do Ceará em 10.12.92
MembroHonorário do Instituto Tributário de Londrina - PR

. Fundador e Presidente de Honra do Instituto Cearense de Direito Tributário
. Membro da International Fiscal Association com sede em Roterdã - Holanda
Ordem do Mérito Pontes de Miranda
. Autor do Ano Academia Brasileira de Direito Tributário(1994)
Membro da Academia Internacional
de Direito e Economia - SP

-

Livros Editados:

Cursode Direito Tributário; Imposto de Circulação de Mercadorias; O Conceito de Tributo no Direito Brasileiro;
LegislaçãoTributária Federal - alterações introduzi das pela Lei 7.450/85; A Sociedade Anônima e o Mercado de

ValoresImobiliários- Obra premiada com menção honrosa no Concurso Nacionalpara Magistradose PrêmioJ.X.
Carvalhode Mendonça; Mandado de Segurança em Matéria Tributária.
Obs:
Artigospublicados em jornais diversos e revistas especializadas

na área jurídica.

JOSÉAUGUSTO DELGADO
Naturalidade:
São José de Campestre - RN
Formação Acadêmica:
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 1964
Especialização em Direito Civil e Comercial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/PUC - 1980
Atuação Profissional:
Advogado
Professor universitário
Juiz de Direito da Comarca de Areia Branca - RN
Juiz e Corregedor Regional Eleitoral - RN
Admin,istrador do Foro da Seção Judiciária - RN
Juiz Federal das Seções Judiciárias de Alagoas, Paraíba e Pernambuco (2i! Vara)
Substituto dos Ministros Pedro da Rocha Acioli (STJ)e Torreão Braz (TFR)
Vice-Presidente e Corregedor do TRF Si!Região - 1991 a 1992
Presidente do TRF Si!Região - 1992 a 1993
Cargo e Função Atuais:
Juiz do TRF Si!Região
Professor da Universidade Católica de Pernambuco

..
..
..
..
..
.

Ingresso na Justiça Federal:
27 de fevereiro de 1976
Estados de Atuação como Juiz Federal:
Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Pernambuco
Condecorações e Títulos Recebidos:
Medalha "Amigo da OAB" (RN)
Personalidade de Destaque no Campo Jurídico do Estado (RN)
Cidadão Areiabranquense (Areia Branca -RN)
Cidadão Mossoroense (Mossoró - RN)
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa
Grau de Grande Oficial
Ordem do Mérito Aeronáutico

..
..
..
..
.

Grau de Comendador

.

Ordem do Mérito Pontes de Miranda
Medalha do Mérito Alberto Maranhão
Obs:

Artigos publicados em jornais diversos e revistas especializadas na área jurídica.

...

JOSÉ DE CASTRO MEIRA
11.'
Naturalidàde:
Livramentode Brumado- BA
FormaçãoAcadêmica:
. Bacharelem Direito pela Universidade Federal da Bahia - 1966
. Mestradopela Universidade Federal da Bahia - 1980
AtuaçãoProfissional:
. Promotç>r
de Justiça nas Com arcas de Parmirim, Rio de Contas e Itaparica - BA
. Membrodo Tribunal Regional Eleitoral (MA e SE)
. Professorde Direito da Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia
:

Ingressona Justiça Federal:
27 de fevereiro de 1976
Estadosde Atuação como Juiz Federal:
Bahia,Maranhão (substituto) e Sergipe
Cargo Atual:
Juiz do TRF 5~ Região.

Condecoraçõese Títulos Recebidos:
. Cidadãosergipano
. MedalhaConselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira - Categoria Mérito Judiciário - TRT 6~ Região
. Ordemdo Mérito Aeronáutico - Grau de Comendador
Obs:
Artigospublicados em revistas especializadas na área jurídica.

J

PETRUCIO FERREIRA DA SILVA

. I

..

Naturalidade:
São José da Laje - AL
Formação Acadêmica:
Curso de Humanidades (1953 - 1958) e de Filosofia Pura (1959 -1960) no Seminário de Olinda - PE
. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. 1966
Atuação Profissional:
Professor da Universidade Católica de Pernambuco
Professor da Universidade do Distrito Federal (Brasília)
Secretário do Instituto de Ciências do Homem da Universidade Federal de Pernambuco
Advogado
Juiz temporário dos Territórios Federais do Amapá e Oiapoque
. Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal
. Juiz de Direito da Justiça de 1ê Instância do Distrito Federal
. Juiz Federal da 2ê Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
Procurador da República (nomeado, mas não tomou posse)
. Membro do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;
. Juiz Federal do TRF Sê Região
. Diretor da Revista do TRF Sê Região
. Presidente da Comissão de Memória do TRF Sê Região
Ingresso na Justiça Federal:
19 de outubro de 1979

.
..

..
.
.

Cargo e Função Atual:
Presidente do TRF Sê Região
Condecorações

.

e Títulos:

Voto de aplauso na Câmara Federal solicitado pelo Dep. Gonzaga Patriota pelo seu desempenho funcional
ano de 1987

. Voto de aplauso na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco solicitado pelo Dep. Joaquim Roldão p
seu desempenho no ano de 1987
Obs:

Artigos publicados em jornais diversos e revistas especializadas.

I I

ORlANDO DE SOUZA REBOUÇAS
--- --- ---

Naturalidade:
Capuí- CE
Formação
Acadêmica:
. Bacharelem

Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Ceará - 1965

. Pós-graduação
em Desenvolvimento
1975

Político, Política e Administração

pela Universidade Federal do Ceará -

. Bacharelem Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará - 1978
AtuaçãoProfissional:
. Advogado
. Professor
de Direito Administrativo pela Universidade Federal do Ceará
. Professor
de Direito Comercial e Industrial pela Universidade Federal do Ceará
. Professor
de Legislação Tributária pela Universidade Federal do Ceará
. Procuradordo Estado do Ceará
. Procuradordo Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Ceará
. Secretáriode Finanças do Município de Fortaleza - CE
. Diretordo Departamento de Rendas da Secretaria de Finanças de Fortaleza - CE
.

Juiz Federal

Ingressona Justiça Federal:
17demarço de 1980.
Estados
de Atuação como Juiz Federal:
Amazonase Ceará
SituaçãoAtual:
Juizdo TRF Sa. Região (Aposentado)
JuizSubstituto do Tribunal

Regional

Eleitoral

(CE)

.

Condecorações e Títulos Recebidos:
Medalha do Mérito Policial Militar
. Diploma Outorgado pelo Centro dos Fiscais do Brasil. Diploma de Amigo da Força Aérea Brasileira

CEFIBRA

JOSÉLÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
-I
Naturalidade:
Salvador - BA
Formação Acadêmica:
Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador - 1976
Pós-graduação com especialização em Processo pela Universidade Federal da Bahia

- 1980

Atuação Profissional:
. jornalista dos Diários Associados de A Tarde e do jornal da Bahia

.

Professor

de Direito

Processual

Civil - Universidade

Católica

de Salvador

. Promotor de justiça - BA

.
.

juiz de Direito - DF
. juiz Federal - BA
juiz-Diretqr da Revista do TRF 5" Região

Ingresso na Justiça Federal:
08 de março de 1982
Estados de Atuação como Juiz Federal:
Bahia, Rio de janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Minas Gerais (em substituição).
Cargo Atual:'
Vice-Presidente e juiz Corregedor do TRF 5" Região.

livros Editados:
. O Direito da Habitação
. ProcessoCivil, teoria e prática
. Adoção de Criança por Estrangeironão Residenteno Brasil
. As Ações Coletivas e as Liminares contra Atos do Poder Público
Obs:
Artigospublicados em jornais diversos e revistasespecializadasna área jurídica.

....

NEREU PEREIRA DOS SANTOS
-I

~

A

.'~,
Naturalidade:
Campina
Grande- PB

Acadêmica:
Formação
Bacharelem Ciências Jurídicas

pela Universidade Federal da Paraíba - 1958

AtuaçãoProfissional:
. Promotorde Justiça
..Procuradorda República
ProfessorUniversitário - PB

.
.

Membrodo Tribunal Regional Eleitoral

- PE

Ingressona Justiça Federal:
30demarçode 1989 (na vaga destinada ao representante do Ministério Público)
CargoAtual:
Juizdo TRF5~Região

FRANCISCO
--- ---

------

C. DE M. FALCÃO NETO
.- -

-------

. -- -------

Naturalidade:
Recife - PE
Formação Acadêmica:
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife - 1976
Atuação Profissional:
Advogado
Assessor do Governo do Estado de Pernambuco
Membro do Tribunal Regional Eleitoral - PE

..
.

Ingresso na Justiça Federal:
22 de março de 1989 (na vaga destinada ao representante dos Advogados).
Cargo Atual:
Juiz do TRF 5~ Região
Condecorações e Títulos Recebidos:
Medalha da Ordem do Mérito Militar no Grau de Cavaleiro
Medalha de Mérito Aeronáutico no Grau de Oficial
Grande Colar do Mérito Eleitoral Frei Caneca

..
.

JOSÉMARIA DE OLIVEIRA LUCENA
11.:

- -- --~-

-- -- -

-- --- - -- -

Naturalidade:
Limoeirodo Norte - CE
Formação
Acadêmica:
Bacharelem Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará
AtuaçãoProfissional:
Vereador - limoeiro do Norte - CE

.

..
..
.
..

Advogado
Consultore AssistenteJurídico da Prefeitura de limoeiro do Norte - CE
Professor
Adjunto do Departamento de Ciências Jurídicas - UFCE
Funcionáriodo Banco do Nordeste - 1964/1973
Procuradordo Estado - 1979

JuizFederal- SeçãoJudiciária da Paraíba
Secretárioda Casa Civil do Governo do Estado - CE

..
..

Secretáriode Administração do Governo do Estado do Ceará
Membrodo Conselho de Educação do Ceará
Assessor
da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado - CE
Juiz Federal

Ingresso
na Justiça Federal:
04desetembrode 1974
Cargoe FunçãoAtuais:
JuizFederaldo TRF Si! Região
Professor
Adjunto da Universidade Federal do Ceará

- 1972

I

COMPOSiÇÃO
Abril/1989a Março/1995
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liDeacordo com os artigos 2Qe 4Q,da Lei 7.727 de 09 (nove) de janeiro de 1989,
foi fixada quantitativamente a composição de cada um dos Tribunais Regionais
Federaise atribuída ao Presidente do então Tribunal Federal de Recursos, as
respectivasinstalações, determi nando desde logo, que a presidência do Regional,
caberia ao Juiz de carreira mais antigo, o qual permaneceria no cargo até que
, de acordo com cada Regimento Interno, a ser elaborado em 30 (trinta) dias,
fosseempossado o Presidente eleito pelo próprio Colegiado".
No artigo 107 da Constituição Federal "os Tribunais Regionais Federais,
compõem-se de, no mínimo, 7 (sete) Juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros
com mais de 30 (trinta) e menos de 65 (sessentae cinco) anos, sendo: 1/5 (um
quinto) dentre advogados com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade
profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 1O(dez) anos
de carreira; os demais, mediante promoção de Juízes Federais com mais de 5
(cinco) anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente".
Emcumprimentoao acima determinado, formou-se o Quadro de Magistrados deste Tribunal, cujos
Discursos
e Termos de Posse constituem a documentação em anexo.
ABRIL1989/MARÇO 1990
juiz Ridalvo Costa - Presidente

(doe.05 e 06)

juiz Araken Mariz - Vice-Presidente

e Corregedor

Regional

1~Turma:
juiz Hugo Machado (Presidente)
juiz CastroMeira
juiz Orlando Rebouças
juiz Francisco Falcão

2~ Turma:
Juiz José Delgado (Presidente)
Juiz Petrucio Ferreira
Juiz Lázaro Guimarães - Diretor da Revista
Juiz Nereu Santos

ABRIL1990/MARÇO 1991
juizArakenMariz - Presidente (doe. 07 e 08)
juiz HugoMachado - Vice-Presidente
lQurma:

juizRidalvoCosta (Presidente)
juizCastroMeira - Diretor da Revista
juizOrlandoRebouças
JuizFranciscoFalcão

2~ Turma:
Juiz José Delgado (Presidente)
Juiz Petrucio Ferreira
Juiz Lázaro Guimarães
Juiz Nereu Santos
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ABRIL 1991/MARÇO 1992

Juiz Hugo Machado - Presidente (doe.09 e 10)
Juiz José Delgado - Vice-Presidente e Corregedor Regional

1i! Turma:
Juiz Ridalvo Costa
Juiz Castro Meira - Presidente
.Juiz Orlando Rebouças
(aposentado em 20 de janeiro de 1992)
Juiz Francisco Falcão
,

2i!Turma:
Juiz Araken Mariz - Presidente
Juiz José Delgado
Juiz Petrucio Ferreira - Diretor da Revista
Juiz Lázaro Guimarães
Juiz Nereu Santos

ABRIL 191J2/MARÇO 1993

Juiz José Augusto Delgado - Presidente (doe.11 e 12)
Juiz José de Castro Meira - Vice-Presidente e Corregedor Regional

1i! Turma:

2i! Turma:

Juiz Ridalvo Costa - Diretor da Revista
Juiz Hugo Machado
Juiz Francisco Falcão - Presidente
Juiz José Maria Lucena (Juiz Federal da Seção
Judiciária do Ceará, empossado em 23 de abril
de 1992 em decorrência da aposentadoria
do Juiz Orlando Rebouças)

Juiz
Juiz
Juiz
Juiz

Araken Mariz
Petrucio Ferreira - Presidente
Lázaro Guimarães
Nereu Santos

ABRIL 1993/MARÇO 1994

Juiz José de Castro Meira - Presidente (doe. 13 e 14)
Juiz Petrucio Ferreira da Silva - Vice-Presidente e Corregedor Regional
li! Turma:

Juiz
Juiz
Juiz
Juiz

Ridalvo Costa
Hugo Machado
Francisco Falcão
José Maria Lucena - Presidente

2i!Turma:
Juiz Araken Mariz - Diretor da Revista
Juiz José Delgado
Juiz Lázaro Guimarães - Presidente
Juiz Nereu Santos

L

~ral
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ABRIL/MARÇO
1995
JuizPetrucioFerreira da Silva - Presidente (doe. 15 e 16)
JuizJoséLázaroAlfredo Guimarães - Vice-Presidente e Corregedor Regional
1~Turma:

2" Turma:

juizHugoMachado- Diretor da

Revista

e Presidente
JuizCastro Meira
juiz Francisco Falcão
3~Turma:

juizRidalvoCosta-

Presidente

juizLázaroGuimarães
JuizJosé Maria Lucena

Juiz Araken Mariz
Juiz José Delgado
Juiz Nereu Santos - Presidente

---

-- - ---- -- --- --- -------

-

-------

DISCURSOS

- --

E TERMOS DE POSSE
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Doe.05- Pronunciamento do Juiz Ridalvo Costa durante a primeira Sessão de natureza administrativa
realizada
em30/03/89:

"Conferiu-me o título da antiguidade do cargo de juiz Federal a Presidência do
Tribunal Regional Federal da 5f1Região, até a posse da Diretoria a ser eleita
dr=ntro de 30 {trinta} dias. Permitam-me
os colegas mais modernos, que
revitalizaram a instituição a que servimos, que eu divida, simbolicamente,
esta
inexcedível honra com os que já nos deixaram: Carlos Gomes de Barros, de
Alagoas, Artur Maciel e Em(2rson Câmara Benjamim, de Pernambuco e Agrielo
Amorim Filho, da Paraíba,' registrando os honrados nomes dos ministros do
Tribunal Federal de Recursos, Geraldo Sobral, Pedra da Rocha Acioli e Jesus
Costa Lima, ex-juízes Federais, de Sergipe, Alagoas e do Ceará; e os juízes
Federais aposentados, Orlando Neves, Adauto José de MeIo e Genival Matias de
Oliveira, de Pernambuco; Armindo Guedes da Silva, do Rio Grande do Norte e
Roberto de Queiroz, do Ceará. Oaqueles primeiros tempos é, também, o colega

Araken Mariz de Faria, aqui presente. //
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[Doe.
07- Discursoproferido pelo Juiz Araken Mariz.

Minhas Senhoras,
Meus Senhores:
Há um tempo de semear. Há um tempo de colher.
Instaladosolenemente no dia 30 de março de 1989, esta Corte empreendeu, em
seuprimeiro ano de existência, um esforço inexcedível, no sentido de legitimar,
pelo trabalho, a visão revelada pelos constituintes, ao criarem, como vontade
política e soberana do povo brasileiro, os Tribunais Regionais Federais.
Quis a vida que a primeira gestão fosse conduzida e comandada pelo ilustre Juiz
e estimado amigo Ridalvo Costa, que celebra a o ano de seu mandato,
transmitindo-me o cargo muito mais engrandecido e agigantado que o recebido.
Defato, a dedicação, o empenho, o espírito público revelados portados ospares,
impulsionaram os serviços judicantes e administrativos deste Tribunal, fazendo
com que a corte merecesse de toda a comunidade respeito, reverência e
admiração,por sua capacidade dejulgar com presteza e com segurança jurídica.
Nova gestão. Novos tempos. Novos desafios.
O Presidente que se despede afirmcu que cuidara de fincar as raízes. Outros é
que dariam asas. O que o Juiz Ridalvo Costa não disse, mas está patenteado em
suasações, é que as raízes estão fincadas em solo fértil, preparado pelo bom e
árduo trabalho, assegurando o crescimento da planta de boa cepa. Esta a
homenagem que, em meu próprio nome, e julgando interpretar o que seja a
opinião dos demais pares, presto ao primeiro Presidente do Tribunal. A gratidão
por descobrir as veredas, implantar os serviços do Tribunal, colocá-Ia no
patamar em que se encontra hoje.
Muda a administração do Tribu~al. Mudou a administração do País.
As medidas de austeridade e contenção de despesaspregadas pela Presidência
da República como que reproduzem a prática que aqui se faz diária e constante,
e queprosseguirá com igual rigor e determinação, no novo período que se inicia.
Como dissera o ilustre Juiz, amigo e companheiro de muitas jornadas, José
Delgado, ao fazer saudação de posse do Presidente Ridalvo Costa, quando fui
empossado Vice-Presidente, não sou homem de muitas palavras. Prefiro
conferir-Ihes vida, e transformá-Ias em ação.
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Algumas ações administrativas, com efeito, já vislumbro possam e devam ser
empreendidas, em busca da consolidação dos serviços do Tribunal, e do
aperfeiçoamento das estruturas de apoio aos juízes, na sua função de julgar.
Todos os ilustres membros desta Casa abrigam o sentimento de que a grande
realização da finalidade do Tribunal se dá através dos julgamentos que profere.
Como conseqüência, é a arte de julgar, dirimindo os conflitos, e restaurando o
direito, que legitima e reforça a ação deste Tribunal.
Dotar os juízes de condições de acesso ágil e atual às informaçoes legais,
jurisprudenciais e doutrinárias, é desafio que só pode ser superado com o auxílio
da informática. Por isso, considero essencial a informatização dos serViços
judiciários do Tribunal, a partir da instalação de terminais nos Gabinetes dos
juízes, e da formação de Banco de Dados de jurisprudência deste Tribunal, e
acesso aos bancos de dados dos demais Tribunais, através da utilização dos
serviços de processamento de dados do Senado Federal (PRODASEN).
Ao lado desse suporte técnico e material, compreendo que a força dos serviços
de apoio administrativo esteja na capacitação, na boa formação, e na rigorosa
seleção dos funcionários que integram o Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal. Concursados provaram ser os melhores entre os pretendentes,
obtendo por méritos próprios o direito de construírem, com seu trabalho, este
órgão, cidadela em defesa do Estado Democrático de Direito. Sua juventude, e
a ausência de experiência anteriornas rotinase procedimentos aqui desenvolvidos,
impõem à administração do Tribunal desenvolver sem tardança treinamentos
especializa das, de modo a dotar cada unidade, cada setor, de funcionários com
plenos conhecimentos dos serviços desempenhados,
conferindo à ação
administrativa, como um todo, racionalidade e eficácia. É que não basta qLJe
sejam produzidas decisões, e que estas sejam boas. É absolutamente
imprescindível que elas sejam o mais contemporâneas dos fatos que ensejaram
os pedidos de tutela jurisdicional do Estado.
Ao lado de suceder o juiz Ridalvo Costa, na Presidência desta Corte, sou
substituído pelo juiz Hugo Machado, que passa a ser o novo Vice-Presidente e
Corregedor Regional. Estou certo de que S. Excelência emprestará o concurso
de seus conhecimentos e de sua experiência, para a constante modernização e
o aperfeiçoamento dos serviços forenses, da justiça Federal na 5g Região.
Cumprimento, ainda, S. Excelência o juiz Lázaro Guimarães, pelo excelente
trabalho realizado à frente da Redsta do Tribunal, e saúdo o eminente colega
juiz Castro Meira, que é conduzido à sua Direção, ao qual desejo o mais absoluto
êxito, na divulgação dajurisprudência desta Corte, e na publicação das matérias
administrativas do Tribunal.
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Um homem semeia. Outro colhe os frutos. Os provérbios bíblicos encontram,
aqui e agora, aplicação prática. Ao ilustre amigo e companheiro Ridalvo Costa
coube a missão de semear. A nós parece caber a missão de colher - e multiplicar
- os frutos. Que não seja tarefa de um homem só. Que não seja tarefa da
Presidência isoladamente.
Se foram os meus muitos anos de luta e de
experiência que me trouxeram a conduzir os destinos do Tribunal nesse
despertar de novo tempo, que sejam os meus muitos pares, e meus muito
colaboradores, que, juntos, solidários, contribuam para a consolidação e
crescimento dessa instituição que nasceu grande, porque destinada à defesa do
direito, e à realização da Justiça.
Encerro estas palavras com uma convocação de todos para a ação. É que, se o
gesto que caracteriza a minha amizade e solidariedade é o de pôr mãos nos
ombros, que o que me caracterize agora seja o de pôr mãos à obra! em frente,
e ao trabalho!

Obrigado.

Sala das Sessões, em 30 de março de 7990.
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Doe.09 - Discurso proferido pelo

Juiz Hugo Machado.

"No momento em que, graças à confiança de meus pares, assumo a presidência

deste Tribunal, talvez eu Ihes devesse dizer de minha gratidão à referida
confiança e de meus planos de trabalho para os próximos doze meses.
Na verdade sou grato, posto que circunstâncias especiais me fizeram sentir a
fortaleza dessa confiança, indo além do mero cumprimento de dispositivos
regimentais.
Sou grato ao eminente juiz Castro Meira pelas palavras bondosas proferidas ao
meu respeito.
Deplanos de trabalho não Ihes vou falar, até porque tais planos não são meus,
elaborados, já, pelas administrações dos eminentes juízes Ridalvo Costa e
Araken Mariz. Cumpre a mim, simplesmente, dar continuidade às diversas
tarefasde execução administrativa, esforçando-me para manter o elevado nível
das administrações anteriores.
Como todos sabem, fazemos um Tribunal com apenas dois anos de existência,
por isto mesmo cuidando ainda de construir a sua própria imagem como órgão
do Poderjudiciário Federal.
Temos tido a felicidade de ouvir, não apenas em nossa Região, referências
elogiosas ao nosso trabalho. Isto não nos envaidece, mas nos estimula.
Não obstante sejamos o menor dos cinco tribunais regionais federais, temos
enfrentado diversas questões ainda não decididas por nenhum dos outros. Não
pelo desejo de sermos pioneiros, mas pelo desejo de oferecermos com a maior
rapidez possível a reclamada prestação jurisdicional.
Mesmo assim não podemos deixar de reconhecer que ainda somos uma justiça
excessivamente demorada.
Preocupa-nos essa demora, não obstante estejamos convencidos de que justiça
demorada é coisa praticamente universal, infelizmente.
Preocupa-nos

o exagerado

formalismo

processual,

que responde,

significativamente, pela lentidão da justiça. Preocupa-nos, mais ainda, a exagerada
produção de normas jurídicas, a colocar cada dia mais distante da realidade a
ficção jurídica segundo a qual todos conhecem a lei.
Na verdade ninguém

conhece

as leis do País.
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o que é mais grave, porém, é que na produção legislativa não se tem levado em
conta a Constituição, o que enseja, de um lado, um considerável número de
litígios, e de outro, o que é pior, um perigoso descrédito na ordem jurídica.
Os que violam a Constituição e as'leis em nome da liberdade, esquece a sempre
atual lição de Montesquieu, segundo a qual
"A liberdade é o direito de fazer, tudo o que as leis permitem. Se um cidadão
pudesse fazer o queelas proíbem, ele já nãoteria liberdade, Pois os outros teriam
igualmente esse poder. "
O cidadão a que se reporta Montesquieu pode ser um governado, ou um
governante. Aliás, as normas da Constituição dirigem-se muito mais aos
governantes do que aos governados, especialmente naquilo em que limitam os
poderes do Estado. Se o governante, aqui entendido o termo em seu sentido
amplo, abrangente de todos quantos representam o Estado, se um governante
descumpre a Constituição, além do prejuízo específico que daí pode decorrer
para alguém, individualmente, produz um mau certamente maior, fomentando
o descrédito na ordem jurídica e estimulando sua violação.
O Poder Judiciário, e em especial a Justiça Federal, tem o dever, difícil e muita
vez incompreendido, de restabelecer a legalidade, e de preservar a supremacia
constitucional.
Infelizmente, as questões são às vezes colocadas ao conhecimento do público
em seus aspectos superficiais, e sob enfoque político nem sempre consistente,
en.quanto os instrumentos de comunicação de massa e as técnicas de "marketing" são usados para criar, na opinião pública, uma visão distorcida do
fenômeno jurídico.

