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Num país tão grande e contraditório como o nosso - e, talvez por
isso mesmo, dado aos mais variados tipos de esquecimento -, não
nos parece excessiva a ênfase na memória e naquilo que, de fato, é
memorável. Se, como bem observou o escritor Ernesto Sábato, "Viver consiste em construir futuras lembranças", recordar o passado é
mais do que o ter vivido, é aprofundá-Io desde já no nosso presente e
no nosso futuro.
A recente passagem dos quinze anos de atividades do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em 30 de março de 2004, foi um ótimo
pretexto para produzir um livro como este, que não é simplesmente
uma história administrativa nem muito menos um relatório de da-

APRESENTAÇÃO

.~

dos burocráticos. O que se buscou, assim direcionando a sua forma e
o seu estilo, foi traduzir para a sociedade a imagem de uma instituiçãovoltada para bem servir ao País e, sobretudo, aos estados nordestinos da 5aRegião da Justiça Federal.
Procurou-se, de par com a historiografia do Tribunal, mostrá-Io vivo
e atuante, não fossilizado nas armadilhas da própria memória. O mais
importante foi apresentar uma Instituição voltada para o seu fim constitucional e interagindo, de modo transparente, com a sociedade, que
dela aguarda a concretização dos seus direitos e a segurança de sua
cidadania.
Não sendo obra exaustiva - antes simbólica, tal se fosse uma viagem cultural e pedagógica através do que magistrados e servidores,
ao longo desses quinze anos, dedicadamente realizaram e vêm realizando -, é natural que tenha lacunas e senões, mas nada que desmereça o gosto da Verdade e da Beleza, do Direito e da Justiça.
MARGARIDA
Presidente

CANTARELLI
do TRF/5a Região

Desembargadora Presidente
Margarida Cantarelli
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OS TRIBUNAIS
REGIONAIS FEDERAIS
E SUA MISSAO

A grandeza do País - quer territorial, quer sociopolítica - há muito
exigia uma descentralização do Poder Judiciário. O que, em tempos
já remotos, fora intuído e percebido, numa espécie de antevisão do
amadurecimento de nossas instituições democráticas, transformouse em realidade com o advento da Constituição de 1988.

As sucessivas Cartas Magnas
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1" REGIÃO FEDERAL
Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Piaui, Rondônia, Roraima e Tocantins,
além do Distrito Federal

2" REGIÃO FEDERAL.
Rio de Janeiro e Espirito Santo

3" REGIÃO FEDERAL
São Paulo e Mato Grosso do Sul

4" REGIÃO FEDERAL
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

5" REGIÃO FEDERAL.
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco,

Alagoas e Sergipe

-

de 1891,de 1934,de 1946,de 1967 -

sempre acenaram com uma Justiça que, para ser mais prontamente
prestada, fosse regionalizada. A Carta de 1967, por exemplo, já previa
a criação, ao lado do antigo Tribunal Federal de Recursos, de dois
outros Tribunais Federais, cujas sedes seri~m nos estados de São Paulo
e de Pernambuco...
A favor da criação dos TRFs não contaram apenas o esforço, a aplicação
e o inestimável entusiasmo de ilustres magistrados brasileiros - Lauro
Leitão, Flacquer Scartezzini, Carlos Thibau, Nilson Naves, Eduardo
Ribeiro, Ilmar Galvão, Evandro Gueiros, José Cândido, Geraldo Sobral
e Pedro Acioli -, mas igualmente a necessidade de se mitigarem os
pesados custos processuais - devidos à localização geográfica, na
capital do País, do Tribunal Federal de Recursos - e de se ampliar o
reduzido número de