O Magistrado não deve entrar no jogo publicitário, onde o parecer é mais
importante do que o ser. Há de acreditar na verdade, e tem o dever de buscáIa, sem se deixar influenciar pelas aparências.
Há de superar a crítica, até certo ponto procedente, de Luiz Roberto Barroso, em
sua notável monografia "0 ~ireito Constitucional e a Efetividade de Suas
Normas", segundo a qual
"O típico juiz brasileiro, sem que isto importe em qualquer desmerecimento,
acomoda-se no principio da iniciativa da parte - que, a rigor, só preside o
momento de formação do proce~so -, descurando do impulso oficial que lhe
cabe dar. A própria produção de provas úteis ou indispensáveis à demonstração
dos fatos é freqüentemente relegada ao alvedrio dos advogados, num inocu Itável
descompromisso com o resultado fiel do processo e a realização efetiva de
justiça. As execuções, por mais notáveis, não infirmam a regra."
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Não me é lícito avaliar o comportamento deste Tribunal, posto ser evidente a
minha suspeição. Do que tenho ouvido a respeito, porém, posso concluir que
o TRFda 5<1Região tem cumprido a contento o seu dever.
Continuará assim. Tenho certeza de que para tanto não faltará o esforço e a
dedicação dos que o integram.
Sougrato a todos quantos vieram com suas honrosas presenças emprestar maior
bfilho a esta solenidade, que declaro encerrada.

Muito obrigado"
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Doe.11 - Discurso proferido

pelo

--

-

Juiz José Delgado.

'EsteTribunal, a partir deste momento, renova a sua direção. Observa o critério
da eleição secreta de seus juízes mais antigos, desde que não tenham ainda
exercido os cargos respectivos. Cumpre, assim, antiga tradição seguida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, pelo atual Colendo Superior Tribunal de
justiça, pelo então e egrégio Tribunal Federal de Recursos e pela maioria das
Cortesjudiciárias do país.
Para a minha pessoa é honrosa a investidura. Do fato, porém, resulta um
crescimento das minhas responsabilidades. Primeiramente, sinto o dever de ser
fiel à confiança que em mim foi depositada pelos meus ilustres pares, todos a
exigir, no curto mandato de um ano, a presença de ações que dignifiquem a
instituição e que reflitam na entrega célere da justiça aos jurisdicionados.
O momento obriga-me a reflexões sobre fatos da vida, certo de que tal
transcende do plano de sua realidade essencial para sesituar na crueza expressa
por um estado de espírito, onde a perplexidade domina os sentimentos e faz
amadurecer as idéias. Envolvo-me com o momento no qual, em determinado
segmento da sociedade, o homem se deixa marcar pela primazia das coisas
materiais, afastando-se da dignificação dos valores morais, religiosos, sociais e
familiares, e só sendo advertido quando ocorre um fato com conotação de
realidade profunda, e que o faz se transplantar para um estágio de meditação.
Porém, deste envolvimento extraio a lição de que devo ser consciente dos elos
que compõem a corrente que rodeia o exercício das novas funções, pois, cada
um deles representa um desafio à nossa intuição, uma busca da prova da
capacidade em ser administrador, uma exigência maiorda formação profissional
adquirida através de 27 anos passados no exercício

único de servir à magistratura.

Porcrer na reaIidade descrita, in voco a proteção de Deus para que, no exercício
pleno da distribuição de sua bondade, continue a me permitir ter força, coragem,
lucidez, paciência, humildade e compreensão, tudo em grau suficiente, para me
tomar digno da função ora assumida, sem fuga aos princípios estabelecidos
pelos ditames sociais e morais, obedecendo, tão somente, aos dogmas do Direito
e da razão, a fim de que possa contribuir, como Presidente deste Tribunal, com
a ajuda dos meus valorosos pares e dos ilustres juízes de primeiro grau, para que
ocorra urra boa e rápida aplicação de justiça aos jurisdicionados dos Estadosde
Pemambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará, na linha
do que tanto fizeram os eminentes Presidentes Ridalvo Costa, Araken Mariz e
Hugo Machado.
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-Para o cumprimento da missão necessito do apoio nunca negado dos meus
ilustres pares e daqueles que, de um forma ou de outra, têm vinculações com este
Tribunal. Indispensável, também, se torna a continuação da Contribuição do
Colendo Superior Tribunal de justiça e do Egrégio Conselho da justiça Federal,
no momento aqui representados, para honra da instituição que realiza esta
solenidade, pelo seu eminente Presidente, o Exmo. Sr. Ministro Antônio Torreão
Bras, o Corregedor Geral, digno Ministra Geraldo Sobra I e os Excelentíssimos
Senhores Ministros josé Dantas, Pedra da Rocha Acioli, Demócrito Reinaldo e
Humberto Comes. É oportuno registrar que o Colendo Superior Tribunal de
justiça e o Egrégio Conselho dajustiça Federal, em todos os instantes vividos pela
justiça Federal de 19e 29graus, têm sempre contribuído para a solução de nossas
dificuldades, cumprindo, com exemplar atuação, o papel que Ihes foi destinado
pela Constituição Federal.
Por crer em Deus e na sua infinita bondade, estou certo de que Ele fará com que
permaneça, sempre viva, em meu interior e no espírito dos juízes que fazem este
Tribunal e a justiça de 19grau, a crença no Direito. Não uma crença filiada a
um se envolva com o dinamismo universal do exclusivismo filosófico. Uma
crença que se envolva com o dinamismo universal do Direito, sem permitir que
a ciência jurídica seja estudada e aplicada sem os efeitos de um pensamento
filosófico eclético, onde o racionalismo de Kant se encontre com a dialétiq de
Hegel e nos convença da inconveniência do materialismo econômico de Marx;
uma crença que aceita o teleologismo de Ihering mostrarque pode con viver com
o voluntarismo de Windscheid, sem que o realismo de Duguit passe a ser
privilégio de uma época; uma crença onde o neocriticismo de Stammler abra
luzes para se entender o culturalismo de Radbruck, sem que ferido fiq/fe o
idealismo de DeI Vechio na sua evolução para a construção do Direito pura de
Kelsen, pousando, por fim nos princípios filosóficos de Norberto Bobbio.
Assumo a Presidência desta Casa no momento em que a humanidade se vê
envolta com uma série de fatores que afetam a produtividade e a qualidade das
ações que são exigidas do homem público para o estabelecimento de uma paz
social. Situo-me numa década que se requer dos dirigentes das instituições saber
gerir operações específicas que redundem em resultados inspiradores de
contabilidade e de real efeito quanto à qualidade. Isso só ocorre quando há
dedicação integral ao trabalho e se adotam atitudes que resultem em se
diagnosticar os conflitos impeditiyos da realização das metas estabelecias, tudo
incentivado pelo propósito de servir à coletividade. li
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A sociedade conteporânea está consciente das marcas que estão sendo deixadas
pelo momento atual, onde Profundas alterações estão ocorrendo em variados

contextos institucionais. O Leste Europeu - Alemanha Oriental, Hungria,
Checoslováquia, Iugoslávia, Polônia e Romênia - fulminou o socialismo, muito
antesda Rússia, em uma confissão histérica, buscar a economia de mercado. Na
Ásiae no Pacífico constata-se o domínio temporário da região, que é o feito pelos
parsesconhecidos como os TigresAsiáticos, inspirando profundas transformações
nos relacionamentos sociais, econômicos e jurídicos. O crescimento do Japão
é uma realidade a ser abraçada pelo final deste século e um desafio a ser
enfrentado pelos países desenvolvidos. A Europa, muito brevemente, derrubará
suasbarreiras formando um único bloco produtor e consumidor. Tais e outras
transformações, mesmo distantes, refletem os seus efeitos na consciência
jurídica nacional, haja vista que impõem mudanças comportamentais e exigem
uma evolução do direito com capacidade de regular adequadamente os
conflitos surgidos. Impõem uma maior consciência de justiça por, conforme
visão de Norberto Bobbio, se aumentarem as situações em que os Direitos dos
Homens são desrespeitados.
Setorizando tais preocupações aos Limites
jurisdicionais do Tribunal Regional Federal da 5ii!Região, não posso fugir ao
imperativo de dividir as minhas preocupações com os ilustres iguais que formam
a composição desta Corte e com todos aqueles que com as suas presenças
testemunham e honram o compromisso que aqui prestei como presidente desta
Casa.
Preocupações que são formadas não só pelas realidades antes evocadas, porém,
por constatações vividas, presenciadas, inspiradoras de sentimento de medo e
de profunda reflexão para onde irá o futuro do homem que faz a terra, que faz
o meio, que sustenta a família, enfim, do homem que é nosso irmão no usufruir
o mesmo sol, de se envolver por mistérios idênticos, não obstante se apresentar
em aprofundado desnível social. Falo do homem do nordeste. 00 peão do meu
querido Rio Grande do Norte, do sertanejo bravio das terras de um Caicó
causticante amado por Dr. Araken e berço do Oro Ridalvo Costa; do trabalhador
braçal dos canaviais da Paraíba, terra do Oro Nereu Santos, da Paraíba amada
e adotada pelo Oro Ridalvo Costa; do pescador, do homem da serra longígua e
do clima instável, porém forte e desbravador que com o seu suor faz crescer o
Estado de Pernambuco, Estado que hoje me, conquista, após permissão dada
pelo Dr. Francisco Falcão, por sua gente, em uma conspiração de laços de
amizade, me permitir conviver com os seus ideais, sofrer com a suas diversidades
e vibrar coma as suas vitórias; do homem das Alagoas, Alagoas que sempre me

entregaa sua confiança e com quem divido os meus sentimentos, que com o seu
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trabalho sustenta a fé de uma geração econômica, não só enfrentando os mares
para a volta nem sempre permitida, porém, cultivando a terra e espraiando os
mistérios da cana de açúcar e da prodigalidade da amizade, como sempre
lembra nesta Cort~ o seu filho lá nascido, o Dr. Petrucio; do homem sergipano,
exemplo de força, de dignidade, de destemor para conviver com o Velho Chico,
de coragem cívica para ostentar a bandeira da paz, do homem sempre
lembrando e defendido pelo Dr. Castro Meira, Vice-Presidente desta Casa, numa
demonstração de apreço e de gratidão a sua gente; do homem do Ceará, Ceará
de Hugo Machado, Presidente que acabou de me transmitir o cargo, após
profícua, reta e majestosa gestão, Ceará de Or/ando Rebouças que embora hoje
aposentado, foi nesta Corte o seu advogado maior, do homem do Ceará que sem
temer os assombros das noites e os mistérios dos mares enfrenta a batalha do
desenvolvimento
e faz nascer a esperança no fazer o querido, ultrapassando o
impossível e operando o milagre de tirar do quase nada o quase tudo que a sua
gente necessita.
E toda essa gente que deposita em nossas consciências
de
julgador as suas esperanças. Esperanças que são trabalhadas com a inteligência
maior do baiano Guimarães, amigo irmão de todo esse povo, amigo irmão de
todos os juízes desta Casa, dividindo o seu querer bem ao povo baiano com o
homem do nordeste aqui descrito, numa prova da largueza do seu coração e do
juiz integral que sempre foi e será. Gente que é sentida, querida e amada por
Lázaro Guimarães, expressão maior de fidelidade à terra e às amizades plantadas,
por julgar os problemas de cada jurisdicionado da 5;'1Região como fa-Io-ia se de
um baiano se tratasse.
Na visualização do irmão-homem que cruza os nossos caminhos hora a hora,
dia a dia, sinto o clamor íntimo do meu semelhante,
em contraste com o
conformismo espelhado, do trabalhador que busca o seu pão na caatinga, no
sertão, no litoral e no agreste das terras aqui mencionadas, trocando o seu suor
por um salário nunca maior do que o mínimo, muitas vezes menor do que o
mínimo, porém, em qualquer situação, sempre incapaz de saciar a fome e de
impor a dignidade de sua p~ssoa, como pretende a formulação posta pelo
Constituinte de 7988 no art. 7Q./I/IIda Constituição Federal, a qual ninguém deve
se cansar nunca, de repetir:

"Art.

79

-A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
de Direito e tem como fundamentos:
/ - ............
/I - ...........

1//-

a dignidade da pessoa humana./I

em Estado Democrático

Regià
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Aflige-me saber que, enquanto os homens se tornam cada vez mais hábeis em
face da utilização da ciência, tornando-se, assim, mais cultos, mais poderosos,
mais dom ina dores, maiores são as dificuldades da humanidade. que não
encontrou, até hoje, meios de se livrar da fome, das drogas, dos conflitos
pessoais,das ambições das nações, do desvario dos costumes, tudo a desafiar
a inteligência do ser humano, como que a espelhar um progresso sem rumo e
um futuro de incertezas.
Tenhoo dia do amanhã como desconhecido. Uma escuridão pousa em nossos
esforçosatuais quanto aos efeitos para depois. São fatores que estão a exigir que
asnossasenergias sejam aumentadas, que asnossasesperanças sepotencializem
de modo gigantesco e que cada membro da magistratura brasile{ra aumente a
suacapacidade de sentir e compreender os problemas jurídicos nacionais. A
Nação Brasileira necessita ser acordada para a solução dos seus problemas
jurídicos, sacudida com a fé dos que crêem na democracia e na Justiça. A
atividade judiciária brasileira não pode tomar um rumo contraditório.
O
contorno da rigidez da lei deve ser conduzido para a implantação da paz, porém~
sempre obediente ao ordenamento jurídico.
Da lei deve ser extraída a
mensagemmaior que ela possa emitir, para que ela seja acreditada como uma
normajurídica produzida para o ser humano, com vida, calor, amor, sentimento
e profunda força em suas raízes.
Ojuiz, mensageiro direto de impor a paz entre os homens, deve sempre lembrar
o conteúdo da lição que o Exmo. Sr. Ministro Ribeiro da Costa deu ao mundo
contemporâneo, ao saudar o Presidente Castelo Branco, citando Miguel Reale:
-Advirta-se o mundo livre de que a civilização atual exige a organização de um
Estadode funções positivas e criadoras, não de um Estado amorfo, para além da
meratutela das garantias individuais ou grupalistas, pois, em lugar do livre jogo
dosinteressesprivados, insuscetível de automático equilíbrio gerador de crimes
dentro e fora do Estado, o que deve prevalecer é a livre atividade individual
ordenada no sistema harmônico de uma cultura de caráter humanista na
plenitude do significado que deve ser atribuído a esta palavra. Ao contrário do
que seprofetiza como sinal dos novos tempos, o direito, que vai surgindo e se
afirmando através das vicissitudes da vida contemporânea, é o direito próprio
do Estado que distingue os grupos, mas não os separa, antes os coordena,
respeitando-os em suas funções específicas e naturais; do Estado que não visa
a suprimir liberdades, mas socializá-Ias, tudo fazendo para que as liberdades
potenciais das antigas declarações solenes se concretizem em situações sociais
eseexpressem em um crescendo de aprimoramento cultural; do Estado que não
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se limita ao declarar o direito, mas que, a ele subordinado, se imponha a si
mesmo o dever de não o deixar inatualizad~ em meras concatenações lógicas
e preceitos formais". (ln "Memórias, Vol. li, Miguel Reale, pago 129 e segs).
O direito busca, conseqüentemente, construir vidas, restabelecer paz, impor a
dignidade do ser humano. Este Tribunal, com jurisdição nos Estados de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará agasalha
no 19e no 29graus, atualmente, quase 150.000 processos. São cento e cinqüenta
mil pretensões de nordestinos que esperam de nós, juizes, uma solução. E a
espera cansada do aposentado, que forças mais não tem para esperar, mas
porque forte o é, pois ao nascer foi bafejado com o sopro invencível de um' Deus
nordestino, na concretização da esperança da sua fome se tornar menor e do seu
lamento deixar de ser ouvido. É a aflição da viúva previdenciária, cuja riqueza
maior é a prole desnuda e o teto de palha, que espera, paciente e humildemente,
pela entrega da prestação jurisdicional requerida, cujo acréscimo em seu
patrimônio será, tão somente, o de lhe ser concedida uma pensão que se
equipare, pelo menos, aos padrões do salário mínimo, para que a sua velhice tão
cantada nos abalos da roça e tão detectada, no alpendre da casa, por 'ôcasião
do pôr do sol, pelos olhos enigmáticos dos netos sem rumo e sem amanhã, se
torne menos dolorosa. Estacasa e as seções das regiões, meus senhores e minhas
senhoras, agasalham 150.000 emoções, que são os 150.000 processos em curso.
Nela repousa a esperança de um dia ajustiça perseguida se tornarjustiça efetiva,
ser justiça concreta, ser justiça real. Em nossas mãos de juízes são depositados
os anseios dos que crêem na paz, dos que sonham com o justo e, muito mais do
que isso, dos que, respeitosamente, esperam que de nós seja expedida a
sentença sacadora da fome ou da extinção do conflito. Se este quadro não e;;tá
caracterizado na totalidade dos 150.000 processos que se avolumam em nossas
secretarias, eles representam, contudo mais de oitenta por cento do que foi
descrito, pelo que há de ser ,considerado com primazia.
São estes os fatos que envolvem o Direito aplicado pela Justiça Federal de 19 e
22 graus. De um lado a União Federal, suas autarquias e as suas empresas
públicas. De outro, o simplesmente brasileiro, o "João" nacional, a "Maria"
nordestina. Daí as palmas, daí a explosão dos aplausos à mensagem pregada
pelo Exmo. Sr. Ministro José Neri da Silveira, ao proferir palestra para os juízes
pernambucanos:
'.
- O Direito, para servir à sociedade, não pode ficar na pura abstração, mas deve
existir no conviver humano, ser companheiro da vida, assistindo e protegendo,
promovendo o convívio harmônico e a segurança nas relações sociais. O juiz,
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-desse modo,

há de estar atento aos fatos, ao tempo em que vive, não lhe bastando

o conhecimento da técnica de Direito, para que se resolvam adequadamente os
conflitos e se avance, de maneira segura e equilibrada, em direção ao que deve
ser. Válido é, no particular, afirmar-se que, em princípio, o que se procura, no
processo, é a vida nas suas múltiplas manifestações.
E o juiz tem que penetrar
na parte noturna do ser, nas suas manifestações de rebeldia, na sua variada
manifestação do crime, na fraude civil, no desamor, no ódio".
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Doe. 13 - Discurso proferido pelo Juiz Castro Meira.

.fiADeus elevo a voz e clamo/elevo a voz a Deus para que me ouça"(Sal. 77)
.fiQuero cantar a bondade e o direito a vós, Senhor, quero cantar"(Sal.l 01).
Nesse hino de louvor mostra-nos o salmista que a essência da bondade e do
Direito está em Deus. Por isso a Ele dirijo-me em primeiro lugar, pedindo que
Seu Divino Espírito esteja presente em todos os momentos, s06retudo nas
decisões mais graves que haverão de nos desafiar.
Esta Corte iniciou as solenidades de posse dos seus novos dirigentes pela
celebração de uma missa no Mosteiro Beneditino de Olinda. Desta maneira,
pretendeu, sobretudo, dar um testemunho de fé, de confiança em Deus,
elevando a Ele nossa voz e nosso clamor para que, sempre, mas de modo
especial no anuênio que hoje se inicia, derrame sobre este Tribunal, sobre seus
juízes e seus funcionários, sobre os juízes federais de primeiro grau, as bênçãos,
a fim de que, juntos, possamos chegar à comunidade como eficientes instrumentos
da verdade e da justiça.
Ascender à Presidência do Tribunal Regional Federal da se Região é o maior
galardão que pode ser concedido a um juiz Federal. Neste momento, de modo
solene, diante desta douta e seleta assembléia, quero assunur o compromisso de
- ao lado dos companheiros Petrucio Ferreira, na Vice-Presidência, e Araken
Mariz, na direção de nossa Revista - empenhar todos os meus esforços para
tornar-me digno desta honra.
Meus senhores, minhas senhoras:
A trajetória que hoje atinge seu apogeu teve início há muitos anos, no meu
querido Livramento do Brumado, no Alto Sertão da Bahia, município encravado
no Polígono da Seca, mas considerado verdadeiro oásis, pela abundância de
água em grande parte do seu território. Permitam-me que fale um pouco de
Livramento, pois "todos cantam sua terra/ também vou cantar a minha".
Em seu livro de memórias, "Travessia", o saudoso Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Professor HERMESLIMA, meu mais ilustre conterrâneo, faz uma síntese
lapidar sobre nosso berço natal, do qual destaco este trecho:
"Livramento do Brumado é o município privilegiado pela abundância de água.
Está logo .ao sopé da Serra das Almas, onde começa o baixio que vai dar à
fronteira de Minas e ao São Francisco. Da Serra das Almas, cai num lance de"
seus oitenta metros de altura a cachoeira do Brumado, principal afluente do Rio
das Contas, perene até bem abaixo da queda. Essa água levada por grandes
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------canais, aí chamados regos, se distribui pelos sítios e fazendas até cinco ou seis
léguas adiante. fIa alimenta todo o panorama verde de terra, a continuidade

de suas lavouras e de seus pomares, a graça da paisagem que retenho nos
olhos".

Tão distante dos grandes centros, no início do século, serviu de esconderijo para
o grande líder paulista Eduardo Prado, autor da conhecida obra liA ilusão
Americana ".

Cresci ali mirando o verdor dos campos e uma graciosa paisagem que a memória
retém por toda a vida. Em cada lista que faço, de lá retomo com as forças
restauradas para prosseguir na missão que me foi confiada.
Depois de estudar o curso primário e ginasial em Livramento, repeti a trajetória
de Dr. Hermes, quarenta anos antes. Paraprosseguir os estudos segui com meu
pai a Salvador, doce cidade cheia de poesia e beleza. Ali fui matriculado no
Colégio Antônio Vieira, dos Padres jesuítas, ainda hoje um dos melhores
educandários da Bahia, onde fiz grandes amizades, a exemplo do ilustre juiz
Federal Dr. Antônio Ezequiel. Mais tarde, estaria na Faculdade de Direito, onde
viria a ter como professores Nestor Duarte, grande figura de intelectual,
romancista, político, autor de um projeto de reforma agrária, e Adalício Coelho
Nogueira, poeta, eminente magistrado, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
ambos colegas do meu ilustre conterrâneo, na Faculdade de Direito onde fíz:o
curso de bacharelado e mestra do. Em um período de grande efervescência
intelectual, ali também ouvi lições inolvidáveis com outras figuras de primeira
grandeza, como Orlando Gomes, inesquecível paraninfo da nossa turma de
mestra do; Calmon de Passos, hoje processualista de renome nacional; Adhemar
Raimundo da Silva, também processualista, Desembargador e Ministro do ~xTribunal Federal de Recursos, professor orientador de minha monografia do
mestra do, Machado Neto, autor de dezenas de livros jurídicos na área da Teoria
Geral e da Sociologia do Direito, Nélson de Sousa Sampaio, destacado mestre
de Teoria Geral do Estado, para citar apenas alguns exemplos.
Conc/uíndo o curso de Direito, depois de um ano de experiência na advocacia,
ingressei no Ministério Público do Estado da Bahla, que à época tinha em sua
chefia a figura de um grande intelectual,o Dr.josé Luíz de CarvalhoFilho. 00
"Parquet" estadual guardo, com carinho, o agradável ambiente de
companheirismo e o exemplo dos mais velhos, como Almelda Gouveano,
Manoel Pereira, Antônio Carlos, Leão Martins (que nasceu na cidade de
Parnamirim, minha primeira comarca), Moacir Alfredo Guimarães (pai de nosso
colega Lázaro Guimarães), Armando Tourinho (pai de outro estimado colega,
Torinho Neto, da li! Região), além do sempre mestre Calmon de Passos. Com
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todos eles, aprendi lições imorredouras não só no plano do conhecimento
jurídico - e o jovem promotor muito tinha a aprender - mas, sobretudo,
ensinamentos quanto à postura ética profissional. Ao repetir aqui esses nomes,
faço-o com emoção, prestando minha homenagem a esses profissionais do
Direito que tanto contribuíram para o engrandecimento do Ministério Público
da minha velha Bahia.
Deixei o Ministério Público para assumir o cargo de Procurador da Fazenda
Nacional, no Ministério da Fazenda, na Bahia, onde trabalhei ao lado do Or.
Renato Fanco, já falecido, e Hélio Gil Gracindo, atualmente na Procuradoria.
Geral,em Brasílla. Além do agradável convívio com esses excelentes colegas,
tive ainda a oportunidade de conviver com outros tantos, como Cid Heráclito de
Queiroz, por muito tempo Procurador-Geral, Lindemberg da Mota Silvelra,
VirgílloCampos, Leon Frejda Sklarowsky, já aposentados, e Louremberg Nunes
Rocha, atualmente no Senado Federal.
Em 1976, ingressei na magistratura federal numa turma em que quase todos os
seus integrantes se encontram na segunda instância. Nesta Casa, encontra-se o
eminente Juiz José Delgado, a quem tenho a honra de suceder, depois de uma
proficua gestão que merece o reconhecimento
e aplauso de todos nós; na 7"
Região, os Juízes Plauto Ribeiro, Hércules Quasímodo,
Vicente Leal; na 2"
Região, Nei Valadares e Tânia Heine; na ]" Região, Ana Scartezzini, José Kallás
e Márcio Morais; na 4" Região, Ari Pargendler. Entre todos os colegas da nossa
turma, merece destaque especial Adhemar Maciel, grande constitucionalista e
excelente figura humana, que se tornou o primeiro juiz federal oriundo de
concurso a ascender ao Superior Tribunal de Justiça.
Fui designado para a 2" Vara, cujo titular era o hoje Ministro José Cândido, com
quem pude atuar harmonicamente
durante quatro anos. O mesmo posso dizer
em relação aos demais colegas, especialmente
Plauto Ribeiro e Femando
Tourinho, a quem me ligou grande amizade, que cultivo com muita honra e
muito orgulho.
Na passagem pela Justiça Federal da Bahia, registro com carinho o apoio
recebido do Ministério Público Federal, sobretudo dos Procuradores da República
Drs. Roberto Casali, Jair Meira e Arx Tourinho.
Em 1978, fui designado para funcionar no Maranhão, com a missão de substituir
uma das grandes expressões da magistratura federal, o Or. Alberto José Tavares
Vieira da Silva, que viria a ser o primeiro Presidente do Tribunal Regional Federal
da 1"Região. Ali também conheci o saudoso Or. Oionísio Nunes, inicialmente
Procurador da República e depois Juiz Federal. Jamais posso esquecer a
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-- ---acolhida que recebi por parte desses colegas, a quem passei a dedicar uma
profunda admiração pela seriedade como encaram os seus deveres profissionais,
muitas vezes com sacrifícios dos seus interesses pessoais. Agradeço à Seção
judiciária do Maranhão as repetidas provas de amizade que tenho recebido,
outrora através de Alberto e Dionísio, hoje com Leomar e Cândido, e dos seus
dedicados servidores.
Em 2 de julho de 1979, dia em que se comemora a consolidação da independência
na Bahla, chegava a Aracaju para uma pemanência de dois meses, nas férias do
juiz Federal Geraldo Sobral, período prorrogado por mais um mês devido a
problema de saúde em pessoa de sua família. Adaptei-me tão bem em Sergipe
que para lá me transferi no ano seguinte, passando a atuar ao lado de Geraldo,
até quando este foi empossado no cargo de Ministro do extinto Tribunal Federal
de Recursos, em 16 de dezembro de 1982.
Édifícil para mim, em poucos minutos, traçar um perfil do que repres~ntou para
todos nós, sobretudo os mais ligados a Sergipe, a figura do saudoso colega,
amigo compadre, Ministro do ex- Tribunal Federal de Recursos e do Superior
Tribunal de justiça. Poucos, como ele, conseguiram combinar simplicidade,
inteligência, bondade e justiça. Sua desmedida abnegação tornou a justiça
Federal de Sergipe uma instituição modelar. Com muito orgulho, ouvimos o
então Presidente do Tribunal Federal de Recursos, Ministro josé Dantas, em
discurso de inauguração da sede atual, proclamar que ali funcionava a melhor
Seção judiciária do Brasil.
Seja no trabalho desenvolvido em Sergipe, seja no extinto Tribunal Federal de
Recursos ou no Superior Tribunal de justiça, Geraldo Sobra Ideixou-nos preciosos
exemplos de acendrado amor ao trabalho e à causa do judiciário, o absoluto
respeito ao jurisdicionado, o tratamento cortês e amigo aos servidores, aos
advogados e aos colegas. Esse conjunto de qualidades permitiu sem dúvida
desenvolver em Sergipe um ambiente de trabalho que dava inteira satisfação a
todos que ali conviviam. Quanto à sua atuação no Tribunal Federal de Recursos
e no Superior Tribunal de justiça, foi sintetizada de modo lapidar pelo eminente
Ministro Torreão Braz:
liA serenidade era, inigualavelmente, o traço dominante na personalidade do
Ministro CeraIdo Barreto SobraI, que este colegiado acaba de perder.
Sereno, altivo, suas palavras e gestos comedidos indicavam, antes de tudo, aos
que dele se aproximavam a transparência de suas intenções, a nobreza do seu
caráter.
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Osque, como nós, com ele tiveram o privilégio de conviver, guardarão, de forma
indelével, o retrato por inteiro da sua personalidade, em que avultam a bondade,
a compreensão e o espírito de solidariedade humana".
ComoCorregedor-Geral da justiça Federal, mostrou-se sempre compreensivo às
nossasnecessid~de5, desenvolvendo um cuidadoso programa de treinamento
de capacitação dos servidores das
Seções judiciárias para utilização dos recursos da teleinformática para
acompanhamento, controle e distribuição automática de processos, folhas de
pagamento e sistema RENPAC, do qual participaram servidores de todos os
Estadosintegrantes da 5fJRegião.
A ele também deve-se creditar o esforço inicial para instalação desta Corte, ao
lado do seu amigo Ministro Pedro Acioli, e uma presença constante, sempre
prestigiando os eventos promovidos por esta Corte.
Além desses aspectos, no plano pessoal, sou-lhe grato por estar aqui. Dele foi
a iniciativa para convencer-me a candidatar-me a uma vaga no novo Tribunal:
Além disso, encarregou-se de avaliar meu nome junto aos senhores Ministros,
grande parte desconhecedora dos possíveis méritos do candidato, pouco
frequentador da Capital Federal. Depois disso, adotou providências para a
nomeação, através do seu sogro e nosso amigo, Senador Lourival Batista.
No ano passado, nesta mesma data, tivemo-Io entre nós. Recordo-me de sua
promessa de aqui voltar na data de hoje. Não pôde cumprir sua promessa por
tersido chamado ao convívio do Pai, mas sei-o aqui. Éuma ausência-presença.
Estoucerto de que sua sabedoria, sua ponderação, seu equilíbrio haverão de

inspirara nova equipe que assume a honrosa, mas dificil missão de dirigiro
Egrégio Tribunal da 5fJRegião. Para honrar sua memória procurarei dedicar-me

com todo o afinco a este novo desafio, como resposta à confiança dos meus
colegas, tudo fazendo pelo engrandecimento da justiça Federal da 5fJRegião.
Estahomenagem que faço à memória do Ministro Geraldo SobraI, como preito
de gratidão pessoal e do reconhecimento dos juízes e servidores que compõem
o quadro da Y Região.
Meus senhores:
Assumimos a presidência desta Corte, em momento no qual se acentua a
descrença da população no Poder judiciário. Recente pesquisa do IBOPErevela
números preocupantes - 80% acham que tribunais e juízes beneficiam os ricos;
87% reclamam da lentidão da justiça e 86% crêem que determinadas pessoas
jamais serão punidas. Nenhum magistrado pode ficar tranqüilo com tal
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julgamento popular, pois a eficiência da justiça assenta-se na confiança dos
junsdicionados.
Num país que se angustia com problemas crônicos, como a falta de emprego,
de investimentos na educação e na saúde públicas, na pesquisa científica, e em
outros setores básicos, não seria de esperar-se que o judiciário fosse exceção.
Não obstantes os esforços das autoridades para superar as deficiências, os graves
problemas crescem dia a dia. Parece-me, contudo, da maior relevância levarse ao conhecimento da sociedade as dificuldades enfrentadas pelo judiciário, a
começar pela insuficiência do número dos seus juízes. Segundo conhecida
revista nacional, com 150 milhões de pessoas, o Brasil tem apenas 7 mil juízes,
enquanto a Alemanha tem 120 mil para uma população de 80 milhões. A
diferença, como se vê, é espetacular. Além disso, a sociedade germânica goza
de certa estabilidade, não se tendo notícia de inusitado incrementodo número
de processos judiciais, como se verificou por ocasião da edição das normas que
decretaram a retenção dos ativos financeiros do pleito dos aposentados e
pensionistas da Previdência Social pelos 147% no reajuste dos seus benefícios,
ou nas questões referentes ao tratamento do FGTS pela mudança de regime
jurídico dos servidores públicos, para ficar apenas nesses exemplos.
Ao lado desse problema, há ainda a grave dificuldade de recrutamento. No 1Q
concurso promovido por este Tribunal, de um milhar de inscritos, foram

aproveitados apenas 12 candidatos. Em toda a região, temos na 1i! instância
apenas 30 juízes federais e 4 juízes federais substitutos, o que representa
exatamente a metade do nosso quadro atual, já defasado. Recente~ente, foram
criadas duas varas no Rio Grande do Norte e uma no Ceará que, uma vez
providas, contribuirão para melhorar o desempenho do judiciário Federal.
Acontece que, enquanto o projeto de lei tramitava no Congresso Nacional,
novas necessidades surgiram. Assim é que as estatísticas revelam a urgente
necessidade de criação de varas em outras Seções judiciárias, como é o caso da
Paraíba, na qual a sua 4i! Vara, sediada em Campina Grande, já registra quase
8 mil processos em andamento.
A recente ampliação do quadro da Primeira Instância, com a criação de 621
cargos, proporciona novo alento a todos nós, na esperança de que os servidores
recentemente nomeados contribuam para restabelecer o nível de qualidade do
serviço prestado pela justiça Federal. A criação desses cargos foi resultado dos

esforços conjugados do eminente Ministro Torreão Braz, na Presidência do
Egrégio Conselho da justiça Federal, e do dinâmico Presidente que ora encerra
seu mandato, juiz josé Delgado, que contaram com o irrestrito apoio do
Deputado Ni/son Gibson, cujo empenho tornou possível a rápida aprovação do
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No momento existem na Primeira Instância 30 cargos de juízes federais
substitutos e mais 4 cargos de juízes federais, muitos dos quais esperamos ver
preenchidos durante este ano, com a conclusão do 2Q Concurso, que já se
aproxima de sua fase final. Com a chegada de novos juízes, espera-se alcançar
substancial melhoria na tramitação dos processos. Cabe ressaltar que, durante
o 'último período, verificou-se um grande crescimento na produtividade.
Em
relatório referente ao ano de 1992, observei que foi.julgado um total de 19.220
processos, no período de janeiro a dezembro, o que representou um incremento
de 333% de feitos julgados em relação ao período anterior,

Com particular orgulho, cabe destacar o desempenho dos julgamentos no
Tribunal. Em palestra realizada na Capital Federal, o eminente juiz Torinho
Neto, da 1f! Região, revelou que é na 5f! Região onde se verifica a maior
produtividade. Em termos percentuals, assinalou Sua Excelência que, entre

1989e 1991, foram distribuídos 20.166 processos, dos quais foramjulgados
11.672,o que representa mais de 80 por cento. Dados mais recentes, colhidos
no Relatório apresentado pelo ilustre Presidente cujo mandato ora finda, na
última sessão do Plenário, revelam que, no período de janeiro de 1992 a
dezembro de 1993, foram julgados 26.110 processos nesta Corte, numero por
demais surpreendente, se levarmos em conta que representa o trabalho
praticamente de 8 juízes, já que, nos termos regimentais, o Vice-Presidente
somente participa de julgamento no Plenário.
Se é verdade que esses dados revelam o esforço dos magistrados que integram
estaCorte e a confiança dos jurisdicionados nesta parcela do Poder judiciário,
por outro a constância do seu crescimento traz-nos grande preocupação. A
Comissão designada para estudar o aumento do número de juízes deste
Tribunal,presidida pelo eminente juiz Ridalvo Costa e integrada pelo eminente
JuizLázaro Guimarães e por mim, constatou expressivo aumento do número de
feitosdistribuídos. Assim é que, no primeiro semestre de 1991, foram distribuídos
2.400 processos nesta Corte. Em igual período de 1992, o número foi de 7.544
processos distribuídos, o que resulta numa variação de 214,33%. Deve-se
considerar, ainda, que a nomeação de novos juízes e servidores acarretará,
necessariamente, um aumento no número de feitos que subirão à Segunda
Instância.
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Portanto, torna-se imperioso que se proponha o aumento do número de juízes,
a exemplo do que se vem fazendo nos demais Regionais, sob pena de colocarse em risco o prestígio que este Tribunal tem merecido no meio jurídico,
malgrado os tirânicos esforços dos seus magistrados. Lembro, aqui, as sábias
reflexões de Eliezer Rosa, na sua preciosa obra "A Voz da Toga" :
NHojeojuiz é quase como se fosseumoperáriobraçal,pelo excessomonstruoso
de serviços que lhe tocam, na distribuição diária de feitos. A Magistratura está
sendo sacrifica da, eu ia dizer crucificada pela mole de trabalho que lhe toca
realizar diuturnamente. Ser juiz é meio de vida, e não meio de morte, como
está acontecendo".
Essasbrevesconsideraçõesdemonstrama injustiçado conceito reveladona
pesquisa IBOPE,pelo menos pela suageneralização. Os juízes deste Tribunal,
como o de muitos outros, têm empenhado o melhor dos seus esforços, muitas
vezes com sacrifício pessoal e familiar, para realizar um trabalho digno da
confiança dos seus jurisdicionados. Quanto aos outros aspectos ali abordados,
as características da justiça Federal, em que os particulares se defrontam com
órgãos públicos, afastam a incidência da crítica de favorecimento aos ricos. Em
relação à possível impunidade dos poderosos, assinalo que o número de
processos penais é pouco expressivo, e no seu âmbito não registra a ocorrência
de situação que possa ser caracterizada como impunidade.
O Momento é oportuno para observar que muitas vezes o juiz sofre críticas
injustas, ao não proferir a decisão esperada pela opinião pública: por não haver
uma informação fidedigna das circunstâncias em que foi proferida a decisão; por
desconhecimento sobre o funcionamento dos institutos processllais; ou mesmo
pelas circunstâncias advindas de princípios insculpidos na Constituição do País.
Em outras ocasiões, não se leva em conta que o juiz não é o único participante
do processo. Não pode responder por eventual demora no inquérito policial ou
no oferecimento da denúncia, nem merece críticas pelas omissões na legislação
que não lhe compete elaborar.

Excelentíssimo Senhor juiz josé Delgado:
Vossa Excelência encerra sua profícua gestão com expressivas realizações. Na
condição de Vice-Presidente, pude acompanhar de perto sua preocupação em
dar continuidade ao programa de modernização tecnológica, iniciada pelo
eminente juiz Ridalvo Costa e continuada pelos eminentes juízes Araken Mariz
e Hugo Machado. O incentivo que sua gestão se 'conferiu à informática, com
a aquisição de dezenas de microcomputa dores, impressoras e outros
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-equipamentos para facilitar o trabalho traduzido pelos brilhantes resultados
alcançados na entrega da prestação jurisdicional, em ambas as instâncias.
Como Presidente da Comissão de Construção, é dejustiça que se registre o
agradecimento da Corte pelo seu empenho no prosseguimento das obras da
futurasede, no Cais do ApoIo. Também na Primeira Instância seu dinamismo
foisentido com o início da construção dos modernos edificios que abrigarão as
Seções judiciárias do Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba.
Cumpreainda lembrar terem, em sua gestão, sido implantadas duas novas Varas
no RioGrande do Norte e uma no Ceará, que certamente muito contribuirão para
a melhoria do serviço judiciária nesses Estados. Além disso, cabe registrarseu
esforçopara atualizar o contingente das Seções judiciárias, culminando com a
nomeação de 621 novos servidores.
Entretanto,a ação de Vossa Excelência também se fez sentir no plano social,
aperfeiçoando os programasjá existentes e implementando novos, com o apoio
decidido de sua digna esposa, a Df-!Maria josé Delgado, à frente da Divisão de
Serviço Social.
Portodas essas realizações, pelo desmedido empenho de V. Exi!,registro aqui
os agradecimentos da justiça Federal da Si! Região em ambas as instâncias.
Excelentíssimo

Senhor Ministro Torreão Braz:

Agradeço a honrosa presença de Vossa Excelência e as presenças dos
ExcelentíssimosSenhores Ministros Pedro Acioli, Gomes de Barrose César
Rocha,a este ato, reconhecendo o apoio que este Tribunalvem recebendo do
Conselhodajustiça Federaldesde a sua instalação. Esperoque durantea gestão
quese inicia continuemos a contar com o indispensável apoio, sobretudopara
conclusão das obras da futura sede do Tribunal e das sedes das Seções
judiciárias.
Agradeço, também, em meu nome e no nome do Dr. Petrúcio Ferreira, as
palavrasde saudação, proferidas pelo eminente juiz. Dr. Francisco Falcão, em
nome do Tribunal, agradecimentos que estendo ao digno Procurador da
República, Dr. Francisco Rodrigues, que aqui manifestou em nome do Ministério
Público Federal, e ao ilustre advogado Dr. Urbano Vitalino MeIo, representante
da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou certo de que contarei com a
juventude, a inteligência e o entusiasmo do Dr. Francisco Falcão para que
possamos concluir nossa gestão já instalados na nova sede. 00 mesmo modo,
espero contar sempre com o prestígio do Ministério Público Federal e da Ordem
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--dos Advogados

do Brasil,como

órgãos indispensáveIs ao bom

funcionamento

do Poder judiciário.
Permitam-me,

porfím, que, em meu

nome,

em nome

de Terezinha e dos meus

filhosMarcos josé,André Luís,Rodrigo e júnior, testemunhemos
agradecimentos
Raimundo,

a meu pai, Antônio Alves Meira, a meus

Maria Aparecida

e Rômulo

Gracinha, que se deslocaram
aqui neste momento.

Luís, bem

como

irmãos Antônio Carlos,
às cunhadas

modo

também

estendo taisagradecimentos

ilustres
autoridades, eaos demais amigos que aqui compareceram,

atendei

Senhor,

brado,

prestai ouvidos
que

não

à minha

prece,

saiu de lábios falazes.

De vós me venha a

justiça,

vossos

a equidade

olhos

vejam

.

Eu vos invoco,

ó Deus,

porque

querereis

atender-me;
inclinai para

mim

os vossos

escutai as minhas palavras".

Muito Obrigado!

às

especialmente

a proteção de Deus sobre todos nós, repetindo

a justiça,

ao meu

e

da Bahia e de Sergipe.

Encerro estaspalavras invocando
os versos do salmista:

"Ouvi,

Yvonne

da Bahia e São Paulo para se fazerem presentes

00 mesmo

os velhos companheiros

nos carinhosos

ouvidos,
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pelo

Juiz Petrucio Ferreira.

"Fica conosco, já é tarde e já declina o dia 11
-

Lucas,24, 29.

Sou nascido quando o mundo, em plena segunda guerra, estava à morte o ódio
se encrespava na carne, a violência, a fome e a injustiça eram o pão de cada dia.
Venho das terras banhadas pelo rio Canhoto que, no volume incontido de sua
águas, transformando o meu berço natal em uma cidade de lama, silêncio e
mortos, expulsou toda a minha família para o jugo aos senhores do açúcar. Lá,
onde a grande massa da população canavieira só tinha ouvidos para a sereia do
bueiro da usina, cuja chaminé vomitava fumaça e vidas que se iam no insano
trabalho de adocicar as vidas dos filhos das cidades grandes. Guardo ainda na
lembrança o gosto sempre vivo do caldo de cana que era servido como merenda
nos intervalos das lições das primeiras letras que me eram ministradas pela boa
e querida dona Otília. Estaslembranças, trazendo-me de volta à infância, como
que mais um mergulho na líquida e tranqüila paz das águas do meu rio, fazem
que tudo me ressaiba à verdadeira realidade da analogia ontológica. Das
primeiras lições de vida, aprendidas em uma terra povoada de homens de
sangue, cujo valor era afirmado a qualquer preço na ponta do punhale cuja vida
não valia mais que um tiro de garrucha, me foi ensinado que, mais do que herói,
que, no conceito deturpado dos homens, é aquele que agrada a determinado
grupo, em especiais circunstâncias de tempo, lugar, conveniência e atos,
importa ser homem, aquele que se descobrindo, é fiel a si, jamais deixando de
ouvir sua voz interior, pouco se lhe importando venha ou não a ser engajadó na
sempre numerosa fileira dos "heróis ", engrossada por muitos que jamais
conseguiram ser homens.
Ainda menino me descobri vive!1do nesta linda cidade que é o Recife, onde,
diferentemente

da usina, havia muita gente,

muito barulho, muita cor, os rios e

o mar. E, de perto, mas nãa tão de perto, pois sua imensidão aterrorizou meus
olhos de criança, vi que o mar, talo canavial, também era verde e por cima só
tinha o céu. Só depois é que descobri que os dois eram irmãos, tão verdes os dois.
Um com espumas brancas, brancos lençóis sempre estendidos ao tempo para
receber, em suas imaculadas dobras, eternas e lindas mulheres, o outro com seus
lindos pendões brancos a enfeitar as canas, cuja idade, já de muito passou da
moagem. E os dias me testemunham que tamanha e tão profunda é esta
irmandade que, se no meio do mar, o homem se afoga, morre no dia-a-dia, à

91
----busca do alimento que nem sempre se faz presente em suas redes de pescar, só
lhe restando, as mais das vezes, o sal, no meio do canavial, vidas e mais vidas
também se vão no dia-a-dia, à busca do pão que até no dia da moagem não Ihes
chega, ficando-Ihes presente unicamente o sol, que tão a descoberto deixa o
viver de homens que não têm escolha nem voz.
Saindo da infância e entrando na adolescência, brotou-me, no Seminário
arquidiocesano, a minha paixão porOlinda, paixão que cada dia se transforma
em um vivido e longo amor que me coloca sempre seus morros, seu casario, suas
ladeirase estreitas ruas, seus conventos e suas igrejas, como norte a determinar
a rota da minha vida.
Nos dias em que jean Paul Sartre, sob a influência do existencialismo de
Heidegger, pregava seus caminhos de liberdade em sua crítica da razão
dialética, pouco ligando, em seu humanismo europeu, para os condenados da
terra, em uma apologia de violência revolucionária, tendo ao seu lado a
companhia de sempre de sua Simone de Beauvoir, dias em que Francoise Sagan
saudava o mundo e aquela geração inquieta e em pleno processo de revolução
total com um bom dia à tristeza, não esquecendo a boa nova que aprendi viver
já ao tempo da Casa de Azeredo Coutinho, glória na formação sacerdotal e berço
de heróis que é o Seminário de Olinda, e tendo aprendido a amar a Casa que
nosso Pai São Bento tem naquela mesma cidade, a Casa com sua Santa Regra
e tudo que a faz uma escola de perfeição, e perto passei a conviver com as
tradições dos nossos Cursos jurídicos, na querida, grande e jamais esquecida
Casa de Tobias Barreto, de Clóvis Bevilacqua, Paula Batista e Pedro jorge,
símbolo hodierno da luta pela justiça e pelo Direito.
Foi,exatamente, nesse tempo, que de perto conheci uma beleza jovem e loura
que, em toda aquela alegria e total felicidade, não conseguia, nem consegue
ainda, esconder a linda pessoa que é, em profundidade e grandeza. Falo de
Helga,que me completando a vida, a despeito de tudo quanto neste caminharmos
juntos tem. se apresentado como desgaste, cansaço, ausência, tormentos e
mesmo sofrimentos compartilhados a duras penas pelo fardo da Magistratura e
daprópria vida, só tem me dado e ensinado o verdadeiro amor, amorque tomou
dimensões incomensuráveis quando se fez vida perpetuada em Guilherme e
Leonardo que só nos têm dado alegrias e orgulho.
O regime de exceção e arbítrio que se impusera pela força, de logo mostrou-me,
recém-saído das aulas de Cláudio Souto, Vilanova, Mário Batista, Rodolfo
Araújo, Everardo Luna, Luiz Delgado, Nilzardo Carneiro Leão e outros que
formavam aquela verdadeira plêiade de estudiosos do Oireito que a tão alto
elevavam a Escola de Direito do Recife da época, mostrou-me aquele regime,
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quão distante estão o justo e o direito, deixando-me no coração tristeza e dor,
amarguradas por um mundo carente de liberdade, igualdade, justiça, um mundo
que ficara vazio mais ainda com o martírio de meu irmão e colega de curso de
seminário, o Pe. Antônio Henrique Pereira Neto, um mundo onde nos fortes só
havia fraqueza.
Em Macapá, mais precisamente na pequena e solitária Amapá, há 27 anos,
iniciei a minha Magistratura, de lá seguindo para Brasília, onde por quase 5 anos
integrei a justiça Comum do Distrito Federal, que de ora, para alegria e honras
minhas, se faz oficialmente presente, neste momento para mim inesquecível,
através do meu colega de Concurso, S. Exa. o Desembargador Cruxém.
Ajustiça Federal trouxe-me de volta a esta terra que desde os 8 anos me recebeu
e que, nas lições que a história tem transmitido de geração em geração, tem se
mostrado tão irmã da terra que recebeu o meu primeiro grito de vida, e destarte
aprendi a tê-Ia tão minha como o é a minha Lage do Santo Carpinteiro e do rio
Canhoto.
Se no sofrimento o menino se faz homem, em muito sofrer imposto ,a minha
família e a mim por nunca ter me negado exercer a judicatura, tenho procurado
aprender a ser juiz e, principalmente, me tem sido ensinado que o exercício de
tal munus está bem acima de minha estatura, de minhas limitações, de minha
fraqueza, não me cabendo o mesmo senão por delegação daquele cujo Trono
é a própria justiça, e o posso afiançar que, se tenho até agora sobrevivido, o tem
sido, unicamente porque o Verdadeiro juiz jamais me faltou e, pela sua tão real
presença em minha vida, só tenho graças a lhe dar.
Hoje, em especial, é dia de agradecimentos, de agradecimentos de pertencer a
uma justiça que se tem feito presente nos momentos mais cruciantes do povo
brasileiro, de integrar um Tribunal que só tem engrandecido o sagrado trabalho
de distribuir justiça e, principalmente, a todos os que comigo fazem esta Corte
de justiça e que, na confiança em mim depositada, me trouxeram até este
honrado, destacado e alto cargo, prometendo-Ihes, de logo, que com a ajuda do
meu especial amigo Lázaro Guimarães, e de todos os Senhores, indistintamente,
e contando sempre com a presença protetora do Pai que é fiel com o fiel, correto
com o homem correto, sincero com aquele que é sincero, procurarei não
decepcioná-Ios, pois outros caminhos não palmilharei senão os sábios caminhos
já seguidos por aqueles que na. Presidência desta Casa me antecederam.
Agradecimentos a meus pais, que o Pai Celeste já os chamou para a morada
eterna, mas, que na fé que, pela Graça confesso, não estão ausentes neste
momento. Agradecimentos a todos que com suas presenças me alegram e me
honram nesta hora e em cujas mãos, neste momento, deposito, qual um
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consagrado à justiça, a renovação dos meus votos, de bem e unicamente servir
à justiça, de bem e sempre atender aos injustiça dos, sem qualquer accepção de
pessoa, independente
de raça, cor, status social ou situação econômica, de
jamais esquecer, principalmente, no exercício da Presidência desta casa, que fui
feito juiz para servir, e somente servir, de tal modo que o Caminheiro de Emaús,
lembrado na sagrado liturgia de hoje, possa, através deste seu servo, fazer-se
conhecer no repartir quotidiamente o pão da justiça. Agradecimentos,
aos que,
me suportando ao longo desta caminhada, fazendo a minha equipe, muito têm
cooperado comigo no penoso trabalho da judicatura, e agradecimentos,
já
antecipados, a todos que, já antevendo o quanto Ihes cobrarei, no interesse desta
Casa e da justiça Federal nesta Região, não se negaram a vir em meu socorro na
formação da minha equipe. Agradecimentos à vida,em cada momento sofrido
e vivido, em cada momento de tristeza e alegria, em cada momento de dor e
amor, à vida que Deus até agora me deu, pois, na insegurança encontrei refúgio
n'O que guarda, na tristeza, consolo n'O que ama, na solidão fui convidado a
irmanar-me a todos no amor, sempre me descobrindo vivo, jamais esquecendo
as lições de união e de presença vividas pelo Profeta Habacuc, cujas palavras,
como renovação de fé, neste momento, as faço minhas: "ainda que a figueira não
floresça, nem a vinha dê seus frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os
campos, a comida, mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e o gado nos
currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor"(Habacuc,
3, 17 a 18). Tenho
dito.
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tstruturação
Organizacional da Secretaria do Tribunal Regional Federal daS" Região e da Corregedoria
Regional
Federal - Resolução nQ05 de 03 de maio de 1989
Art,lQ-Osserviçosadmi

nistrativos do Tribunal Regional Federal

edaCorregedoria Regional
estrutura:

da 5~ Região,

terão

a seguinte

I.GabinetesdaPresidência, da Corregedoria Regional Federal,
doJuiz Diretor

da Revista e dos Juizes.

A.Gabineteda Presidência.
I.Chefiade Gabinete
1.1.Divisão de Recursos

Extraordinários,

Especiais

e de

Jurisprudência.

1.2.Divisão de Comunicação
1.3.Divisão Técnica.

Social.

1.4.Divisãode Contabilidade

e de Auditoria.

1.5.Divisãode Representação do Tribunal

no Estado do

Ceará

1.6.Divisãode Representação do Tribunal no Estado do Rio
Grande

do Norte.

1.7.Divisãode Representação do Tribunal

no Estado da

Paraíba.

1.8.Divisão de Representação

do Tribunal

no

Estado

de

do

no

Estado

de

Alagoas.
1.9.Divisão de Representação
lergipe.

Tribunal

2.Assessoria
Especial.
2,1.Seçãode Secretaria
2.2.Seçãode Análise

Executiva.

de Execução

das atividades

da Justiça

de 1QGrau.

2.3.Seçãode Tomada

de COntas.

2.4.Seçãode Auditoria.
B.Gabinetedo Corregedor
I.Chefiade Gabinete.

Regional

2.Divisãode Assuntos Correcionais
2.1.Diretor de Divisão
2,2.Seção de Pesquisa,
acórdãose

Coleta,

Análise

e Publicação

de

Legislação.

2.3.Seçãode Controle

Estatístico

2.4.Seçãode Provimentos
C.Gabinetedo Juiz Diretor

e Correições.
da Revista

I.SeçãodePesquisa, Coleta,

Análise de Acórdãos eLegi siação.

2.Seção
de Revisão e Publicação
D.Gabinetedos Juizes.
I.Assessoria.

2-Chefia
de Gabinete.
J.Assessoria
Judiciária.
4.DivisàoJudiciária.
4,1.Diretor de Divisão.

4.1.1- Seção de Processamento de Causas Cíveis.
4.1.2- Seção de Processamento de Causas Criminais.
li-Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal Regional Federal.
1.Gabinete do Diretor Geral.
1.1- Chefia de Gabinete.
1.1 .1- Seção de Secretaria Executiva.
2-Divisão de Controle Interno.
2.1- Diretor de Divisão.
2.1.1- Seção de Administração Finànceira.
2.1.2- Seção de Contabilidade.
3-Divisão de saúde.
3.1- Diretor de Divisão.
3.1.1- Seção de Assistência e de Perícias Médicas.
3.1.2- Seção de Assistência de Enfermagem.
3.1.3- Seção de Assistência Odontológica.
3.1.4- Seção de Assistência Psicológica.
3.1.5- Seção de apoio Administrativo.
4-Divisão de Assistência Social
4.1- Diretor de Divisão.
4.1 .1- Seção de Programas de Assistência Social.
4.1.2- Seção de Apoio Administrativo.
A-Secretaria judiciária.
l-Diretor de Secretaria.
1.1- Subsecretaria de Registros e Informações.
1.1.1- Diretor de Subsecretaria.
1.1.1.1- Seção de Informações Processuais, de Análise e
Classificação de Feitos.
1.1 .1 .2- Seção de Registros e Autuações.
1.1.1.3- Seção de Estatística.
1.2- Subsecretaria do Plenário.
1.2.1- Diretor de Subsecretaria.
1.3- Subsecretariada 1S! Turma.
1.3.1- Diretor de Subsecretaria.
1.3.1.1- Divisão de Processamento de Apelação Cível e
Criminal.
1.3.1.1 .1-Diretor de Divisão.
1.3.1.2- Divisão de Processamento
de Mandados
de
Segurança, Habeas Corpus, Mandados de Injunção e HabeasData.
1.3.1.2.1-Diretor de Divisão.
1.3.1.3- Diretor
de Processamento
de Recursos
e
Procedimentos Diversos.
1.3.1 .3.1-Diretor de Divisão.
1.4- Subsecretaria da 2~ Turma.
1.4.1- Diretor de Subsecretaria.
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1.4.1.1Divisão de Processamento de Apelação Cível e
Criminal.
1.4.1.1 .1-Diretor de Divisão.
1.4.1.2- Divisão de Processamento
de Mandados de
Segurança, Habeas Corpus, Mandados de Injunção e HabeasData.
104.1.2.1-Diretor de Divisão.
104.1.3- Divisão de Processamento
de Recursos e
Procedimentos Diversos.
lA.l.3.1-Diretor de Divisão.
1.5- Divisão de Coordenação de Julgamentos.
1.5.1- Diretor de Divisão.
1.5.1.1- Seção Coordenadora da 1~Turma.
1.5.1.2- Seção Coordenadora da 2ê Turma.
1.5.1.3- Seção Coordenadora de Publicação de Acórdãos.
1.6- Subsecretaria de Taquigrafia.
1.6.1- Diretor de Subsecretaria.
1.6.1.1- Seção de Apanhamento e Revisão.
1.6.1.2- Seção de Apoio Administrativo.
B-Secretaria Administrativa.
l-Diretor de Secretaria.
1.1- Subsecretaria de Pessoal.
1.1.1- Diretor de Subsecretaria.
1.1.1.1- Seção de Legislação de Pessoal, Cadastro e
Classificação de Cargos.
1.1.1.2- Seção de Direitos e Deveres, de Provimento e
Vacância.
1.1.1.3- Seção de Magistrados e Inativos e de Instrução
Processual.
1.1 .1 04- Seção de Cadastro e Lotação.
1.1.1.5- Seção de Seleção e Treinamento.
"1.2- Subsecretaria de Orçamento e Finanças.
1.2.1- Diretor de Subsecretaria.
1.2.1.1- Diyisão de Processamento, Controle de Folha de
Pagamento e Execução Financeira.
1.2.1.1.1-Diretor de Divisão.
1.2.1.1.1 .1-Seção de Precatórios.
1.2.1.1.1.2-Seção de Custos e Análise de Projetos.
1.3- Subsecretaria de Material e Patrimônio.
1.3.1- Diretor de Subsecretaria.
1.3.1.1- Seção de Compras, Registro Cadastral, Aquisição e
Contratação.
1.3.1.2- Seção de P"ãtrimônio,Registroe Controle Patrimonial.
1.3.1.3- Seção de Armazenamento e Distribuição de Material.
1.3.104- 'Seção de Almoxarifado, de Previsão e de Controle de
Material
104- Subsecretaria de Segurança e Transporte.
104.1- Diretor de Subsecretaria.
104.1.1- Seção de Segurança e Vigilância.
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104.1.2- Seção de Transporte.
104.1.3- Seção de Revisão e Reparo de Veículos.
104.1.3 .1-Setor de Eletricidade e Peças.
104.104- Seção de Manutenção.
104.1A.l-Setor de Equipamentos e Ferramentas.
lA.1A.2-Setor de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação
1.5- Divisão de Comunicação e Administração de EdifíciOl
1.5.1- Diretor de Divisão.
1.5.1.1- Seção de Comunicação e Portaria.
1.5.1.2- Seção de Controle e Assistência Técnica01
Equipamentos.

1.5.1.2.1-Setor
1.5.1 .2.2-Setor
1.5.1.3- Seção
1.5.104- Seção
1.5.1.5- Seção

de Som e PABX.
de Mecanografia.
de Telefonia.
de Portaria e Expedição.
de Copa.

1.6- Divisão de Manutenção e Conservação.
1.6.1-

"

Diretor de Divisão.

1.6.1.1- Seção de Controle, Execuçã,pe Serviçosde Limpm
1.6.1.2- Seção de Obras Civis.
1.6.1.2.1-Setor de Eletricidade.
1.6.1.2.2-Setor de Hidráulica.
1.6.1 .2.3-Setor de Carpintaria e Marcenaria.
1.6.1.3- Seção de Oficina Gráfica.
1.7- Subsecretaria de Informática e Documentação.
1.7.1- Diretor de Subsecretaria.
1.7.1.1- Seção de Transcrição.
1.7.1.2- Seção de Pesquisa de Jurisprudência.
1.7.1.3- Seção de Documentação, Doutrina e Legislação,
1.7.104- Seção de Análise de Legislação.
1.7.1.5- Seção de Pesquisa e Análise de Doutrina, Legislaçà
e Acórdãos.
1.7.1.6- Seção de Processamento Técnico de Acórdãos,
1.7.1 .7- Seção de Reprografia de Acórdãos.
1.7.1.8- Seção de Micrografia e Arquivo de Acórdãos,
1.8- Divisão de Processamento de Dados. .
1.8.1- Diretor de Divisão.
1.8.1.1- Seção de Análise e Programação.
1.8.1.2- Seção de Operações, Transmissão de Dados
Controle.
Art.29_0Scargos em comissão integrantesdo Grupo Direçà
e Assessoramento Superiores, Códigos TRF-DAS-l01 eTRf
DAS-l 02, criados pelo art. 99da Lei 7727, de 09 de janeiro~
1989, são classificados e implantados na forma do Anexo
desta Resolução.
Art. 39_Asatribuições das diversas unidades, assimcomo
seus diretores, chefes e servidores, serão especificadase
Regulamento expedido pelo Presidente do Tribunal, ar'
aprovação do Plenário.
Art. 49-EstaResoluçãoentra em vigor na data da sua publicaçà

I

Tal
ião

Dados
Históricos
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Reestruturação
Organizacional do Gabinete da Presidência, dos Gabinetes dos Juízes e das Secretarias
doTRFSi!Região
M.lQ.Oscargos de

)s.

com issão integrantes do Grupo de Direção

-

. Código TRF

luperior

o.

ResoluçãonQ07 de 06 de abril de 1994

-

DAS 101 e os de Assessoramento

TRF - DAS 102, permanecem com o mesmo
quantitativo, em consonância com o art. 92, da Lei 7.727, de
09dejaneiro de 1989, conforme Anexo n201
luperior,
Código

.

de

único-Mantém-se o disposto na Resolução n206, de
23/03/94 . GP, no que se refere ao exercício dos cargos de
Parágrafo

Assessores
judiciários.
Art.2Q.Aestruturaadministrativa
dosGabinetes dos juízes,

do Gabinete

da Presidência,

e das Secretarias

do

Tribunal

Federalda 5" Região fica alterada conforme Anexo

Regional

nQ
02destaResolução.
Parágrafo

za.

único-Sãocriadas 140 (cento e quarenta) gratificações

derepresentação de gabinete

por

lendo21(vintee uma) Supervisões,

força

desta

Resolução,

11 O (cento e dez) Assistentes

09 (nove) Auxiliares Especializados, totalizando
163(centoe
sessentaetrês) Supervisões, 159 (cento e cinquenta
Datilógrafos,

enove)Assistentes
Datilógrafos,

53 (cinquenta

e três) Auxiliares

06 (seis) Operadores e 02 (dois) Executantes
deMandado, conforme Anexo n2 03.
tspecializados,

M. 3Q.OsGabinetes dos juízes do Tribunal

serão dirigidos
pelo
Assessorde juiz, com o auxílio do Chefe de Gabinete,

1.1-Assessoria Especial
1.Gabinete do Assessor Especial
(1) Assessor Especial-DAS 102.5
(1) Assistente Datilógrafo-GRD
1.1 .seção de Secretaria Executiva

Presidência,
Vice-Presidência e Corregedoria
erale dos

demais

M. 5Q-Asatribuições

Manual

das diversas

unidades,

assim como

serão especificadas

de
em

expedidopelo Presidente do Tribunal, após aprovação

do Plenário.

M. 6Q.Osservidores
extintas

ocupantes

dos cargos,

das funções

e das funções remanejadas ficam automaticamente

exonerados

ão.

Regional Fed-

Juízes.

leUS
diretores, chefes e servidores,

de
em
)ÓS

(Art. 22 da Resolução n2 07, de 06 de abril de 1994)

M.4Q.O Diretor-Geral

exercerá hierarquia vertical sobre
osservidoresintegrantes ou não do Quadro do Tribunal,
exceto
sobre os que se encontrarem lotados nos Gabinetes da

;ão
~F.
de
01

Assessoramento Superior-código TRF-DAS.1 02
N2decargos: 19 (dezenove)
Distribuição dos Referidos Cargos:
(11) onze-Assessor de Juiz código: níveiS
(08) oito-Assessor Judiciário código: nível 4
Total: 19 (dezenove)
Anexo n2 02
Organograma das Secretarias Administrativas e dos Gabinetes

todos

; e

(Art. 12 da Resolução n2 07, de 06 de abril de 1994)
Cargos de Direção e Assessoramento Superiores criados pelo
art. 92, da Lei n2 7.727, de 09 de janeiro de 1989.
Grupo: Direção e Assessoramento Superiores
Direção Superior-Código TRF-DAS.1 01
N2 de cargos: 60 (sessenta)
Distribuição dos Referidos Cargos
(1) um-Diretor Geral código: nível 6
(2) dois-Diretor de Secretaria código: níveiS
(10) dez-Diretor de Subsecretaria código: nível 4
(13) treze-Chefe de Gabinete código: nível 4
(34) trinta e quatro-Diretor de Divisão código: nível 3
Total: 60 (sessenta)

aplicar as diretrizes estabelecidas pelos Juízes
quantoaos assuntosadministrativos.
Parágrafo único-Os servidores lotados nos referidos gabinetes
lerão hierarquicamente vinculadas
ao Assessor de Juiz.
que farão

:ão

Anexo n2 01

05de maio

revogada

de1993, e as dispqsições

a Resolução

em contrário.

(1) Supervisor
1.2.Seção de
(1) Supervisor
1.3.Seção de

de Seção-GRD
Processamento de Suspensão de Segurança
de Seção-GRD
Execução das Atividades de 12 Grau

(1) Supervisor de Seção-GRD
l.4.Seção de Cultura
(1) Supervisor de Seção-GRG

e dispensados a partir desta Resolução.

M.7Q.Esta
Resoluçãoentra em vigor na data de sua publicação
noDiáriodajustiça da União,

do Tribunal Regional Federal da 5" Região com osQuantitativos
de Cargos e Gratificações de Representação de Gabinete:
l-Presidência

n209,de

1 .S.Seção, çJe Engenharia,
Conservação
(1) Supervisor de Seção-GRG

Arquitetura,

Preservação

e

100
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
1.5.1 .Setorde Prevenção de Acidentes e Veiculação de Normas
de Saúde, Higiene e Segurança
(3) Assistente Datilógrafo-GRG
1.6.Seção de Acompanhamento de Obras
(1) Supervisor de Seção-GRG
l.7.Seção de Controle e Assistência Técnica de Equipamentos
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.8.5eção de Manutenção Hidráulica
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.9.Seção de Conservação de Aparelhos Telefônicos
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.1O.Seção de Eletricidade
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.11.5eção de Carpintaria e Marcenaria
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.12. Seção de Projetos Arquitetônicos
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.13. Seção de Acompanhamento e Avaliação de Projetos
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.14. Seção de Paisagismo
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.15.Seção de Espaço Interno e Ambientação
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.2-Chefia de Gabinete para Assuntos Extraordinários
2.Gabinete do Chefe de Gabinete
(1) Chefe de Gabinete-DAS. 101 A
1.3-Chefia de Gabinete
1.3.1.Gabinete do Chefe de Gabinete
(1) Chefe de Gabinete-DAS.l 0104
(5) Assistente Datilógrafo-GRG
(1)Auxiliar Especializado-GRD
3.1.1 .Seção de Secretaria Executiva
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.3.2.Divisão de Apoio judiciário e Administrativo
(5) Diretor de Divisão-DAS.l 01.3
1.4-Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e de
jurisprudência
104.1.Gabinete do Diretor de Subsecretaria
(1) Diretor de Subsecrtetaria-DAS.l 0104
(2) Assistente de Datilógrafo-GRG
(3) Auxiliar Especializado-GRG
4.1.1.Seção de Processamento de Recursos Extraordinários
(1) Supervisor de Seção-GRG

Tribunal Regional Fede~
da 5~Reg~

4.1.2.5eção de Processamento de Recursos Especiais
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.1.3.Seção de Coleta de jurisprudência
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.1 A.Seção de Pesquisa
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.1 .5.5eção de Expedientes Diversos
(1) Supervisor de Seção-GRG
IA.2.Divisão de jurisprudência
(1) Diretor de Divisão-DAS. 101.3
(3) Assistente datilógrafo-GRG
4.2.1 .Seção de Análise e Pesquisa de jurisprudência
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.2.2.Seção de Inclusão e Revisão de jurisprudência
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.2.3.Seção de Indexação de jurisprudência
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.5-Subsecretaria de Controle Interno
5.Gabinete do Diretor de Subsecretaria
(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.l 01 A
(5) Assistente de Datilógrafo
5.1.Seção de Contabilidade
(1) Supervisor de Seção-GRG
5.2. Seção de Tomada de Contas
(1) Supervisor de Seção-GRG
5.3.Seção de Auditorfa
(1) Supervisor de Seção-GRG
5A.Seção de Análise de Processos Licitatórios
(1) Supervisor de Seção-GRG
5.5.Seção de Análise de Processos Diversos
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.6-Subsecretaria de Planejamento e Atividades Gerais
1.6.1-Gabinete do Diretor de Subsecretaria
(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.l 0104
(2) Assistente Datilógrafo-GRG
6.1.1.5eção de Apoio Administrativo
(1) Supervisor de Seção-GRG

1.6.2-Divisãode AtividadesAdministrativasde 1Q e 29Gral
(1) Diretor de Divisão-DAS.l 01.3
1.6.3-Divisão de Comunicação e Cerimoniai
(1) Diretor de Divisão-DAS.l 01.3
(4) Assistente Datilógrafo-GRG
1.7-Subsecretaria de Desenvolvimento Organizacional
7-Gabinete do Diretor de Subsecretaria

101
-- ---

- - -

01.4

liretorde Subsecretaria-DAS.l
,
IlsistenteDatilógrafo-GRG
Seçãode Padronização

de Seção-GRG
iupervisor
Ibinetedo Vice-Presidente
!ral

e do Corregedor

Regional

~hefiade Gabinete
nefe

de Gabinete-DAS. 101.4

,.Divisãode Assuntos
liretorde

Correcionais

Divisão-DAS.l

01 .3

$sistente Datilógrafo-GRG
r~uxiliarEspecializado-GRG
il.5eção de
iroãos

Pesquisa, Coleta, Análise e Publicação de

e Legislação

Correições

Jpervisorde Seção-GRG
J.5eção
deControle Estatístico
lupervisorde Seção-GRG
,4.5eção
deApoioAdministrativo
iupervisorde Seção-GRG
Jabinetedo juiz Diretor
,abinetedo juiz Diretor

de Revista

Datilógrafo-GRG
Issistente
perador-GRG
eçãodePesquisa,

Coleta,

Análise

de Acórdãose

~\eçãode Revisão

e Publicação

Ilupervisorde Seção-GRG
;abinetedos juízes
.Assessoria
Assessorde juiz-DAS.l

02.5

Assessorjudiciário-DAS.l02.4
.Chefiade Gabinete
Chefede Gabinete-DAS.

1 01 .4

AssistenteDatilógrafo-GRG
IIAuxiliar
Especializado-GRG
.Divisãojudiciária
I.Gabinetedo Diretor de Divisão
ilDiretorde Divisão-DAS.
1 01.3

11Seção
de Processamento de Causas Cíveis
IISupervisor
de Seção-GRG
,2,Seção
de Processamento
~upervisorde Seção-GRG

de Causas Criminais

(10) Supervisor da Seção-GRG
IV.4-Divisão Especial para Pesquisa, Coleta e Classificação de
Assuntos jurisprudenciaise Doutrinários
4-Gabinete do Diretor de Divisão
(100 Diretor de Divisão-DAS.l0l.3
V-Diretoria Geral da Secretaria do Tribunal Regional Federal
da Si!Região
V.I-Gabinete do Diretor-Geral
(1) Diretor Geral-DAS.l01.6

das Atividades

(1) Supervisor de Seção-GRG
1.3.5eção de Publicação e Encaminhamento de Processos
Administrativos

da Revista

llupervisorde Seção-GRG

----

3.1.3.5eção de Processamento de Mandados de Segurança,
Habeas Corpus, Habeas Data e Outros Feitos.
(10) Supervisorde Seção-GRG
3.1.4'.Seção de Coordenação e Acompanhamento
dos
Processos

(4) AssistenteDatilógrafo-GRG
(1) Auxiliar Especializado-GRG
1.1 .Seção de Supervisão de Gabinete
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.2.Seção de Avaliação e Planejamento
Administrativas

lupervisorde Seção-GRG
,J.5eção
de Provimentose

.

Legislação

(1) Supervisor de Seção-GRG
V.2-Divisão de Assistência Social
2-Gabinete do Diretor de Divisão
(1) Diretor de Divisão-DAS.l 01.3
(3) Assistente Datilógrafo-GRG
2.1.Seção de Planejamento e Execução pe Projetos de
Assistência Social
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.2.Seção de Execução e Acompanhamento dos Programas
de Saúde Conveniados
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.3.5eção de Serviços Médicos
(1) Supervisor de Seção-GRG
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
2.4.Seção de Perícias Médicas
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.5.Seção de Assistência de Enfermagem
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.6.5eção de Assistência Odontológica
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.7.Seção de Assistência Psicológica
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de Seção-GRG

(1) Assistente Datilógrafo-GRG
VI-Secretaria judiciária
Vl.1-Gabinete do Diretor de Secretaria
(1) Diretor de Secretaria-DAS. 101.5
(3) Assistente Datilógrafo-GRG
(2) Executante de Mandado-GRG
(1.)Auxiliar Esp~cializado-GRG
1 .1.Seção de Apoio judiciário
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.2.Seção de Som
(1) Supervisor de Seção-GRG
(3) Assistente Datilógrafo-GRG
1.3.Seção de Registro e Classificações
(1) Supervisor de Seção-GRG
1A.Seção de Informações Processuais
(1) Supervisor de Seção-GRG
(2) Assistente Datilógrafo-GRG
1.5.Seção de Coordenação da Distribuição
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.6.Seção de Conferência da Distribuição
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.7.Seção de Autuação de Processos
(1) Supervisor de Seção-GRG
(4) Assistente Datilógrafo-GRG
1.8.Seção de Precatórios

--- --(1) Supervisor de Seção-GRG
2.2.5eção de Coordenação e Publicação de julgamentos
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.3.Seçãode Procedimentos Diversos
(1) Supervisor de Seção-GRG
2A.Seçãode ProcessamentodosFeitosjulgadospor Despaeno
(1) Supervisor de Seção-GRG
2.5.Seção de Organização das Seções Plenárias
(1) Supervisor de Seção-GRG
Vl.3-Divisão de Processamento das Causas de Competênel
da 1ê Turma
3-Gabinete do Diretor de Divisão
(1) Diretor de Divisão-DAS.1 01.3
(5) Assistente Datilógrafo-GRG
3.1 .Seção de Processamento de Apelação Cível e Criminal!
Competência da 1~ Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG
3.2.Seção de Processamento de Apelação de Mandado
I
Segurança, Habeas Data, Habeas Corpus, Mandado(
Injunção e de Outros Procedimentos da lê Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG
3.3.Seção de Coordenação e Publicação dos Acórdãosea
Expediente da lê Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG

3A.Seçãode ProcessamentodosFeitosjulgadosporDespaefl

(1) Supervisor de Seção-GRG
1.1 O.Seção de Cálculos de Precatórios
(1) Supervisor de Seção-GRG

(1) Supervisor de Seção-GRG
3.5.Seção de Baixa Definitiva de Processos
(1) Supervisar de Seção-GRG
VIA-Divisão de Processamento das Causas de Competênci
da 2~ Turma
4-Gabinete do Diretor de Divisão

1.11.Seção de Coordenação dos Trabalhos de Taquigrafia

(1) Diretor de Divisão-DAS.1

(1) Supervisor de Seção-GRG

(5) Assistente Datilógrafo-GRG
4.1 .Seção de Processamento de Apelação Cível e Criminal~

(1) Supervisor de Seção-GRG
1.9.Seção de Análise de Precatórios

1.12.5eção de Apanhamento Taquigráfico
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.13.Seção de Revisão das Notas Taquigráficas
(1) Supervisor de Seção-GRG
1.14.Seção de Arquivo das Notas Taquigráficas
(1) Supervisor de Seção-GRG
Vl.2-Subsecretaria do Plenário
2-Gabinete do Diretor de Subsecretaria
(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.1 01 A

(5) Assistente Datilógrafo-GRG
2.1.Seção de Processamento

01.3

Competência da 2ê Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG
j
4.2. Seção de Processamento de Apelação e Mandado'

Segurança, Habeas Data, Habeas Corpus, Mandado
Injunção e de Outros Procedimentos da 2ê Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG
4.3.Seção de Coordenação e Publicação dos Acórdãose
Expediente da 2ê Turma
(1) Supervisor de Seção-GRG
4A.Seçãode ProcessamentodosFeitosjulgadospor Despacl
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lI)Supervisar
de Seção-GRG
4,S,Seçãade Baixa Definitiva

de Processos

lI)Supervisar
de Seção-GRG
Vl.5.Divisãa
de Processamento das Causas de Competência
da3Qurma
I.Gabinete
da Diretor de Divisão
111
Diretar

de Divisão-DAS.101.3

1I1
Assistente
Dati lógrafo-GRG
;lSeçãode Processamento de Apelação Cível e Criminal de
Competência
9a 3êTurma
de Seção-GRG

e Finanças
7.3-Gabinete do Diretor de Subsecretaria

Habeas Corpus, Mandado
Outros Procedimentos da 3ê Turma

de

(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.1 01.4

de Apelação

Segurança,Habeas Data,

(1) Auxiliar Especializado-GRG
(1) Operador-GRG
7.3.1 .Seção de Processamento

dos Feitos Julgados por Despachos

Pagamento
(1) Supervisor de Seção-GRG
7.3.2.Seção de Análise de Custos

5.3.Seção
de Coordenação
[xpedienteda 3ê Turma
lI)Supervisar de Seção-GRG
1.4.5eçãode
Processamento

[I)Supervisar de Seção-G RG

de Baixa Definitiva

(1) Supervisor de Seção-GRG
7 .3.3.5eção de Acompanhamento
das Seções Judiciárias

de Processos

lI)Supervisar de Seção-G RG
VII.SecretariaAdministrativa
VIU-Gabinete do Diretor

de Secretaria

IJIAssistente
Datilógrafo-GRG
7,1.1.Seçãade Elaboração

(11Supervisar

de Contratos

de Execução

Orçamentário e Financeiro

Orçamentária

de Seção-GRG

Vl1.2-Subsecretariade Pessoal

(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.1 01.4

7,2.Gabinetedo Diretor

(3) Assistente Datilógrafo-GRG
(1) Auxiliar Especializado-GRG
7.4.1.Seção de Compras e Registro Cadastra I

de Subsecretaria

lI) Diretor de Subsecretaria-DAS.1
7.2,1.Seçãade Legislação

01.4

de Pessoal

11)Supervisar de Seção-GRG

7,2,1.1.Setarde Autuação

e Tramitação

de

Processos

Administrativos
(I)Assistente Dati lógrafo-G
7.2,2.5eçãade Direitos

RG

e Deveres,

Provimento

11)Supervisar de Seção-GRG
lI)Assistente Dati lógrafo-GRG
7,2.3.5eçãade Magistrados
[I)Supervisar de Seção-GRG
(11Assistente

Datilógrafo-GRG

da Ativa

e Inativa

de Foi ha de

(1) Supervisor de Seção-GRG
Vl1.4-Subsecretaria de Material e Patrimônio
7.4-Gabinete do Diretor de Subsecretaria

de Seção-GRG

7.1.2.5eçãade Análise

e Controle

(1) Supervisor de Seção-GRG
7.3.4.Seção de Execução Financeira
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.3.S.5eção de Administração Financeira

de Secretaria-DAS. 101 .S

11)Supervisar

(6) Assistente Datilógrafo-GRG

e Publicação dos Acórdãos e do

(11
Supervisar de Seção-GRG

(11Diretor

(1) Supervisor de Seção-GRG
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
VII.3-Subsecretaria de Planejamento e Execução de Orçamento

de

1,2'seçãode Processamento

5.5.5eção

(1) Supervisor de Seção-GRG
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
7.2.6.5eção de Processamento de Aposentadorias

de Mandado

111
Supervisar

Injunção e de

(1) Supervisor de Seção-GRG
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
7.2.S.Seção de Seleção e Treinamento

e Vacância

(1) Supervisor de Seção-GRG
(1) Assistente Datilógrafo-GRG
7.4.2.Seção de Patrimônio, Registro e Controle Patrimonial
(1) Supervisor de Seção-GRG
7.4.3.5eção de Distribuição de Material
(1) Supervisor de Seção-GRG
7.4.4.Seção de Almoxarifado
(1) Supervi~()f de Seção-GRG
VII.S-Subsecretaria de Manutenção e Conservação
7.S-Gabinete do Diretor de Subsecretaria
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I
(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.l 01.4
(3) Assistente Datilógrafo-GRG
7.S.1.Seção de Copa
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.S.2.Seção de Limpeza, Conservação e Jardinagem

(4) Assistente Datilógrafo-GRG
7.6.7.Seção de Apoio de Informática às Seções Judiciárias
(1) Supervisar de Seção-GRG
(2) Assistente Datilógrafo-GRG
7.6.8.Seção de Recursos de Expansão Física de Informática

(1) Supervisar de Seção-GRG
7.S.3.Seção de Malotes

7.6.9.Seção de Estudo, Melhoria e Desemp. de Progr.de

(1) Supervisar de Seção-GRG
7.5.4.Seção de Controle e Documentação

(1) Supervisar de Seção-GRG
Informática

Postal

(1) Supervisar de Seção-GRG
7.S.S.Seção de Telefonia

(1) Supervisar de Seção-GRG
7.6.10.5eção de Documentação
(1) Supervisar de Seção-GRG

(1) Supervisar de Seção-GRG
(6) Auxiliar Especializado-GRG
7.S.6.5eção de Reprografia
(1) Supervisar de Seção-GRG
(3) Operador-GRG
VII.6-Subsecretaria de Informática e Documentação
7.6-Gabinete do Diretor de Subsecretaria
(1) Diretor de Subsecretaria-DAS.l 01.4

(2) Assistente
7.6.11.Seção
(1) Supervisar
7.6.12.Seção
(1) Supervisar
VII.7-Divisão
7.7-Gabinete

Datilógrafo-GRG
de Doutrina e Legislação
de Seção-GRG
de Consulta e de Transmissão de Dados
de Seção-GRG
de Segurança e Transportes
do Diretor de Divisão

(2) Assistente Datilógrafo-GRG
(1) Operador-GRG
7.6.1.Seção de Microinformática
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.6.2.Seção de Análise de Sistemas

(2) Assistente Datilógrafo-GRG

(1) Diretor de Divisão-DAS.1 01.3
(17) Auxiliar Especializado-GRG
7.7.1.Seção de Segurança e Vigilância
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.7.2.Seção de Segurança Especial
(1) Supervisar de Seção-GRG

(1) Supervisar de Seção-GRG
7.6.3.Seção de Programação de Computador
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.6.4.Seção de Digitação
(1) Supervisar de Seção-GRG

?7.3.Seção de Reparo de Veículos
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.7.4.Seção de Equipamentos e Ferramentas
(1) Supervisar de Seção-GRG

7.6.S.Seção de Operação e Controle
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.6.6.Seção de Editoração Eletrônica

7.7.S.5eção de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação
(1) Supervisar de Seção-GRG
7.7.6.Seção de Controle de Uso dos Veículos

(1) Supervisar de Seção-GRG

(1) Supervisar de Seção-GRG

I
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---IGESTÃO RIDALVO

---COSTA

Juiz
RidalvoCostafoi o 1Q Presidentedo Tribunal RegionalFederalda 5a Região,por sero maisantigo
ntrodaabrangência da Região, em atendimento à Lei nQ7.727/89, mais tarde, eleito com apoio de
Iosos.Juízes.
Resolução
nQ1, de 30 de março de 1989, do Tribunal Regional Federal da 5a Região, determinava
aplicação
do Regimento Interno do Ex-Tribunal Federal de Recursos, no que lhe coubesse, até a
j~rovação
do seu próprio Regimento, que aconteceu a 26 de abril de 1989.
IOju!z
RidalvoCosta após a i~a.uguração do T,R~- 5a R~gião, e~frentou as dificuldades próp'ri~s de um '
!Ó~ao
detamanha responsabilidade, 'num predlo sem I,nstalaçoes adequadas com reformas ainda em
execução,
onde as acomodações teriam que ser provisórias e em situações emergenciais, a fim de que
lJIíuncionários
pudessem ter as mínimas condições de trabalho.
&nsuaadministração destacam-se:

.
.
.
.
.

.

redução do mandato de presidência do Tribunal

para o período de 01(um) ano;

constituição de comissões diversas para elaboração, elltre outros, do Regimento Interno e do
Organograma.
criação da 6a. Vara da SJ/CE e da 3a. Vara da SJ/ALe o desmembramento de várias outras;
nomeação de mais de 300 (trezentos) servidores concursados e remanejados;
aprovação da proposta para a realização do 10. Concurso Público para o cargo de Juiz Federal

Substituto,em 02 de agostode 1989;

,

instituição de Programas de Assistência Médica e Social;

. Lançamento da Revista e do Boletim de Jurisprudência.
OjuizRidalvoCosta cumpriu seu mandato, citando, ao sair, uma frase de JoséAmérico de Almeida: "Eu
Inedeias raízes, outros lhe darão asas." .
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GESTÃO ARAKEN MARIZ

Juiz Araken Mariz, foi O sucessor do Juiz Ridalvo Costa e sua administração foi marcada pelos seguintl
feitos:

. desenvolvido por uma equipe, destacando-se a atuação do Juiz Francisco Falcão,que,

aquisição do terreno destinado à construção da nova sede do TRF-Se Região, trabal
atrav~

de contatos, conseguiu a liberação da verba orçamentária;
.

.
.
.
.

lançamento, em 19 de outubro, da Pedra Fundamental do Edifício-Sede;
inauguração do anexo II do Palácio Frei Caneca, onde passou a funcionar a Secretar~
Administrativa;
reforma nos prédios das Seções Judiciárias de Pernambuco e Rio Grande do Norte;
instalação da Vara de Campina Grande denominada Fórum Arg,.emirode Figueiredo;
início do processo do 1QConcurso Público para Juízes Federais Substitutos;

. notícias importantes veiculadas pela imprensa, em especial as referentes ao Poder
. criação do Informativodo Região, editado mensalmente e distribuído aos
.

edição diária da Sinopse, criada através da Resolução nQ17, de 04 de novembro de 1989,co
Judiciár'

TRF-Se
diretores do TRF e Seções Judiciárias;

Juíz

instalação de um Posto da Caixa Econômica Federal, dentro do Tribunal;

.

instituição do crachá funcional;

. divulgação no Diário da Justiça, Seção 11,das determinações do TRF;
. implantação dos Programas de Assistência Social;
. criação
do CoralJusCantante, composto de 37{trintae sete) integrantes,sob a regência
Belo, e da Técnica Vocal: Cláudia Roberta da Cunha;
. instituição da Ordem do Mérito Pontes de Miranda;

deTân'

.

Início de informatização do Tribunal.
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--~STÃO HUGO

~-------

-----

MACHADO

JuizHugo de Brito Machado

assumiua Presidênciaem 30 de marco de 1991, em substituiçãoao juiz

aKenMariz,apresentando,sua administração, os seguintesfeitos:

. nomeação e posse de 12 (doze) juízes Federais Substitutos;
.
.

continuaçãodas obras de edificação da nova sede do Tribunal;
iníciodas obras de construção'das novassedesdas Seçõesjudiciárias de Sergipe,da Paraíba
e do Rio Grande de Norte e reforma em outras Seções da 5a. Região;

.

modernizaçãode equipamentos e melhoria de sistemasde informática dos Tribunais e das
Seçõesjudiciárias a ele vinculadas, oportunidade em que foram adquiridos 50 (cinqüenta)
microcomputadores para uso pessoal dos senhores juízes e de todos os juízes Federaisda Região
e ligação do Tribunal ao Sistema RENPAC - Rede Nacional de Pacotes, da EMBRATEL;

. realização do 20. Concurso Público para provimento de cargos de juizes Federais Substitutos
e deliberação, pelo Ple.nário, para a realização de concurso público para provimento de cargos.
na justiça Federal de Primeira Instância;
.

incentivo aos programasde assistênciasocial dirigidos aos Servidores;

.

concessãoda URP- fevereiro de 1989 e abril/maio de 1988.
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GESTÃO JOSÉDELGADO

Juiz José Augusto Delgado com o apoio, entre outros, do Conselho de Justiça Federal, presia
naépoca,

peloMinistro

Torreão Braz, teve em sua gestão, concretizados

os seguintes fatos administrati~

. Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe;
. aprimoramento, aos programas de Assistência Social;
. apoio cultural aos servidores e ampliação da Biblioteca;
.i
. aquisição de microcomputadores para os gabinetes dos Juízes;i
. . apoio
às Seções Judiciárias na expansão do sistema central de computador e na
microcomputadores;
I
. realização de concurso para ampliação do quadro de pessoal do TRF-S!!Região, i
e nomeação dos candidatos habilitados;
. Judiciáriâs
convênio com as Faculdades de Direito para atendimento a estudantes estagiários(I
. remuneração;
instalação das 4!!e S!!Varas da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em 05 de
1993, e da 8a. Vara da Seção Judiciária do Ceará, em 12 de marco de 1993;
avanço das obras de construção

da Sede própria do TRF-S!! Região e das Seções Judiciáriasl

aquisiçã~
Se\i

1

J

marco

. implantação de Softwarede acesso às bases de dados do STF;

.
.

implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Sa. Região;
implantação do Sistema Unificado de Jurisprudência no TRF, de acordo com o plano integr
da jurisprudência da Justiça Federal.
1

10
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GESTÃO CASTRO

MEIRA

em
30de março de 1993 assumiu a Presidência o
lepelos
seguintes feitos:

JuizCastroMeira, cuja administraçãocaracterizou-

. Capacitação permanente dos recursos humanos, extensiva às Seções Judiciárias, através de
cursos, palestras, seminários, encontros, etc;
. Criação da Subsecretaria de Desenvolvimento Organizacional, responsável por diversas
atividades nesta gestão, tais como: atualização do Organograma do Tribunal, elaboração do
Organograma e Manual de Atribuições das Seções Judiciárias; padronização de Instruções
Normativas, regulamentação do Concurso de Monografias sobre o jurista Seabra Fagundes e

restruturaçãoorganizacional da JustiçaFederalde 1<! Instância;
. Continuidade das obras de edificação das sedes das Seções Judiciárias da Paraíba, Rio Grande
do Norte e Sergipe e execução de benfeitorias na Seção Judiciária do Ceará;
. Transferência da Seção Judiciária de Pernambuco para a antiga sede desta Corte, no Palácio Frei
Caneca;
. Regulamentação do Concurso de Monografias sobre o jurista Pontes de Miranda;
. Inauguração da sede do TRF Sa. Região em 04 de fevereiro de 1994.
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1GESTÃO

PETRUClO

FERREIRA

Em04 de abril de 1994, assumiua presidênciao Juiz Petrucio Ferreirada Silva, registrando-sea seguir
os feitos de sua administração:

.

Reestruturação organizacional administrativa nos gabinetes da Presidência, dos Juízese
Secretarias;

nas

.

Instalação do Comitê da Ação e Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida;

.

Abertura do III Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Federal Substituto;

.

Funcionamento do Consultório Odontológico

.

Confecção de novos crachás funcionais com códigos de barras;

.

.

Implantação de Galeria com fotografias dos ex-presidentes;

.

Instalação do Grupo de Apoio e Assistência aos Servidores Aposentados da Justiça Federal

.

no TRF;

Retomada das atividades do coral Jus Cantante;
de

1Q e 2Q Graus da se Região;

Instituição do Concurso de Monografias sobre o Jurista Aníbal Bruno;

e Avaliação dos Servidores;

.

Criação do Centro de Atendimento, Acompanhamento

.

Capacitação dos recursos humanos através de cursos, palestras, seminários, encontros ete.;

.
.

Aquisição de novo Computador Central com tecnologia RISC/6000 e implementação de rede
de fibra ótica;
Instalação da Duplicadora "Majestik Color Series" 5765;

. Aquisição,
instalação
e operacionalização
.

.

do dessalinizador;

Criação e instalação das Subdiretorias do Foro
Projeto de Decreto (Declaraçao

de Utilidade

-

PB (Campina Grande) e PE (Petrolina);

Pública

para fins de desapropriação

de imóveis,

em favor da Justiça Federal de 1Q Grau da SeRegião - Seção Judiciária do Estado de Alagoase
da Seção Judiciária do Estado do Ceará), encaminhado através do Conselho da Justiça Federal
ao Ministério da Justiça para consideração do Exmo. Sr. Presidente da República;

.

Encaminhamento ao Conselho da Justiça Federal de proposta para aumento de cargosparao
TRF se Região e Seções Judiciárias.

.

Instalação da Capela no 1Qpavimento do Tribunal

Dados

Históricos

1989-1994

--- -

-

I

Dentreos setores vinculados

-------

---- ----
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à Presidência, destaca-se a Divisão de Documentação, Comunicação,

Cultura
e de Cerimonial que tem por objetivo promovera divulgação institucionaldo Tribunal,além de
administrar
a comunicação externa, facilitando o contato dos jornalistas com os Juízes e diretores. Hoje,
aDivisão
produz notícias que são entregues regularmente à mídia e ainda mantém arquivo completo de
todo
o noticiáriopublicado,

desde a implantação do Tribunal.

.

Contribuir
para o aprimoramento cultural dos servidores é outra meta, seja através da promoção de
cursos/seminários,
palestras e apresentação de corais e concertos, bem como informar ao público interno
00noticiáriode interesse do TRF por meio da Sinopse e Informativos.
oInformativo
do TRF 5" Região foi criado em setembro de 1990, dentro da administração do Juiz Araken
Mariz.
Produzidomensalmente,

com uma tiragemde 700 exemplares era distribuídoaos Juízes,diretores

00TRFe Seções Judiciárias. A part!r do nQ24, maio-junho de 1993, passou a denominar-se "Jornal do
Tribunal RegionalFederal

da 5" Região".

oInformeSemanal é a mais recente publicação interna do Tribunal. Criado em setembro de 1993, pelo
Presidente
do TRF, Juiz Castro Meira, divulga informações imediatas, programando os servidores para
eventose fatos da semana, além de funcionar como prestação de serviço à clientela.
.

---,

GABINETE DA REVISTA

117
Gabinete
da Revista, cuja.direção compete a um Juiz do TRF, escolhido pelo Tribunal na mesma
ortunidadeda eleição dos membros de sua administração, com mandato de um ano, é composto das
eções
de Pesquisa de Jurisprudência e de Revisão e Publicação.
leldeoinício das suas atividades,

a Revista teve como Diretores os Juízes Lázaro Guimarães

(03/89 a

CastroMeira (03/90 a 03/91), Petrúcio Ferreira (03/91 a 03/92) e Ridalvo Costa (03/92 a 03/93),
AraKenMariz(04/93 a 03/94). Atualmente. a direção do Gabinete é exercida pelo Juiz Hugo Machado
1)190),

)4/94

a 03/95).

asatribuições do Gabinete, estão, entre outras, a divulgação da Jurisprudência, Ementário, Revista

Dentre

Argüiçõesde Inconstitucionalidade,
bem como a remessa gratuita de cópias de acórdãos desta Corte
JOlórgãos
de divulgação especializados em matéria jurídica, que forem autorizados como repositórios

de jurisprudência do Tribunal. Étambém de responsabilidade deste Gabinete a publicação do
~Ietim Administrativo, contendo atos e processos administrativos, portarias, ordens de serviço,

oociais

reloluções
e decisões

plenárias

ARevista,
cuja periodicidade

expedidas
é trimestral,

pelo Tribunal.
publica decisões

dos juízes,

incluindo

ementa,

acórdão,

relatórioe

voto, num total, em m~dia, de 10 julgados para cada juiz. São divulgados, também, os atos
IOlenes da Corte, contendo
discursos dos juízes e outras autoridades, com os respectivos índices
!iltemático
e analítico. Foi publicada até o nQ16, abril/junho de 1994.
Mensalmente,
são publicados os Boletins de Jurisprudência contendo ementas de feitos indicados pelos
juízes.
A exemplo da Revista, o Boletim dispõe de índices sistemático e analítico. Com uma tiragem
média
de 800 exemplares por mês, que se destinam aos TRF's de todas as regiões, Seções Judiciárias da
\!Região,
juízes, desembargadores,
procuradores e advogados de vários pontos do País, já se encontram
,ublicados,até o momento, 62 números, ressaltando que todo o trabalho de confecção do mesmo é
realizado
pela

Gráfica da Revista.

oBoletim
Administrativo,
expedidospelo Tribunal.

também

publicado

mensalmente,

veicula

atos e decisões

administrativas

tmface
do reduzido número de argüições julgados até o momento pelo Plenário do Tribunal, somente
loipublicado
um número da Revista de Argüicões de Inconstitucionalidade.

oprojeto
do Ementário , que está em fase de elaboração, cuidará da publicação de ementas de maior
interesse
decididas pelas Turmas e Plenário desta Corte.

I~

J

DIRETORIA GERAL

Dados

Históricos
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1989-1994

-

I,

ADiretoriaGeral consiste basicamente no gerenciamento de diversos setores, visando a determinados
objetivos. Deve,

ainda promover o feedback entre setores que se harmonizam para a realização de
informações relacionadas às despesas, às necessidades setoriais existentes e da
lituação
contábil junto ao Presidente, as quais irão ajudar na elaboração da proposta orçamentária, além
atividades, prestar

oeincentivar e propor o aperfeiçoamento
dos servidores, com a realização
contribuindopara o aprimoramento
dos trabalhos realizados.

de cursos e debates,

Conformepreceitua o parágrafo único do art. 331 do Regimento Interno do TRF - Sa Região, é da
competência
do Diretor Geral, supervisionar, coordenar e dirigir todas as atividades administrativas da
lecretaria,
de acordo com a orientação estabelecida pelo Presidente e as deliberações do Tribunal. O
art,
334,do mesmo Regimento, se encarrega de especificar, em detalhes algumas das atribuições do
DiretorGeral, que também constam do Manual de Atribuições, aprovado através da Resolução nQ12/
~2(alterado
pela Resolução nQ09/93), diversificando, ainda mais, a área de atuação do responsável pelo
exercícioda Direção Geral.

[m1989,ano da criação deste TRF, foi aprovada e~ Sessão Plenária Administrativa ,de 03 (três) maio,
aindicação
do Bel. Luciano Mariz Maia para exercer o cargo de Diretor Geral. Em sua gestão houve a
~reocupação,de início, com a estruturação básica da Secretaria, dando prioridade à lotação dos
lervidoresconcursados para fazer face às necessidades nos diversos setores, bem como servindo dê
intermediáriojunto às Seccionais, para tentar satisfazer a todas as reivindicações, salvaguardando a
autonomia
das mesmas. A responsabilidade inicial pela implantação dos programas sociais" pelo
organograma,
bem como pelas ações de reorganização para atender às dificuldades posteriores,
advindas
da falta de espaço

físico, demandaram grandes esforços. Porém,a prestação jurisdicional não

íoiafetada,de maneira que o processo de descentralização,

apregoado

em dispositivo constitucional,

de nosso país,tendo em vista que a produtividadee brevidade
serviçosrealizados pelos TRFs provaram que os mesmos estavam fazendo jus ao motivo que os

~assou
afazerparte da realidade jurídica
oos

onglnaram.

Realizaçõesdesse período: a criação da 6a Vara da SJ/CE e da 3a Vara da SJ/AL, bem como o
oesmembramento
de várias outras;nomeaçãode maisde 300 (trezentos)servidores;redaçãoda proposta
~araarealizaçãodo
1989.

lQ Concurso Público para o cargo de Juiz FederalSubstituto,em 02 de agostode

Na área social, foram aprovadas Resoluções que trataram dos Programas básicos de Assistência

Médica e

Auxílio-Alimentação.

[m30de março de 1990, a Direção Geral passou a ser exercida pelo Bel. Janilton Joséde Oliveira.
Destacam-se
nesse período: aprovação da Proposta para extensão dos Programas de Auxílio-Alimentação
eAssistência
Pré-Escolar aos servidores das Seções Judiciárias, em 05 de setembro de 1990; eleição da
Comissão
para direção dos trabalhos e apresentação dos projetos para construção da nova Sede em 06
oejunho
de 1990; solenidade de lançamento da Pedra Fundamental do Edifício Sede deste Tribunal;
[riaçãoda Medalha Pontes de Miranda em 26 de outubro de 1990; instituição do benefício do ValeIransporte
e do Programa de Assistência Pré-Escolar; aquisição de terreno para a SJ/SE; e primeira
IOlenidade
da entrega da Medalha Pontes de Miranda em .10de dezembro de 1990.
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A gestão de 1991 esteve a cargo do BeloEdmilsonBenedito de Campos, que deu andamento ao Plano
de Desenvolvimento de Informatização, de modo que foram adquiridos vários microcomputadorespaij
serem instalados nos Gabinetes dos Juízes e em setores da Secretaria Administrativa; realização dala
solenidade de entrega da Medalha Pontes de Miranda em 30 de abril de 1991; Proposta de criaçãode
novo Planode Saúde;etapa finaldo 1Q Concurso paraJuiz FederalSubstituto;Delegação à DiretoriaGeral
de 23 (vinte e três) atribuições relacionadas à concessão de direitos e vantagens da vida funcionaldos

servidores através do Ato Presidencial nQ84/91; aprovação em sessão administrativa de 16 de outubro
de 1991 do 2QConcurso para Juiz Federal Substituto da Sa Região; criação do PROSTE,estágio
remunerado aos estudantes, na forma estabelecida em Resolução.
No final do 2Qsemestre de 1991, Joi exonerado a pedido, o BeloEdmilson Benedito de Campos, senoo
nomeado para substituí-Io, o BeloEdvaldo José Palmeira.
'
Em março de 1992, foi aprovada a realização de concurso público para diversos cargos de carreiradeste
Tribunal de nível auxiliar, intermediário e superior.

Oanuênio presidencialde 30de março de 1992 a 30demarçode 1993 teve, inicialmente, como DiretIJ
Geral, o BeloJanilton José de Oliveira. Foi expedido o ato nQ131/92 que suspendeu

a delegaçãod:

competência que constava do ato nQ84/91;foiampliado o limitede idade dos beneficiáriosda Assistência
Escolarem 22 de abril de 1992. E, para reforçar o pronto atendimento médico aos servidoresdell
Tribunal, foi adquirida uma ambulância. Em 23 de setembro de 1992 foi aprovado o ato Presidencialw
237 que delega atribuições ao Diretor Geral, relacionadas à concessão de direitos e vantagens davi~
funcional dos servidores. No mês de outubro, para exercer a Diretoria Geral deste TRFS' Região,f~
nomeada a Bela. Severina Beserra Brasilino. Em 16 de dezembro de 1992, foram implantadas a 8"Vaij

da Seção J!Jdiciáriado Ceará e as 4~e Si!Varas da Seção Judiciária do RioGrande do Nortee divulgaoo
o resultado finai do Concurso Público para diversos cargos neste TRF S~ Região.

A gestão presidencial, iniciada em 30 de março de 1993, expandiu e diversificou o campo de ação
I
área administrativa,a nível social e tecnológicÇ>.São acontecimentos desse período: re9ultadofinal00
segundo Concurso Público para o cargode Juiz FederalSubstitutoem 14 de outubro de 1993; construção
do edifício sede; realização de ciclode palestras,cursos e debates; aprovação do ato presidencial nQ40~
93, delegando novas competências ao Diretor Geral; edição do Regimento Interno atualizado;
formalização de contratos administrativosface à nova sistemática das licitações, além da lotaçãode
cerca de 90 servidores, nomeados do último concurso.
Em 1994, continuou como Diretora Geral a Bela. Severina Beserra Brasilino, que deu continuidade~
ações inerentes à Diretoria,tais como a coordenação e operacionalização dos programas emanados
da
Presidência.Sãoacontecimentosdesse período:Conclusãoda construção do edifíciosede eprovidênci
inerentes ao efetivo funcionamento de todos os setores do Tribunal: inscrições para o 3QConcursodeJui
Substituto; reestruturação organizacional do TRF, dentre outros projetos e realizações.

As atividades-fimconfiadas ao ocupante do cargo de Diretor Geral não resultam, obviamente,desu
ação direta,

sendo de sua incubência a preparação dos documentos

necessários, programação

D,
1"

DadosHistóricos
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1989-1994
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coordenação
de desenvolvimento dos projetos, supervisão, assessoramento, contróle e fiscalização de
lodosos
trabalhos de

sua competência. O que vema demonstrar que é imprescindível ao bom andamento

aaadministração,que todos os setores estejam conectados
atribuídas.

e aptos a desenvolver

.

as tarefas'que Ihes forem

ADivisão
de Assistência Social foi instalada em 5 de fevereiro de 1990, ficando a direção a cargo da
Ora.
Ma~iaJosé Costa Delgado, professora requisitada junto à Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

Apósa instalação, dispôs-se a colaborar com a Divisão de Saúde, na confecção das carteiras de
o
e

I
I~a
o

~entificação
do Plano de Saúde existente na época.

.

Emjunho de 1990, foi criado o Programa de Assistência Pré-Escolar - PAPE,beneficiando os filhos
Oosservidores
na faixa etária de 03 (três) meses a 07 (sete) anos incompletos; depois, transformado em
rrograma
de Assistência Escolar - PAE,dilatandoa faixa etária limite para 15 (quinze) anos incompletos,
ResoluçãonQ07, de 1Ode julho de 1991 e ampliando-apara 21 (vintee um)anos incompletos
alravésda
atravésda Resolução nQ03 de 22 de abril de 1992.
.
A partir do mês de agosto de 1990, a empresa Cheque Cardápio passou a executar o Programa
instituído
pela Resolução nQ20 de 22 de novembro de 1989, distribuindo inicialmente 14 (quatorze)
ValesRefeição,quantidade ampliada posteriormente para 22 (vinte e dois), segundo Resolução nQ8 de
10dejunho de 1991, através da empresa Ticket Restaurante, além do Plano Interno de Saúde, a 6 de
!ievereirode
1991, através da Resolução nQ01, foi implantado um novo Plano do qual constava o Seguro
rrivado,
sendo contratada a Sul América Serviços Médicos Ltda.
A partir do mês de maio de 1991, esta Divisão passou a executar o Programa Vale-Transporte,
estabelecido
pelo Decreto-Lei nQ95.247, de 17 de novembro de 1987.
Em6 de novembro de 1991, com a edição da Resolução nQ15, foi regulamentado o Programa
locialdo Trabalho

Educativo

- PROSTE, o qual dispôs sobre o estágio remunerado,

sendo esta Divisão

encarregada
de sua execução, a partir do segundo semestre de 1992.
A Resolução nQ6, de 6 de maio de 1992, instituiu o Plano de Assistência Odontológica, sendo
executadopor esta Divisão até o mês de fevereiro de 1993, quando foram admitidas 02 (duas)
odontólogas,
através de Concurso Público.
Com o apoio do Exmo. Sr. Presidente desta Corte à época, Dr. Hugo de Brito Machado, esta
Oivisãoimplantouo Grupode Doadores do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, "Doador Voluntário
aoHEMOPE",
realizando-se, então, a primeira doação de sangue em 05 de dezembro de 1991, da qual
participaram28 (vinte e oito) servido;"es, seguindo-se as demais doações em: 26 de maio e 24 de
novembro
de 1992 e 04 de maio e 21 de outubro de 1993 e 30 de junho de 1994. Contã, atualmente,
com107 (cento e sete) doadores oficiais.
a
e

Com a Resolução nQ07 de 06 de abril de 1994, os serviços vinculados à área de saúde,-ficaram
subordinadosa esta Divisão. Foram implementadas diversas ações, visando o bem-estar dos servJdores,
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assim como uma campanha de esclarecimento sobre temas atuais através de palestras proferidaspOI
especialistas. Dentre as atividades desenvolvidas no período destacam-se:

.
.
.
.
. Continuação das campanhas de vacinação anti-tetânica, aferição da pressão arterial,
Instituição do 1Q grupo de aposentados do TRF Si!e Seções Judiciárias;

Ampliação do programa de auxílio alimentação aos servidores de licença ou em férias;

Atendimento odontológico no TRF;
Implantação do vale alimentaçao;

doação

de sangue e outros.

.

-- --

-

-

-
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1989-1994

I
ASecretariaJudiciária coordena
da Si!Região.
federal

o processamento

de todos os feitos em tramitação

no Tribunal Regional

Noperíodo de 04 de abril a 05 de julho de 1989, as atividades eram realizadas manualmente e, deste
modo,foram distribuídos cerca de 2.300 (dois mil e trezentos) processos advindos do extinto TFR, como
também
das Seções Judiciárias componentes da Si! Região. Em seguida, a distribuição passou a ser
automatizada.

Aprimeiraata de distribuição manual foi publicada em 20 de abril de 1989 e a primeira automatizada
em14de julho de 1989, ambas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.
Apartirde 1991, as publicações do TRF Si!Região, começaram a ser editadas no Diário da Justiça da
União,
Seção 11,face às dificuldades que os advogados de outros Estadostinham em receber o Diário

Oficialdo Estadode

~ESSÕES

Pernambuco.

DE JULGAMENTO

AResoluçãonQ04 de 27 de abril de 1989, estabeleceu
conforme
os quadros abaixo:

os dias de Sessões e a composição

de cada Turma,

Composição:
Primeira Turma

Segunda Turma

juiz Hugo Machado

juiz José Delgado

juiz Castro Meira

Juiz Petrucio Ferreira

juiz Orlando Rebouças

Juiz Lázaro Guimarães

juiz Francisco Falcão

juiz Nereu Santos

Horário: Tarde
Terça

Quarta

Quinta

2i!Turma

Pleno

1i! Turma

AEmenda
Regimental nQ12,Art.2Q, de23 de março de 1994 criou a 3i!TurmadeJulgamentoea Resolução
n208de 06 de abril de 1994 estabeleceu a nova composição das Turmas Julgadoras e horáriosdas
respeçtivasSessões.
Quantoàs Sessões Extraordinárias, o. Regimento Interno, em seu art. 122 dispõe: "Haverá sessão do
Plenário
ou de Turmas nos dias designados e, extraordinariamente, mediante convocação especial".
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Primeira Turma

Segunda Turma

Terceira Turma

juiz Hugo Machado

juiz Araken Mariz

juiz Ridalvo Costa

juiz Castro Meira

juiz José Delgado

juiz Lázaro Guimarães

juiz Ftancisco Falcão

juiz Nereu Santos

juiz José Maria Lucena

Horário: Tarde
Terça

Quarta

Quinta

1~ e 2~ Turmas

Pleno

3~Turma

PRIMEIRAS

SESSÕES

A primeira Sessão Plenária foi realizada em 26 de abril de 1989, tendo sido julgados 06 (seis)Habea\
Corpus e 01 (um) Agravo Regimental, relacionados a seguir:
HC nQ001 - Relator juiz Araken Mariz
HC nQ002 - Relator juiz Orlando Rebouças
HC nQ003 - Relatar juiz Hugo Machado
HC nQ004 - Relatar juiz Lázaro Guimarães
flC nQ005 - Relator juiz Petrucio Ferreira
HC nQ006 - Relator juiz Petrucio Ferreira
AGR/SS nQ010 - Relator juiz Ridalvo Costa

A Primeira Turma realizou a primeira Sessão de Julgamento em 01 de junho de 1989, sob a presidência

do juiz HugoMachado, sendo a ata de julgamentopublicada no DiárioOficial do Estadoem 04deagosto
de 1989.

A primeira Sessão de Julgamento da Segunda Turma, deu-se em 09 de maio de 1989, sendo presidente
o juiz Pet~cio Ferreira.
Em 28 de m,aio de 1994, foi realizada a primeira Sessão de julgamento da Terceira Turma, soba
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1--- - -PROCESSOS
DISTRIBUíDOS
Aseguir,o quadro

-

- -----

E JULGADOS

demonstrativo dos processos distribuídos e julgados nesta Corte, por ano e por Órgão

~Igador.

1989

1990

1991

rrimeira
Turma
undaTurma
lerceira
Turma

312
3.190
3.169
---

1.395
2.723
2.699
---

rotal

6.671

267
3.137
3.274
--6.678

rresidencia
rrecatórios
lotal

1.270
835
2.105

IlotalGeral

rrocessos

ocessos

1992

1993

1994

Distribuídos
rleno

6.817

911
12.081
12.221
--25.213

2.252
19.848
19.657
--41.757

2.070
14.715
14.920
10.692
42.397

581
530
1.111

631
534
1.165

1.389
1.289
2.687

2.082
1.804
3.886

2.369
3.020
5.389

8.776

7.789

7.982

27.900

45.643

47.786

1989

1990

1991

1992

1993

1994

150

250
3.611
3.476

600
2.632
2.538

969
8.799
9.452

1.582
19.506
17.510
---

2.235
14.1 63
14.448
8.463

38.598

39.309

iegistrados

Igados
rleno

rrimeira
Turma'<\;

2.061

gundaTurma

lerceira
Turma

2.362
---

Jotal

4.573

rRIMEIROSPROCESSOS

---

--7.337

5.770

--19.220

RELATADOS
Processo

Data

Órgão

iidalvoCosta

AGR/SS nQ 01 O-PE

..\raken
Mariz

HC nQ 001-PE
HC nQ 003-PE
AC nQ094-PE

06/1 2/89
26/04/89
26/04/89
20/06/89

Pleno
Pleno
Pleno
Turma

iz

HugoMachado

IséDelgado
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-Castro Meira
Petrucio Ferreira
Orlando Rebouças
Lázaro Guimarães
Nereu Santos
Francisco Falcão
José Maria Lucena

AMS nQ02-PB
HC nQ005-PE
HC nQ002-PE
HC nQ004-PE
AC nQ047 -PE
AC nQ067 -PE
REO nQ6561-RN

01/06/89
26/04/89
26/04/89
26/04/89
28/06/89
22/06/89
30/04/92

--

-

.

Turma
Pleno
Pleno
Pleno
Turma
Turma
Turma

SEÇÃO DE PRECA TÓRIOS

Ainda no ano de instalação deste Tribunal, foram processados 818 (oitocentos e dezoito) precatóriosj
sendo 692 (seiscentos e noventa e dois) remanescentes do exti nto ;;rRF,e os demais origináriosdes!,
Corte.
o primeiro precatório nQ276/89 (Reg. nQ89.05.003276-5) foi pago somente em fevereiro de 1990,
TAQUIGRAFIA

Ano

Quant. de Notas Taquigráficas

1990

8.213

1991

7.309

1992

8.112

1993

16.172

1994

16.649

I

-- -- -

--

-- - -

- --

---~-

-- - - - -
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ASecretariaAdministrativa, vinculada à Diretoria Geral, compõem-se das seguintes unidades, de
acordo
com a Resolução nQ09 de 05 de maio de 1993:
1

1

1
I,

Subsecretariade
Subsecretariade
Subsecretariade
Subsecretariade

Pessoal;
Orçamento e Finanças;
Material, Patrimônio e Administração de Edifícios;
Informática e Documentação.

Oprimeiro
Diretor da Secretaria Administrativa foi o SeI. Edmilson S. de Campos, Técnico judiciário do
luperior
Tribunal de justiça, no período de 1989 a 1990.
Inicialmente,
o Tribunal dependia, administrativamente, do Superior Tribunal de justiça, até a aquisição
aefinitiva
do seu c.G.c., o que retardou algumas de suas transações já que os empenhos eram remetidos
viamalote.

ASubsecretaria de Material e Patrimônio acumulou os serviços essenciais da Subsecretaria de
Orçamento
e Finanças até setembro de 1989 quando suas atividades começaram a ser executadas no
terminaldo SIAFI,instalado naquele mês.
Apesar
do grande volume de compra de material permanente e de consumo e do reduzido quadro de
lervidoresforam executados os primeiros inventários dos bens patrimoniais, os quais foram entregues
emtempohábil ao então Presidente juiz Ridalvo Costa para encaminhamento ao Conselho da justiça
federal.A área de material foi responsável pela utilização de quase todo o crédito orçamentário posto
adisposição do Tribunal para despesas com material de consumo, obras e instalações, equipamentos
ematerial
permanente. A ressaltar também o papel relevante da Comissão Permanente de Licitação,
realizando
69 (sessenta e nove) Cartas-Convite e 03(três) Tomadas de Preço.

Aimplantação dos recursos de infonnática

teve início em julho de 1989, na distribuição

automática

dos

leitos, na confecção

da folha de pagamento e na execução orçamentária. Foram implantados, também,
osprogramasde assistência à saúde, vale-refeicão e vale-transporte.
Aotérmino do ano de 1989, as instalações do Palácio Frei Caneca estavam esgotadas para as
necessidades
administrativas. Por conseguinte, iniciou-se a construção do primeiro anexo constituído de
08(oito)salas e um almoxarifado, o qual foi entregue em abril de 1990.
em04de abril de 1990, assumiu a Direção da Secretaria Administrativa o Sei Marcelo Pinto Varella, do
de Pessoal Permanente do Tribunal, o qual permaneceu até 05 de abril de 1991.
Quadro
Nesse
período, houve uma mobilização em torno da construção da nova sede do Tribunal, adotando,eprovidênciaspara as obras de infra-estrutura no terreno cedido. Escolhido o projeto da futura sede,
aeautoriado arquiteto Carlos Fernando Pontual, foi instalada a Comissão Especial de Licitação que
,elecionouatravés da Concorrência Pública nQ001/90, a Construtora SERGEN.
[magosto de 1990, teve início a construção do segundo anexo do Tribunal, constando de três
ravimentos.
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Outras obras merecem destaque nesse ano, tais como: a sinalização do pátio do Tribunal, o ajardimento

das áreas internas e externas, a construção da subestação de 600 kVA, e a reforma da sala parao posto
de atendimento bancário da Caixa Econômica Federal.
Na área social, foram iniciados dois programas básicos de assistência ao servidor: Auxílio alimentação
e Assistência Pré-escolar. O antigo Plano de Saúde foi substituído pelo seguro privado, atravésdaSul
América Saúde.
Na área de informática, foram adquiridos 25 (vinte e cinco) terminais DIGIRREDE, permitindoao\
usuários acesso imediato às informações processuais e para supervisionar o material de consumoioi
criado o SIMAP.A implantação do crachá funcional constituiu-se em outra iniciativa importante,
A partir de 06 de junho de 1991 até 31 de março de 1992, a Direção da Secretaria Administrativaioi
exercida cumulativamente pelo então Diretor Geral Bellvo Martins de Oliveira. Foram metas prioritária\
daquela gestão: a informatização do Tribunal e Sessões Judiciárias e a construção do edifício sede.Foram
adquiridos equipamentos de tecnologia avançada, dentre eles 50 (microcomputadores) que foram
distribuídos aos Juízes de 1i! e 2i! Instâncias, expansão dos computadores principais das SessÕ€1
Judiciárias, instalação de mais dois terminais SIAFI,ligados ao SERPROe o aprimoramento do SIMAr,
Ainda na área de informática, foi firmado o convênio com o PRODASEN e RENPAC.

Foi iniciada a construção das sedes definitivasdas SessõesJudiciárias de Sergipe, RioGrandedo Norte
e Paraíba.

Em30 de março de 1992, o Tribunalempossava sua quarta administração. Assumeentão a Direçãod~
Secretaria Administrativa, em 27 de abril de 1992, a Bela Severina Beserra Brasilino, que permaneceu
no cargo até 05 de outubro do mesmo ano, quando assumiu o Dr. Marcos Antôniode Souza Veras,oqual
deu continuidade aos trabalhos até 31 de março de 1993.
Uma das metas prioritárias dessa administração foi a continuação do programa de informatização,já
iniciado em 1991, em todos os níveis. Para tanto, foram adquiridos por esta Corte:

.
.
.
.
.

25 (vinte e cinco) microcomputadores AT286 - PROLÓGICA;
12 (doze) microcomputadores AT386 - COBRA;
01 (um) SCANNERde mesa Hewlett Packard;
37 (trinta e sete) impressoras HP Des~jet 500;
01 (uma) impressora Crystal Jet.

Também dentro do programa prioritário, foram implantadas as unidades de Controle Interno dasSeçÕ€1
jurisdicionadas, inclusive com acompanhamento "in loco". Iniciou-se a construção da sede definitiva

da Seção Judiciária da Paraíba, bem como foi dado continuidade à construção das sedes das SeçÕ€\
Judiciárias do Rio Grande do Norte e de Sergipe.
Na área social, foram implantados mais dois programas: Assistência Odontológica e o ProgramaSociall

:ral
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I

I

:to
to

deTrabalhoEducativo - PROSTE, que visa a concessão de bolsas de estágio a estudantes de cursos
universitáriospara realização de tarefas de apoio nas dependências
do Tribunal.
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Naáreade material, esta Corte adquiriu 20 (vinte) veículos MONZA SL/E,ano 1992, dentre os quais 07
(sete)foramcedidos

às Seções Judiciárias, juntamente com 10 (dez) dos veículos Opala, comprados no
a aquisição de uma ambulância, para o serviço médico deste Tribunal e um

anode1990. Acrescente-se

automóvelKOMBI, modelo STD.
Noperíodode 1993/1994, assumiu a Secretaria Administrativa o Bel Janilton Joséde,Oliveira.Comungando
comos esforços dispendidos por todo o Tribunal, esta gestão concentrou sua atenção na instalação da
novasede.

ASubsecretariade Pessoal é uma unidade subordinada à Secretaria Administrativa.
Como
função primordial, zela pela vida funcional do magistrado e servidor, no tocante ao controle de
\eU
provimento de cargo, às anotações pertinentes em seus assentamentos funcionais, à análise dos seus
direitos
e deveres em processos administativos, e, ao aprimoramento de sua capacitação funcional, com
arealização de cursos e palestras.

com 06 (seis) Seções em sua estrutura, passou a funcionar logo após a instalação do TRF,
Contando
atuando
no ano

de 1989, com maior ênfase na área de provimento e vacância, quando foram nomeados

osprimeiros servidores do Quadro de Pessoal Permanente,
~rocessosde posse e elaboração do Cadastro Funcional.

ocasionando

uma grande demanda

de

ASubsecretaria de Pessoal contou desde maio do ano de 1989 a abril de 1992 com 05(cinco) seções:
legislaçãode Pessoal, Cadastro e Classificação de Cargos; Direitos e Deveres de Provimento e Vacância;
Magistradose Inativos e de Instrução Processual; Cadastro e Lotação; Seleção e Treinamento.
Coma

já

Resolução nQ02, de 08 de abril de 1992, foi alterada a estrutura da Subsecretaria, com o

desmembramento da Seção de Magistrados e Inativos e de Informação Processual nas Seções de
Magistradosda Ativa; Magistrados Aposentados e Seção de Processamento de Aposentadorias. Através
aaResolução nQ09, de 05 de maio de 1993, foi excluída a Seção de Magistrados Aposentados.
lxerceram
o cargo de Diretor da Subsecretaria de Pessoal:
I
I

I

I
I

SeverinaBeserra Brasilino (16-05-89 a 14-08-89)
Joãodo Carmo Botelho Falcão (15-08-89 a 04-01-90)
Gilvanildode Araújo Lima (11-01-90 a 17-07-90)
NúbiaEliane de Souza (18-07-90 a 02-02-92)
MaurícioJosé de Souza Montenegro (03-02-92 a 03-04-94)

, Noêmia Maria Gomes de Oliveira (a partir de 05-04-94)
Noanode 1989, foram formulados os Atos Administrativos e as Resoluções Básicas que permitiram
estruturaro quadro do TRFe o seu bom andamento administrativo.
Nos anos subseqüentes foram
alteradas
algumas

Normas e Procedimentos, visando agilizar a concessão de Direitos e Benefícios.
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De maio de 1989 ao primeiro semestre do ano de 1990, a Autuação e Registro dos Processm
Administrativos era manual, a partir daí, com a informatização foi introduzido o Sistemade
Acompanhamento de Processos Administrativos-PROCAD, que permitiu uma maior agilidadena
autuação e consulta dos servidores quanto à tramitação de suas solicitações.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTUADOS

Ano
1989
1990
1991
1992
1993
1994
TOTAL

Processos Autuados
736
1.091
1.045
987
943
740
5.542

O cadastro da Subsecretaria de Pessoal no período de 1989 a 1990 era organizado em fichasondese
registravam os afastamentos,

férias, alterações

de dados pessoais e outras anotações

pertinentes à vida

funcional do servidor. No segundo semestre de 1990, a Seção de Cadastro adotou a informatização
através do SIGESP-Sistema de Recursos Humanos que permaneceu integrado à Folha de Pagamentoaté
o mês de junho de 1993. Os servidores das Seções Judiciárias, também se encontram cadastradm,
registrando-se os fatos funcionais necessários para o controle do Provimentoe Vacância edaMbvimentação
Funcional.
O Quadro de Pessoal Permanente foi provido no ano de 1989, nas categorias de: Auxiliar Judiciário,
Atendente Judiciário, Agente de Segurança Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador com a admissãodm
aprovados no concurso de 1987, realizado pelo Conselho da Justiça Federal, para provimento devaga\
na Justiça Federal de 1a Instância. Também, o provimento de cargos de Técn icos Judiciários paracompor
o Quadro de Pessoal do TRF, foi realizado com o aproveitamento dos concursados de 1989. Asdemai\
categorias do Grupo Outras Atividades de Nível Superior e do Grupo de Processamento de Dadossó
foram providos em sua totalidade através do 1Q Concurso realizado por este Tribunal no ano de 1992,
que teve como objetivo não apenas o provimento dos referidos cargos no Quadro do TRF,mastambém
de vagas no âmbito das Seções Judiciárias. Em dezembro de 1989 e janeiro de 1990, foram integrado\
os servidores do Poder Judiciário Federal, que se encontravam à disposição desta Corte desdesua
implantação.

Do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria, aposentaram-se apenas 05 (cinco) servidores no
período de março de 1989 a dezembro de 1994. No Quadro de Pessoal das Seções Judiciárias a
Administração
do TRF, no período de 1989 a outubro de 1994, concedeu
68 (sessenta e oito)
aposentadorias: 53 (cinqüenta e três) em Pernambuco; 23 (vinte e três) na Paraíba; 45 (quarenta e cinco)
no Ceará; 17 (dezessete) no Rio Grande do Norte; 09 (nove) em Alagoas e 06 (seis) em Sergipe. Nesse
mesmo período, foram concedidas pensões a dependentes de 02(dois) servidores falecidos.
i
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QUANTITATIVO

DOS SERVIDORES DO TRF 5i! REGIÃO

- 1989/1994

Servidores
Ano

Magistrados

Do quadro

permanente

TRF

Cedidos

Requisitados

Sem vínculo

Total Geral

1.989

10

257

71

92

23

453

1990

10

256

103

68

24

461

1991

10

273

94

61

29

467

1992

10

274

90

63

34

471

1993

10

385

72

67

33

568

1994

10

362

81

104

34

591

DoQuadrode Magistrados do TRF, empossados em 1989, apenas foi aposentado em janeiro de 1992,
ojuizOrlandoRebouças, sendo sua vaga preenchida pelo Juiz JoséMaria de Oliveira Lucena, empossado
em24de abril de 1992. Não foi concedida aposentadoria aos Magistrados da justiça Federal de 1a
Instância,
no período de 1989 a 1994.
foram
realizados 02 (dois) concursos para juiz Federal Substituto; sendo nomeados 12(doze) Magistrados
aoF concurso, e, destes, 11(onze) promovidos a juiz Titular de Vara; do 2Qconcurso, foram aprovados
16(dezesseis)e nomeados 13 (treze) Magistrados, conforme relações a seguir:
1990/1991
[dilsonPereira Nobre júnior
ldvaldoBatista da Silva
Germana
de Oliveira Moraes
José

Manuel Zeferi no de Meio

Magnus
Augusto Costa Delgado
NapoleãoNunes Maia Filho

Paulo Machado Cordeiro
Petrônio Maranhão Gomes de Sá
Ricardo César Mandarino Barreto
Ubiratan do Couto Maurício
Walter Nunes da Silva Júnior

1992/1993

tdmilsonda Silva Pimenta
ldwigesC. Rocha de Moraes
flioWanderley de Siqueira Filho
HélioSílvio Ourem Campos
Ivan
Lira de Carvalho
Ivani
da Silva Luz
lairoAraújo Baima

Janilson B. de Siqueira
José Daniel Diniz
Luiz Alberto G. de Farias
Nilcéa Maria Barbosa Maggi
Rogério de M. Fialho Moreira
Sérgio josé W. de Mendonça
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A Seção de Seleção e Treinamento, no período de 1989 a 1990, não pode oferecer de maneira adequada,
por falta de infra-estrutura, cursos de aprimoramento aos servidores do TRF- 5a Região. No período
1993 a 1994, em condições maisfavoráveis, houve uma participação mais atuante nos diversoscursos,
conferências, palestras e encontros, atingindo-se uma clientela de cerca de 1.487 servidores.
de

Ao ingressarno Quadro de Pessoal,os servidores recém-empossados recebem treinamento, de modoa
facilitar a sua interação com o ambiente de trabalho e se familiarizar com os direitos e deveres do servidor
público.
No ano de 1992, foi iniciada a capacitação dos estudantes do curso de Direito através do Programa
de
Estágio no âmbito do TRFe das Seções Judiciárias.
Em 1994, encontravam-se estagiando 85 (oitenta e cinco) universitários provenientes da Universidade
Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco e Faculdade de Direito de Olinda,
CURSOS

- CAPAClTAÇÃO

E TREINAMENTO

1990

. Treinamento em máquinas IBM
. Curso prático para Oficiais de Justiça Avaliadores
1991

. Técnicas
e Procedimentos em Licitações e Contratos
Período: 06 a 10 de maio

.
.

Treinamento de EDITEX
Período: 17 e 22 de julho e 26 de setembro
Preparação de Magistrados
Período: 25 a 28 de junho e 01 a 02 de julho
Instrutores: Prof. Pinto Ferreira, J. J. Calmon de Passos, entre outros

. Treinamento em Máquinas IBM
Período: 27 de maio a 13 de junho (1a. Turma)
05 e 10 de julho e 26 de setembro (2a. Turma)

.

Processamento de Textos em Microcomputadores (MS-WORD 5.0)
Período: 07 a 10 de outubro

Dados

Históricos

~-1994
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AOrganização,sua Estrutura, Finalidades e Dinâmica Interpessoal
Período:09 a 13 de dezembro
Instrutores:Maria José Costa Delgado
Núbia Eliane de Souza
Soraya Portugal

1992
I

Introdução
à Microinformática e Processamento de Textosem Microcomputadores (MS-DOS4.01 e
MS-WORD5.0)
Período:18 a 24 de marco
Instrutor:João Flávio Ribeiro

I

Tramitaçãoe Prática dos Atos Processuais
Período:11 a 13 de maio
Instrutor:Dra. Benigna Perpétua de Holanda Siqueira Campos

I

AtualizaçãoGramatical e Redação Oficial
Período:01 a 05 de junho
Instrutor:Prof. Paulo Simplício Bandeira

I

Organização:sua Estrutura, Finalidades e Dinâmica Interpessoal
Período:16 a 18 de junho

I

NoçõesElementaresde Direito
Período: 22, 25 e 28 de setembro
02 e 06 de outubro
Instrutor:Dr. Mantovani Colares Cavalcante

I

Primeiros Socorros

Período:01 e 03 de setembro
Instrutor:Dr. Cláudio José de Sá Pereira
I

Noçõesde Direito Processual, Civil, Administrativo,Penal e Tributário

I

Período:29 de junho a 01 de julho
Desenvolvimento de Recursos Humanos
Período: 06 a 10 de julho
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1

I

1993

.

Curso para Microcomputadores ( Introdução à Microinformática, Sistema Operacional MS-DOS
Básico, Introdução ao Processador de Textos MS-Word 5.0 e Norton Antivírus)
Período: 07 a 11 de junho - SJ/PE
14 a 18 de junho - SJ/SE
02 a 06 de agosto - SJ/AL
16 a 20 de agosto - SJ/PB
30 de agosto a 03 de setembro - SJ/RN

.

.

13 a 24 de setembro - SJ/CE

.
.
.

Instrutores: Denise Maria de Aguiar da Silva (coordenação)
Alexandre Lima Farias
Ana Cláudia Nunes de Oliveira Baade
André Gonçalves Garcia
Polyana Falcão Brito

.

Visão Estratégica e Comportamento Gerencial (Programa de Capacitação e Integração de Dirigentes)
Período: 07 a 09 de julho
Instrutor: Prof. Oscar de Castro Ferreira
Curso Básico de Manutenção de Veículos
Período: 07 a 09 e 12 a 15 de julho
Coordenação: Divisão de Segurança e Transportes

.

Atualização Gramatical
Período: 31 de maio a 04 de junho
Instrutor: Prof. Paulo Simplício Bandeira

.

. Períodos:12 a 16 de julho -

Atualização Gramatical e Redação Oficial

.

SJ/SE

19 a 23 de julho - SJ/AL
26 a 30 de julho - SJ/PB
02 a 06 de agosto - SJ/RN
09 a 13 de agosto - SJ/CE
13 a 17 de setembro - SJ/PB
Instrutor: Prof. Paulo Simplício Bandeira
Curso para Estagiários
Período: 14, 15, 19,20,22,23,26
e 27 de julho
Instrutores: Dr. Antônio Alves de Albuquerque
Dr. Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz

.
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LeituraDinâmica
Período: 12, 14, 19,21,26 e 28 de julho
Instrutor:Prof. Frederico Gomes de Souza Dantas (lLDEM)
Chefia e Liderança
Período: 22 a 23 de julho
05 a 06 de agosto
16 a 19 de agosto - SJ/CE
09 a 10 de setembro - SJ/PE
20 a 23 de setembro - SJ/CE
Coordenadora: Dra. Marlene Abreu Ribeiro
Relações Humanas no Trabalho
Período: 21 a 22, 28 a 29 de junho
12 a 13, 19 a 20 e 22 a 23 de julho
09 a 10 e 20 a 25 de agosto - SJ/PE
a 17 de setembro - SJ/PE
24 a 29 de setembro - SJ/SE
04,05,08 e 09 de novembro
Instrutores: Dra. Marlene Abreu Ribeiro
Dr. Wallace José Medeiros Ribeiro

'6

Filosofiado Direito e Ciência Jurídica
Período: 21 a 23 de julho
Instrutor: Prof. Nelson Saldanha

I

Tendências de Filosofia do Direito Contemporâneo
Período: 26 a 28 de julho
Instrutor: Prof. Marcelo da Costa Pinto Neves

I

Curso de Português Usual e Prática de Redação
Período: 16 de agosto a 03 de setembro
Instrutor: Prof. Gilberto Medeiros

I

Técnicas em Auditoria

I

.

Período: 30 de agosto a 03 de setembro (1a. Fase)
20 a 24 de setembro (2a. Fase)
Instrutores: Misael Guerra de Andrade
José Carlos Viana
Cláudio Machado Pinto
José Pereira de Moraes

-

- - - - --

- - -----
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Curso Preparatório para Magistrados
Período: 30 de agosto a 07 de setembro
Coordenador: Dr. Petrucio Ferreira da Silva
Cerimonial e Planejamento de Eventos
Período: 23 a 27 de setembro
Instrutora: Dra. Mercedes Elizabete Von Glehn Santos
Curso Intensivo de Processo Penal
Período: 04 a 08 de outubro
Instrutor: Prof. Nilzardo Carneiro Leão
Quattro Pro {Planilha Eletrônica}
Período: 13 a 22 de outubro
Coordenação: Polyana Brito

. Admissões
e Desligamentos, Aposentadorias
Período: 25 a 29 de outubro

e Pensões

1994

.

Técnicas de Auditoria em Adminitração Pública
Período: 25 a 29 de abril
Instrutor: Dr. Paulo Roberto Wichers Martins

. Curso de Operacionalização

do SIAFI

Período: 08 a 10 de junho
Instrutores: Gustavo Henrique Von Sohsten e jerônimo José dos Santos

. Curso
de Segurança de Autoridade
Período: 27 de junho a 01 de julho

.
.
.

Coordenação: Cel. Francklin Santos
Curso de Técnicas de Arquivo
Período: 05 a 08 de julho
Instrutor: Dra. Eloísa Rocha Pereira - CEj/CjF
Curso de Segurança de Autoridade - Módulo 2
Período: 25 a 29 de julho
Coordenação: Subsecretaria de Planejamento e Atividades Gerais
Curso de Relações Humanas no Trabalho
Período: 20 a 23 de setembro e 22 a 25 de novembro
Coordenação: Cláudia Lira e Wallace Ribeiro
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Curso Básico Bidimensional de Autocad
Período: 29 de agosto a 10 de outubro
Instrutor: Carlos Homero Galvão

ENCONTROS, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS

Abril1989/Março 1990
.

Tobias Barreto e o Romantismo Penal
Conferencista: Dr. Virgílio Campos
Data: 07 de junho

Abril 1991 / Março 1992

. Período:

Tramitação

de Processos Judiciários

24 a 26 de setembro
01 a 03 de outubro
Coordenador: Dr. Janilton José de Oliveira

.

Debatesobre RegimeJurídicoÚnico (Promoçãojunto à SERJUSpara comemoraro Diado Funcionário
Público)
Data: 24 de outubro
Debatedores: Juiz José Lázaro Alfredo Guimarães
Prof. Ivo Dantas
Sr. Jurandir Liberal

.

Encontrode Avaliação das Condições de Trabalho
Data: 31 de outubro
Coordenadora: Dra. Maria José Costa Delgado

Abril1992/Março 1993
.

O Poder Judiciário e sua Função Social
Data: 30 de abril
Palestrante: Juiz José Augusto Delgado

.

O Controle dos Atos Administrativos: Controle Judicial dos Atos Discricionários
Data: 19 de maio
Palestrante: Juiz Paulo de Freitas Barata

...
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Criação dos TRF's: Fins, Estrutura e sua Representação Hoje
Data: 19 de maio
Palestrante: Juiz José de Castro Meira
Lei, Decreto-Lei, Anteprojeto de Lei, Medida Provisória
Data: 09 de junho
Conferencista: Juiz José Lázaro Alfredo Guimarães
I Encontro de Avaliação dos Programas de Benefícios Implantados no TRF Sa. Região
Período: 20 a 22 de julho
Coordenadora: Dra. Maria José Costa Delgado
Prédios Inteligentes
Data: 12 de agosto
Palestrante: Dr. Rafael Timóteo de Souza Júnior
Arquivos X O&M: A Informação Organizada e Informatizada
Data: 04 de marco
Palestrante: Dra. Morgana Maria Mesquita de Sá

Abril 1993/Março 1994

.

- - -- -- - - .

2a. Reunião de Juízes Federais de 1a. Instância da Sa. Região
Data: 31 de marco
Coordenação: Juiz José de Castro Meira
Juiz Petrucio Ferreira
Painel sobre o índio
Data: 16 de abril
Painelistas: Procurador da República Ludano Mariz Maia
Prof. Nilzardo Carneiro Leão
Dra. Gilda Maria Lins de Araújo
Dra. Stella Telles
Dr. Moacir Ribeiro
Vida e Obra de Pontes de Miranda
Data: 23 de abril
Palestrante: Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima
Direito do Trabalho e as Constituições Brasileiras
Data: 30 de abril de 1993
Conferencista: Juiz Francisco Solano de Godoy Magalhães

..,
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Homenagemao Dia das Mães

I

"Maria: Mãe das mães"
Data: 07 de maio
Palestrante: Prof. Theodomiro Pereira
"Amor Materno, Realidade ou Mito?"
. Data: 07 de maio
Palestrante: Procuradora da República Ora. Dalva Almeida
I

Peculato:Aspectos Gerais
Data: maio
Palestrante: Prof!. Eleonora de Souza Luna

I

Competência da Justiça Federal para Questões Relativasa Funcionários Públicos: Processosvindos
da Justiça do Trabalho
Data: 07 de junho
Palestrante: Juiz Manoel de Oliveira Erhardt
Debatedores: Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior
Juiz Ubiratan do Couto Maurício

I

Relaçõesentre a Magistraturae os Organismos Policiais
Data: 07de junho
Palestrante: Juiz Alberto José Tavares Vieira da Silva

I

Introduçãoà Literatura:poesia, conto, romance
Data: 14 a 16 de junho
Palestrantes: Prof". Terezinha Carlos
Prof. Lindinalvo Almeida
Prof!. Maria Nilda Pessoa

I

Homenagem Póstuma a Miguel Seabra Fagundes
Data: 16 de junho
Conferencistas: Juiz José Delgado
Procuradora da República Gilda Carvalho Berger
Prof. José Rafaelde Menezes

I

1040. Aniversáriode Morte de Tobias Barreto
Data: 28 de junho
Palestrante: Prof. Romualdo Marques Costa

I

Encontrodas Áreas de Planejamento e Orçamento
Data: 05 de julho
Coordenadora: Ora. Lucinda Albuquerque Araújo
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Lei 8.666 de Licitações e Contratos Administrativos

Data: 05 de julho

.

Palestrante: Juiz Manoel de Oliveira Erhardt
Habeas Corpus

Data: 23 de julho
Palestrante: Prof. Antônio Alves Albuquerque

.

Reunião de Juízes Federais da 5a. Região para Debater Modificações no Código do ProcessoPenal
Período: agosto
Coordenador: Juiz José Lázaro Alfredo Guimarães

.

Desenvolvimento Organizacional
Período: 14 e 15 de setembro
Instrutor: Dr. João Chinelato Filho

.
.
.
.

PRO-SOClAL - Programa de Assistência Médica, Odontológica e Escolar do TRF - 1a. Região
Data: 17 de setembro
Palestrantes: Juiz Hermenito Dourado
Dr. Felipe dos Santos Jacinto
30. Encontro de Dirigentes do Sistema de Desenvolvimento Organizacional dos Tribunais Federais
Período: 28 a 30 de setembro
Licitação

Data: 01 de outubro
Palestrante: Prof. Juarez Freitas
Modernização da Justiça Federal
Período: 07 e 08 de outubro
Painelistas: Juiz José Lázaro Alfredo Guimarães
Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima
Juiz Manoel de Oliveira Erhardt

. AIDS

Data: 16 de novembro
Palestrante: Dra. Isabel Guimarães

. Data:
.

Os Seguidores de Baco
17 de novembro
Palestrante:Psicólogo Alex Antônio Pena-Alfaro

Tabagismo

Data: 18 de novembro

Palestrante: Dr. Gaspar de Holanda Siqueira Campos

1

I
i
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-- -, 9a. Reunião dos Diretores de Informática
Período: 25 a 26 de novembro
, O Juiz na Sociedade Complexa do seu Tempo
Período: novembro
Conferencista: Juiz José Augusto Delgado
, Oferta Publicitária e Publicidade no Código de Defesa do Consumidor
Data: 13 de dezembro
Palestrante: Procuradora do Estado Rosana Grimberg
, Deontologia da Magistratura: Os Juízes e os Tribunais de Contas. Atribuições Constitucionais
Conferencista: Conselheiro Antônio Correa (TCE/PE)
Abril1994/Março 1995
, I Encontro de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da 5~ Região
Data: 05 de abril
.

Encontrode Disseminação do SISUR
Período: 22 a 23 de agosto
Instrutores: Dr. José Carlos Viana e Dr. Márcio Rodrigues Cerqueira - CJF

, IVEncontro de Avaliação dos Programas de Benefícios da 5~ Região
Período: 08 a 11 de novembro
.

Semináriosobre a Modernização da Justiça Federalde 1~ Instância
Período: 29 a 30 de setembro
Coordenação: Centro de Estudos Judiciários

- CJF

, Palestra sobre Prevenção contra Incêndio
Data: 30 de junho
Palestrante: Major Carlos Eduardo Casa nova - Corpo de Bombeiros
, Palestra sobre Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Data: 16 de agosto
Palestrante: Profa. Maria Helena Ferreira Costa - Prefeitura de Olinda
, Palestra sobre Prevenção contra AIDS
Data: 06 de outubro
Palestrante: Dr. Frederico Rangel - Médico do Hospital Correia Picanço
.

Palestra sobre Alcoolismo e Trabalho
Data: 11 de novembro
Palestrante: Moabe Acioli - Diretor do Centro de Prevenção,
Tratamentoe Reabilitação
do Alcoolismo

.~-

-
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Palestra sobre Doenças Ocupacionais
Data: 29 de novembro
Palestrante: Enfermeira Maria Etelvina de Sá Leite
Palestra sobre Desenvolvimento
Data: 06 de dezembro

Infantil: Orientação aos Pais

.

Palestrante: Psicólogo Luiz Schettini Filho

.

Palestrante: Psicóloga Amparo Caridade

.
.

=- -==--== -::=-=-~ _I

Palestra sobre Sexualidade e Adolescência
Data: 13 de dezembro

Treinamento Operacional em Licitações e Contratos
Período: 04 a 07 de outubro
Instrutora: Tânia Maria de Souza
Treinamento em Serviço na área de Microinformática
Período: a partir de 10 de outubro
Instrutores: Ana Cláudia Baade, Denise Aguiar e Polyana Falcão
X Encontro de Juízes Federais
Período: 12 a 15 de outubro
Coordenadores: Juízes Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti e Rogério Fialho Moreira

.......--
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Ainformática teve seu início em julho de 1989, sendo nomeado o seu primeiro Di reto r o Beloem Direito
JoaquimJosé de Almeida Neto, Técnico judiciário do STj. A estrutura inicial da Subsecretaria de
Informática e Documentação era:
Seçãode Pesquisa de jurisprudência;
Seçãode Transcrição;
ISeção
de Documentação, Doutrina e Legislação;
!Seção
de Pesquisa e Análise de Doutrina, Legislação e de Acórdãos;
ISeção
de Reprografia de Acórdãos;
!Seção
de Micrografia e Arquivo de Acórdãos
Divisãode Processamento de Dados

- Seções de Análise de Sistemas
- Seção de Operação e Controle
,Asdiretrizes da Informática dentro do Tribunal Regional Federal da Si! Região, bem como dos demais
irribunais Regionais Federais, foram definidas pelo Conselho de Justiça Federal, ocasião em que foram
'definidosos equipamentos, linguagem de programação e aplicativos a serem utilizados. Ainda em 1989,
foraminstalados 01 super microcomputador Digirrede, com 08 terminais e 02 impressoras. O primeiro
Iproduto
a serusadofoi um Sistemade Distribuição e AcompanhamentoProcessual- SIAPRO- e a Folha
Ide Pagamento.
I

Em 1990, em obediência às diretrizes traçadas pela Administração desta Corte, houve prosseguimento
dapolítica de informatização, através da aquisição de novos equipamentos e foi feita uma expansão no
isupermicro, com capacidade para atender até 36 terminais. Permitiu-se assim a interligação dos
IGabinetesdos Srs. juízes com o computador central.

I

foi implantado o Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SIMAP - na Subsecretaria de Material
[ePatrimônio,
bem como o Sistema de Recursos Humanos -SIGESP,cedido pelo ST1,na Subsecretaria de
ipessoale constituída a Comissão de Informática formada pelos juízes Hugo Machado (Presidente),
IPetrucioFerreira e Lázaro Guimarães.
1991, foi formada a primeira equipe especializada em informática, composta de 02 Analistas de
'Sistemas,03 Programadores, 03 Digitadores e 01 Operador de Computador, todos aproveitados do
IConcursoPúblico do TRF da 4i! Região.

IEm

INesse mesmo ano, foi realizada mais uma expansão no computador central, passando-se para um
Ilupermicrocom capacidade para instalação de até 96 terminais. Foram adquiridos microcomputadores
leimpressoras para os Gabinetes dos Srs. juízes.

1993, o Tribunal realizou treinamento na área de Microinformática para toda a Si!Região e implantou
seguintes sistemas: Sistema de Folha de Pagamento - FOLHA; Sistema de Consulta Automática do
iCréditoda Folha de Pagamento; Sistema de Vale-Transporte - SVT; Sistema de Provimento e Vacância
I.SPV; Sistema de Notas Taquigráficas
- SNT; Plano de Assitência Escolar - PAE. As Seções Judiciárias
Itambémforam beneficiadas com grande parte destes sistemas.
IEm
los
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pelo Cj F. Ai nda durante
como

de

Melhoria

ano,

42

for Windows,

de Informática

modernidade,

adquiriu

adquiridos vários programas,

e à do público
Diários

Trimestral

deste,

o objetivo

de atender

externoenv<?lvidocom

Oficiais da União,

da Justiçae

de jurisprudência,

doada

pelo

foi possível,ao longo do tempo, a partir

através de intercâmbio

públ icas e privadas

com

firmado

do pétís,o que

com

permitiu

Bibliotecas e Centros
um

maior dinamismo

na disseminaçãoda informação.
Faz-senecessário
ressaltar
a transferência
das coleçõesencadernadas

,
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deDiários Oficiais da União e da justiça (período 1967 - 1988) da Seção judiciária da Paraíba e a valiosa
doação feita pela Sra. Amnéris Pontes de Miranda, de diversas obras.
ABiblioteca passou a ter acesso aos Bancos do PRODASEN, notada mente: BIBR-Base de Acervos
Bibliográficos;BIPE-Basede Acervos Bibliográficos e Periódicos; NjUT e NjR-Bases de Normas jurídicas
ePERI-Basede Periódicos. Com a ampliação do espaço físico, seu acervo foi incrementado, assim como
oquantitativo de usuários.
Em1992, o Conselho da justiça Federal aprovou a implementação do S.istema de Informação
Documental-jUSDATA, que dota o Conselho da justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e as
Seções judiciárias de um "sistema de informação automatizado, coordenado e descentralizado,
adequado ao atendimento das necessidades de informação dos juízes Federais e servidores".
Paralelamente, foi desenvolvido o Projeto Memória Documental da justiça Federal, com a finalidade de
preservare divulgar a memória institucional. Colaborando com esse Projeto, a Biblioteca seleciona e
indexaartigos assinados por juízes, veiculados nos jornais de circulação regional, para que sejam
incluídos na Base )USNEWS.
Em1994, a Biblioteca foi desmembrada em três seções:
Seçãode Documentação;
Seçãode Doutrina e Legislação e
Seçãode Consulta e Transmissão de Dados.
Atualmente, seu acervo consta de 846 obras em 1.662 volumes, 70 títulos de periódicos e a coleção de
DiáriosOficiais da União, justiça e do Estado (1967 a 1994). Salientamos que os Diários Oficiais (DOU
e DjU) dos anos de 1967 a 1988 encontram-se na Seção judiciária de Pernambuco.
Afim de proporcionar aos seus usuários uma assistência ágil, atende também via 1elefone, fax ou por
correspondência às solicitações de pesquisas, levantamentos bibiográficos, norJnatização etc. São
consultadas as bases do PRODASEN, do STFeConselhodajustiça Federal. A partir de setembro de 1994,
coma implantação do Sistema de Apoio Bibliotecário automatizado - SABIÁ,todo acervo poderá ser
acessado também em diversas unidades do Tribunal. Seu quadro de pessoal, evoluiu de 01 (um)
Bibliotecárioe 01 (um) Auxiliar judiciário em 1989 para 04 (quatro) Bibliotecários e 02 (dois) Auxiliares
Judiciáriosem 1994.

Em1990, o Conselho de justiça Federal, através do Ministro Washington Bolívar de Brito, então
Presidentedaquela colenda Corte, encaminhou ao juiz Araken Mariz, Presidente deste Tribunal, à época,
oplanejamento para implantação da jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, elaborado pelo
PRODASEN. Em agosto, com a criação da Seção de Análise e Pesquisa de Jurisprudência, foi
providenciada a implantação deste Sistema e o treinamento dos funcionários, dando início assim à
organização sistemática da jurisprudência deste Tribunal.
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Também em 1991, toda a Justiça Federal ficou interligada com o Sistema RENPAC, que permitiaa
consuItaa diversosbancos de dados, e foicelebrado convênio com o Processamento de DadosdoSenado
Federal - PRODASEN,permitindo a formação de um Banco de Dados de Jurisprudência dos Tribunais
Regionais Federais (JURIS),implantado em 1992.

.

1

-- --

- -

-

- - --

-- ---

--

SEÇÕES JUDICIÁRIAS JURISDICIONADAS

~
~
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Como advento da lei nQ5.010, de 30 de maio de 1966, disciplinadora da Justiça Federal de Primeira
Instância, foram implantadas as diversas Seções Judiciárias em cada um dos Estados e Territórios, bem
como no Distrito Federal, tendo por sede a respectiva Capital. Portanto, o TRF 5í!,~om sede fixada em
Recife(PE)abrange em sua jurisdição Seções Judiciárias e respectivas Varas, correspondendo a 06(seis)
EstadosNordestinos: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe .

AlAGOAS
Instalação - 02.05.67
Sede- Maceió

Endereço- Rua Tabajara, 79 - Poço (FórumJuiz Carlos Gomes de Barros)
Diretores do Foro
juiz Carlos Gomes de Barros (1967

- 1973);

juiz Pedro da Rocha Acioly (1973 - 1980);
juizJoão Batistade Oliveira Rocha (1980 - 1982); (1982 - 1983);
juiz Murat Valadares (1983 - 1986);
juiz Vladimir Souza Carvalho (1986 - 1988); *
juiz Francisco Wildo de lacerda Dantas (1988 - 1990); (1992 -1993);
juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima (1990 - 1991); (1993 -1994);
juiz Jamil Rose de Jesus (1991); **
JuizSebastião José Vasques de Moraes(ago/1991 - 1992)***; (1994-1995);
Varas Federais
1~- Juiz
2~- Juiz
3~- Juiz
4~- Juiz

**

***

Titular:
Titular:
Titular:
Titular:

Francisco Wildo de lacerda Dantas;
Paulo Roberto de Oliveira Lima;
Paulo Machado Cordeiro;
Sebastião José Vasques de Moraes.

Removido para Sergipe em 7987

Removido para a 7ii!Varade Rondônia em agosto de 7997
Assumiu a direção do Foro em agosto de 7997, em virtude da remoção do Juiz Jamil Rase de Jesus,
na condição de vice-diretor até janeiro de 7992.
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CEARÁ
Instalação

- 15.11.67

Sede - Fortaleza
Endereço - Rua Dr. José Lourenço, 1620 - Aldeota (Edf. Ministro Sebastião Reis)
Diretores do Foro

Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz

-

Roberto Queiroz (1967 - 1973;1974 - 1978);
Jesus Costa Lima (1973 - 1974);
Hugo de Brito Machado (1978 -1980;1984 - 1989);
Vicente Leal de Araújo (1980 -1982);
Orlando de Souza Rebouças (1982 - 1984);
Fábio Bitencourt da Rosa (1989);
José Maria de Oliveira Lucena (mar.-1989 a 1990);
Francisco Geraldo Apoliano Dias (1990 - 1991);
Agapito Machado (1991 -1992);
Francisco das Chagas Fernandes (1992 - 1993);
Abdias Patrício Oliveira (1993 -1994);
Francisco Roberto Machado (1994 -1995).

Varas Federais -

J
J
J
J
J
J
J
J

,

1
2
3
4

1i! - Juiz Titular: Abdias Patrício Oliveira;
2i! - Juiz Titular:

Paulo de Tarso Vieira Ramos;

3i! - Juiz

Titular: Germana de Oliveira Moraes;
4i! - Juiz Titular: Agapito Machado;
Si! - Juiz Titular: Francisco Geraldo Apoliano Di.as;
6i! - Juiz Titular:
7i! - Juiz
8i! - Juiz

Francisco Roberto Machado;

Titular: Francisco das Chagas Fernandes;
Titular: Napoleão Nunes Maia Filho

*

IDadosHistóricos
1989-1994

-----

- - -----

- -

- ---

--- PARAíBA

Instalação - 20.03.68
~ede -

João Pessoa

Endereço

- Av. João Teixeira de Carvalho, S/N

IDiretoresdo
iJuiz
'Juiz

Agnelo Amorim
Filho (1968) ; *
Genival Matias de Oliveira (1968-1969);

IjuizRidalvo Costa

(1969-1979);

Xavier

Pinheiro

(1982
(1979

Paulo de Tarso Vieira Ramos

i)uiz Alexandre

Costa

de Luna

IjuizJoão Bosco Medeiros
iJuiz

Conj. Pedro Gondim

Foro

jluiz Francisco
;Iuiz

-

José Fernandes

- 1989);
-

1982);

(1989-1990);

Freire (1990-1992);

de Souza

de Andrade

(1994-1995);

(1992-1993);

(1993-1994).

Varas Federais

Juiz

João

Bosco

Titular

-

12~- Juiz

Titular

- Alexandre.

3~- Juiz

Titular

- José

,4~- Juiz

Titular

- Antônio

11~

-

Medeiros
Costa

Fernandes
Carlos

"

Faleceu durante o mandato

de

de Sousa;'
Luna

de

Andrade;

de

Martins

Freire;

Mello

(Campina

Grande).
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PERNAMBUCO
Instalação - 11.12.68
Sede - Recife
Endereço - Av. Cruz Cabugá, S/N - Santo Amara (Edifício Frei Caneca)
Diretores

do Foro

-

Juiz Artur Barbosa Maciel (1967 - 1968);
Juiz Orlando Cavalcanti Neves (1969 -1973);
Juiz Adaucto José de Meio (1973 - 1978); (1982 - 1984); (1985 - 1988);
Juiz Genival Matias de Oliveira (1978 -1982);
Juiz José Fernando Jardim de Camargo (1984 - 1985);
Juiz Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti (1988 - 1990);
Juiz José Baptista de Almeida Filho (1990 - 1991);
Juiz Manoel de Oliveira Erhardt (1991 - 1992);
Juiz Antônio Bruno de Azevedo Moreira (1992);
Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior (ago.- 1992 - 1993)
Juiz Ubaldo Ataíde Cavalcante (1993-1994);
Juiz Petranio Maranhão Gomes de Sá (1994-1995).

Varas Federais:
1'1 - Juiz Titular:
Roberto Wanderley Nogueira;
2Q- Juiz Titular: Francisco Alves dos Santos Júnior;
3Q- Juiz Titular: Manoel de Oliveira Erhardt;
4Q - Juiz Titular: Antônio Bruno de Azevedo Moreira;
5Q- Juiz Titular: Francisco de Queiraz Bezerra Cavalcanti;
6Q- Juiz Titular: José Baptista de Almeida Filho;
7Q- Juiz Titular: Ubaldo de Ataíde Cavalcante;
8Q - Juiz Titular: Ubiratan do Couto Maurício (Petrolina);
9Q - Juiz Titular:
Petrônio Maranhão Gomes de Sá;
10 Q - Juiz Titular: Edvaldo Batista da Silva Júnior.
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,

..J
RIO GRANDE

DO NORTE

-

Instalação 10 de janeiro de 1969
Sede- Natal
Endereço- Rua dos Tororós, 1545 - Lagoa Nova
Diretores do Foro
juiz Armindo Guedes da Silva
juiz Genival Matias de Oliveira
juiz Araken Mariz de Farias (1978 - 1979); (1981 - 1982); (1985 - 1986);
juiz José Augusto Delgado (1979 - 1981); (1982 - 1985); (1986 - 1989);
juiz Francisco Barros Dias (1989-1993);
JuizMagnus Augusto Costa Delgado (1993-1994);
JuizWalter Nunes da Silva Júnior (1994-1995).
Varas Federais 1" - Juiz Titular:
2~- Juiz Titular:
3~- Juiz Titular:
4~

Magnus Augusto Costa Delgado
Walter Nunes da Silva Júnior
Francisco Barros Dias

- Juiz Titular: Edilson Pereira Nobre Júnior

5~- Juiz Titular:

Edilson Pereira Nobre Júnior (respondendo)

160

Tribunal Regional Federal
da 5' Região

----------- - --

-- -

- ----

- ---

SERGIPE
Instalação

- 04.05.67

Sede - Aracaju

Endereço- RuaEstância,228 - Centro

-

FuturaSede Centro Administrativo Governador Augusto Franco
Diretores do Foro

-

Juiz Joviniano Caldas de Magalhães;

Juiz
Juiz
Juiz
Juiz
Juiz

Geraldo Barreto Sobra I (1978 - 1981); (1982 - 1983)
José de Castro Meira (1981 - 1982); (1983 - 1989);
Carlos Rebêlo Júnior (1990-1991); (1992-1993);
Vladimir Souza Carvalho (1989-1990); (1991-1992); (1993-1994);
Ricardo César Mandarino Barreto (1994-1995).

Varas Federais li!
2i!
3i!

- Juiz Titular - RicardoCésar Mandarino Barreto;

-Juiz Titular - Vladimir Souza

Carvalho

- Juiz Titular - Carlos RebêloJúnior

Obs.: As informações acerca dos mandatos até 29.03.89, foram fornecidas pela Secretaria de
Recursos Humanos do CjF, através do Ofício nQ38/SRH.

I
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Durante o período 1989/1994 foram assinalados nesta Corte, os seguintes atos solenes:
Abril 1989/Março 1990

.

Sessão solene realizada em 07 de junho de 1989, em homenagem ao Centenário de Morte e
Sesquicentenário de nascimento de Tobias Barreto. O conferencista, Dr. Virgílio Campos.
Procurador da Fazenda Nacional neste Estado, discorreu sobre o tema: "Tobias Barreto e o
Romantismo Pena!."

Abril 1990/Março 1991

. Solenidade de lançamento da Pedra Fundamental,em 19 de outubro de 1990, para construção
do Edifício-Sededeste Tribunal;

.
.

Solenidade de inauguração
comemorativa;

do Anexo 11do Palácio

Frei Caneca

com aposição

de placa

Ordem do Mérito Pontes de Miranda - Solenidade de entrega de comendas. Criada pela
Resolução nQ09/90, mediante sugestão do Juiz Francisco Falcão e aceita pela unanimidade dos
demais Magistrados. É concedida aos Magistrados e Juristas que se tenham destacado
nacionalmente nos estudos relativos ao Direito; e a personalidades civis ou militares, nacionais
ou estrangeiras, que hajam prestado assinalados serviços à Justiça Federal;
A Ordem é administrada por um Conselho composto pelos Juízes do Tribunal Regional Federal
- Sa Região e presidida pelo Juiz Vice-Presidente,da Corte que é o Presidente do Conselho da
Ordem, tendo como Presidente de Honra, o Presidente atual do Tribunal;
As comendas têm limite máximo de 03(três) personalidades a cada ano, e são entregues em
solenidade pública na sede do Tribunal Regional Federal em data pré-estabelecida pelo
Conselho;
Em solenidade realizada na Sala do Pleno, em 10 de dezembro de 1990, com a presença daSra. Amnéris Pontes de Miranda, que, na ocasião fez entrega de uma máscara do Jurisconsulto
brasileiro homenageado e de uma coleção de Obras de Direito de sua biblioteca particular,
foram agraciados: o Governador Carlos Wilson Campos; o Juiz Araken Mariz de Faria,
Presidente do TRF - Sa Região e os Ministros do Supremo Tribunal de Justiça: Washington
Bolívar e Evandro Gueiros Leite. Foram saudados pelo Juiz Hugo de Brito Machado.

'I!!

-""
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Abril 1991/Março 1992

.
.
.

Ordem do Mérito Pontes de Miranda - Solenidade de entrega de comendas em 03 de abrilde
1991, com saudação do Juiz Lázaro Guimarães. Agraciados: Juízes Ridalvo Costa e Roberto
Queiroz e o Professor Gilberto Ulhoa Canto.
Instalação do Sistema RENPAC - Rede Nacional de Pacotes da Embarrele em 09 de maiode
1991.
Posse dos Juízes Federais Substitutos em 15 de julho, 21 de agosto e 24 de setembro de 1991.

Abril 1992/Março 1993

.
.

Posse do Juiz José Maria Lucena, em 24 de abril de 1992.
Lançamento das Pedras Fundamentais dos Edifícios-Sede das Seções Judiciárias de Sergipe
(maio) e da Paraíba (setembro) de 1992.

Abril 1993/Março 1994

.
.
.
.

Exposição Histórico-Iconográfica sobre o Tribunal, durante posse do Exmo. Juiz CastroMeira,
realizada no Hall do Teatro Beberibe, do Centro de Convenções de Pernambuco em 30de
marco de 1993.
Posse dos Juízes Federais Substitutos em 10 de dezembro de 1993.
Ordem do Mérito Pontes de Miranda - Solenidade de entrega de comendas em 17 de dezembro
com saudação do Juiz-Presidente José de Castro Meira. Agraciados: Ministro Geraldo Sobral
(in
memoriam), através de sua esposa Sra. Admil Baptista Sobral e os Juízes Hugo de BritoMachado
e José Augusto Delgado.
Sessão solene de inauguração do Edifício-Sede em 04 de fevereiro de 1994. Prestigiadapor
autoridades nacionais e locais, o evento contou com a presença, entre outros: MinistroLuiz
Octávio Galloti, Presidente do STF;Ministro William A. Petterson, Presidente do STJ;Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara Federal; Dr. Roberto Fontes, Vice-Governadordo
Estado; Dr.Jarbas Vasconcelos, Prefeito da Cidade do Recife; Senador Marco Maciel; Presidentes
dos TRF's,Juízes Federaise demais autoridades civis,e militares. A bênção foi ministradapelo
Reverendíssimo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho.

'ados Históricos
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Lançamento do 10. número do Repertório de Jurisprudência - Direito Previdenciário e do
Concurso de Monografias sobre Pontes de Miranda, em 22 de fevereiro de 1994.

~riI1994/Março

.
.
.
.
.

-- ----

1995

Ordem do Mérito Pontes de Miranda - Solenidade de Entrega de Comendas em 10 de agosto,
com saudação do Juiz Vice-Presidente Lázaro Guimarães. Agraciados: Ministro Djaci Falcão,
Juiz José de Castro Meira e Professor Pinto Ferreira em 10 de agosto de 1994;
Lançamento do livro "Constituição Federal- Teoria e Prática" de autoria do Professor Ivo Dantas
em 31 de agosto de 1994;
Inauguração da nova sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, em 28 de outubro;
Posse do Juiz Federal Substituto Dan i10Fontenele Sampaio Cun ha em 09 de dezembro de 1994;
Inauguração da nova sede da Seção Judiciária da Paraíba, em 17 de fevereiro de 1995.

-

-

- ---

- -

-- - - -- -

-

VISITAS RECEBIDAS

~

-.

.
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Foram registadas, neste Tribunal, dentre outras, as visitas das seguintes autoridades:

Abril 1989/Março 1990
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro - Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Djaci Alves Falcão - Supremo Tribunal Federal;
General Amauri Freire - Comandante da 7i!Região Militar;
Dr. Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti - MD. Prefeito da Cidade do Recife;
Brigadeiro Cláudio Azambuja - Comandante do II Comando Aéreo Regional;
Ministro Torreão Braz - Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Nilson Naves - Superior Tribunal de justiça;
Ministro Roberto Rosas - Tribunal Superior Eleitoral;
Desembargador Benildes Ribeiro - Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;
Professor Flávio Colaço Chaves - Procurador Geral da Universidade Federal da Paraíba;
Dr. Airton Marques - Superintendente do Departamento de Polícia Federal em Pernambuco;
Juízes Federais:
Alexandre Costa de Luna Freire (PB);
Francisco Barros Dias (RN);
josé Maria de Oliveira Lucena (CE);
Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti (PE);
Antônio Bruno de Azevedo Moreira (PE);
Roberto Wanderley Nogueira (PE);
Ubaldo Ataíde Cavalcante (PE);

Francisco Alves dos Santos júnior (PE);
Adão de Assunção Duarte (PE).
Abril 1990/Março

1991

Ministro Geraldo Barreto Sobral - Superior Tribunal de justiça;
Ministro Pedro Aciolli - Superior Tribunal de justiça;
General de Divisão Amauri Freire - Comandante da 7i!Região Militar;
Governador do Estado de Pernambuco Dr.Carlos Wilson Campos;
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Dr. Dezinário Alves da Silva - Superintendente da Caixa Econômica Federal de Pernambuco;
Major Brigadeiro do Ar - Ulisses Pinto Correa Netto - II Comando Aéreo Regional;
Terezinha Rego - Diretora do Museu do Estado;
Leslie Rowe - Cônsul dos EUA;
Prefeito da Cidade do Recife - Dr. Gilberto Marques Paulo;
Ministro Washington Bolívar - Superior Tribunal da Justiça;
Ministro Américo Luz - Superior Tribunal de Justiça.
Abril 1991 /Março 1992
Dr.Marcelo Lavenere Machado - Presidente do Conselho Federal da OAB;
Dr. Jorge Neves - Presidente da OAB em Pernambuco;
Dr. Rogério Batista - Vice-Presidente da OAB em Pernambuco;
Ministro Washington Bolívar de Brito - Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro - Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Demócrito Ramos Reinaldo - Superior Tribunal de Justiça;
Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança;

General do ExércitoLuizPires Ururahy Neto - Ex-comandantedo Comando Militardo Nordeste;
General do Exército Armando de Moraes Âncora Filho - Comandante do Comando Militardo
Nordeste;
Major Brigadeiro do Ar Ulysses Pinto Correa Netto - Comandante do 11Comando Aéreo Regional;
Major Brigadeiro do Ar Sérgio Xavier Ferolla - Comandante do 11Comando Aéreo Regional;
General de Divisão Dirceu Ribas Corrêa - Ex-Comandante da 7i! Região Militar;
Juiz Clóvis Corrêa Filho - Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6i!Região;
Deputado Federal Luiz Piauhylino (PE);
Dr. Airton Marques Mendes - Superintendente da Polícia Federal em Pernambuco;

Conselheiro Fernando José de Meio Corrêa - Presidente do Tribunal de Contas do Estadode
Pernambuco;
Ministro Geraldo Barreto Sobral - Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Carlos Mário da Silva Veloso - Superior Tribunal Federal;
Senador Ney Maranhão (PE).
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Abril 1992/Março 1993
Ministro Pedro Aciolli

- Superior

Tribunal

de justiça;

Ministro Demócrito Ramos Reinaldo - Superior Tribunal de justiça;
Ministro Nilson Naves - Superior Tribunal de justiça;
juiz Paulo Freitas Barata - Presidente do Tribunal Regional Federal da 2~ Região;
Comandante Dauster Gonçalves - Escola de Aprendizes Marinheiros de P,ernambuco;
Desembargador Etério Ramos Galvão - Procurador Geral da justiça;
Dr. Éfrem de Aguiar Maranhão - Reitor da Universidade Federal de Pernambuco;
Ministro Antônio Torreão Braz - Presidente do Superior Tribunal de justiça edoConselho dejustiça
Federal;
Dr. Malta Macedo - Assessor da Presidência do Tribunal de justiça de Pernambuco;
Ministro Paulo Roberto S. da Costa Leite - Corregedor da.justiça Federal;
Dr~.Maria Helena Machado Hecht - Diretora do Centro de Estudosdo Conselho da justiça Federal;
Dr. Adalberto Nóbrega - Procurador Geral do INSS;-

Brigadeiro do Ar SérgioXavier Ferolla - Comandante

do 11COMAR;

Ministro Antônio Brito - Previdência Social;

Dr. Otacílio Cartacho - Superintendente da Receita Federal em Pernambuco;
Deputado Geraldo Coelho - Assembléia Legislativa de Pernambuco;

Abril 1993/Março 1994
Dr. Alexandre Albuquerque, Procurador da República (CE);
Ministro Djaci Falcão, do Superior do Tribunal Federal (aposentado);
juiz Francisco Solano de Godoy Magalhães, do Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região;
Dr. Paulo Marcelo Raposo, Advogado Geral da União;
Deputado Geraldo Coelho;
Dr. Dezinário Alves, Superintendente da Caixa Econômica Federal;
Dr. Edson Depieri, Diretor da Secretaria de Informática, do Conselho da justiça Federal;
Dr. Augusto Costa, Secretário de Segurança Pública - PE;
juiz Clóvis Corrêa de Andrade Filho - Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região;
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Comitiva da Guiné Bissau:
Dr. Calvário Ahuharil - Delegado do Ministério Público;
Dr. Raimundo Pereira - Presidente do Conselho Fiscal da OAB;
Dra. Helena Maria José Nosili Embalo - Vogal da OAB;
Dr. Armando da Silva Procel - Diretor do Gabinete de Estudo, Legislação e Documentação do
Ministério da Justiça;
Dr. Geraldo Dália da Costa, Superintendente da Polícia Federal;
Juiz José Guedes Correia Gondim

- Juiz

aposentado

do Tribunal

Regional do Trabalho da 6a.

Região;
Ministro Demócrito Ramos Reinaldo, do Superior Tribunal de Justiça;
Dr. Gilberto Lopes Albuquerque

- Procurador

Regional do INAMPS;

Brigadeiro Carlos Sérgio de Sant'ana Cézar - Comandante do 11COMA R;
Dr. Paulo Délcio Torres - Assessor da Procuradoria Geral do INSS;
Dra. Maria Lúcia Caldas de Souza

- Chefe

da Subprocuradoria

dos Tribunais do INSS;

Dra. Marúcia Miranda Gouveia - Procuradora Regional da Fazendâ Nacional;
Ministro Romildo Bueno de Souza - do Superior Tribunal de Justiça;
Dr. Waldemar

Alves Menezes

Neto

- Gerente

do Banco Real;

Dr.JoãoChinelato Filho- Diretor da Secretaria de DesenvolvimentoOrganizacional
do Conselho da Justiça Federal;
Major José Fernando - Casa Militar do Governo de Pernambuco;
Reitores e Representantes das Universidades:
Dr. Éfrem de Aguiar Maranhão (UFPE);
Dr. Nilzardo Carneiro Leão (UFPE);
Dra. Maria Cleide Pagels Barbosa (UFCE); .
Dr. Antônio de Albuquerque (UFCE);
Dra. Dinalva Meio do Nascimento (UFBA);
Dra. Liliana Mercuri Almeida (UFBA);
Dr. J0sé Carlos de Almeida (UFBA);
Dra. Regina Luna (UFBA);
Dr. João Augusto de Lima Rocha (UFBA);
Dr. Luiz Hermínio de A. Oliveira (UFSE);
Dr. Antônio CQlaço Martins (UNIFOR - CE);
Dra. Maria Cristina Dai Pian Nobre (UFRN);

e Administrativo

;DadosHistóricos
1989-1994

----

---

-------Dr. Geraldo

Gomes

dos Santos

Ci'd Flaquer

~-

(UFRN)

General Luiz Gonzaga de Oliveira- Comando
Ministro

173

Scartezzini

- Superior

Militardo Nordeste;

Tribunal

de justiça;

juiz juarez de Freitas- Assessor da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a. Região;
Dr. Dorany

Sampaio

-

Secretário jurídico da Prefeiturada Cidade

do Recife;

Presidente
da AjUF - do TribunalRegional Federalda 3a.Região
Diplomata Augusto César Gonçalves - Cônsuldo Brasil
em HoustonfTexas(EUA);

'juiz~dgard SilveiraBueno

Filho -

Dr. OtacílioDantas Cartacho
Dr. Roberto

Porto

Sr. Evandro

Marcelo

Dr.

Barros

Dra.

joesil

- Advogado

da Federação
Geral

da

Pernambucana

de Futebol;

União

- Diretor do Diário de Pernambuco;
-

Gomes

Desembargador
Ministro

da Polícia Federal;

- Vice-Presidente

Raposo

Eliana Recena

Dr. Marcelo

Superindente da ReceitaFederal;

- Superintendente

de Carvalho

Dr. Paulo

-

da República - PE;

Procuradora
Soares

Quintas

Benildes Ribeiro

Anselmo

-

Superintendente

-

Federal - PE;

Tribunal de justiça - PE;

- Superior

Santiago

da Caixa Econômica

Tribunal

de Justiça.

Abril/Dezembro 1994

Deputado Eduardo Campos;
Capitão de Mar e Guerra Adilson Vieirade Sá
Luiz da Costa

Dr. Marcos

juiz Fernando
Dri1 Maria

i!

Brigadeiros

-

da Capitania dos Portos-PE;

Justiçade Pernambuco;

Região;

- Vice-Presidente da OAB/PE;

Dr. Sérgio Cutolo dos Santos

Comandante

- Secretário de

Neto -TRF 1

Tourinho

Rollemberg

Cabral

Comandante

-

-

Ministro da Previdência Social;

Sérgio Xavier Ferolla,Ulisses Pinto Correia Neto e Carlos Sérgio de Sant'ana Cézar,

do IICOMA

R;

Governador do Estadode Pernambuco
General

do

Exército

josé Carlos

General

do

Exército

Luiz Gonzaga

-

Dr. joaquim

Leite Filho

-

Francisco

Comandante

de Oliveira

- Comandante

de Freitas Cavalcanti;

Militardo Nordeste;
Militar do

Nordeste.
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Juiz RidalvoCosta

Juiz Araken Mariz

..

......
...--

--- ----

Juiz Hugo Machado

Juiz José Delgado

'-,-

-- - - - -

- -',
'"

Juiz Castro Meira

Juiz Petrucio

Ferreira

...

./

Juiz Lázaro Guimarães

Juiz Nereu Santos

--------

110rlando Rebouças

Juiz Francisco Falcão

.

,.-

I
I

--'

I

Posse do Juiz José Maria Lucena

Por ocasião da aposentadoria do Juiz Orlando Rebouças, o Juiz Federal da Seção
Judiciária do Ceará José Maria Lucena foi empossado em 23 de abril de 1992.

---'
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Palácio Frei Caneca, sito à Av. Cruz Cabugá, bairro de Santo Amara,
Sede do Tribunal Regional Federal da 5iàRegião, no período de março de
1989 a janeiro de 1994.

..

.

~

'""I!w

o Governador Miguel Arraes e o Juiz do TRE Mauro Jordão decerram a placa comemorativada
inauguração do prédio-sede do TRF em março de 1989

-1'

TRF encerra o ano de 1989 com mais de 4.500 processos julgados

......

~

,

Presidente do CJF no lançamento da pedra fundamental da sede do TRF(out'/90)

-:::

~çamento da pedra fundamental da sede do TRFno Cais do Apoio (out'/90)

<./

Solenidade que ínstituiu a Ordem qo Mérito
Pontes de Miranda, ocasião em que a Sra.
Amnéris Pontes de Miranda, viúva do
saudoso jurisconsulto, agraciou o Juiz
Presidente Araken Mariz (10 de dezembro
de 1990).

""""

Coral Jus Cantante

"
c

" ..

..

Inauguração do Prédio Anexo II - Palácio Frei Caneca, Sede do TRF, na gestão do
j)uiz Araken Mariz em março de 1991

Tribunal passa a utilizar sistema RENPAC para informar andamento de processo

-

Palestra proferida pelo Juiz Joséde Castro Meira aosJuízes Federais da 1iJ Instância
(maio/92).

Ocasião do 1Q Encontro de Avaliação dos Programas de Benefícios Implantados no
TRF 1iJ Região, coordenado pela Dra. Maria José Costa Delgado (julho de 1992).

, "'-"',

p,
nc

Ministro Torreão Braz, do Superior Tribunal de Justiça, ladeado pelos Juízes José de
Castro Meira, José Augusto Delgado e Petrucio Ferreira, por ocasião de sua visita ao TRF
(fevereiro/93)

lalestrasobre a vida e obra do jurista Tobias Barreto, proferida pelo Dr. Romualdo Marques Costa
10Plenário do TRF, em 28 de junho de 1993.

11'$

(

Comissão de Magistrados e Técnicos da Guiné-Bissau, em visita ao Tribunal. Presença dos
Juízes José de Castro Meira e José Augusto Delgado (junho de 1993).

...
...

:1
I

Professora Mercedes Von Glehn Santos, Ora. Terezinha Meira, Juízes José de Castro Meira e Petrucio
Ferreira e a Técnica Judiciária Nair Ribeiro por ocasião do encerramento do Curso Cerimoniale
Planejamento de Eventos (setembro de 1993)

Ministro Bueno de Souza do STj fala aos candidaros a juiz Federal (set'/93)

Juiz Petrucio Ferreira fala no Encontro de juízes Federais Substitutos em 1993

--

Palestra proferida pelo Juiz José de Castro Meira aos estagiários do TRF no ano de 1993.

i

Juiz Castro Meira, ProfessorPinto Ferreira e Ministro
Djaci Falcão, agraciados com a Medalha Pontes
de Miranda (ago/94)

Implantação do sistema de Apoio
Bibliotecário Automatizado - SABIA, por
técnicos do CjF (set./94)

......

Imagens do canteiro de obras
durante' a construção
do
prédio-sede do TRF da 5~
Região, no Cais do Apoio

Construção da escada circular no hall de
entrada do edifício-sede

......

-'

Etapa da construção da nova sede em agosto de 1991

o prédio-sede do TRF em fase de acabamento

...

'-

Edifício-sede do Tribunal Regional Federal da S<!Região, concluídas as obras

-

Escultura "Águia aprisionada",
de Francisco Brennand,
no espelho d'água que decora
o hall de ~ntrada
do TRF 5<!Região.

-

o

Prometeu Eterno

Tal qual o festejado no Olimpo, este,
o novo, sempre-vivo e eterno Prometeu,
foi preso, mas não à montanha do Cáucaso,
e sim sobre o madeiro plantado no monte do Crânio.
E por ele sendo feitas todas as coisas,
contados entre elas, os -humanos,
pois tal dom lhe foi dado
pelo potentoso e temível Pai,
dos céus habitante e Rei,
pregado ao madeiro,
como do da fantasia se fala,
que amarrado fora ao monte,
não só águias e abutres, mas a todos atraiu,

e mais que seu fígado,
sua carne e sangue os alimentou.
E, oh "grande engano!",
apresentando-se vencido, venceu,
morto, retomou consigo e em si toda a Vida,
trazendo em seu peito
"o fogo que ajuntou ao peito humano,
fogo que o mundo em armas acendeu",
mas não "em mortes, em desonras",
como ao outro se atribuiu,
mas em Verdade e Liberdade
conquistadas no grande amor,
despertado em todos que dele se socorrem,
à inglória, mas jamais vencida,
guerra pela Justiça,
que nEle libertando todos os aprisionados
do ódio e da mentira
que pútridos e escravos tornam os que,
nas veredas da fortuna se desviam
do caminho que leva à verdadeira Pátria,
ihes dá, por fim, o escarlate sinal da Vitória.

Petrucio Ferreira
Novembro de 1994

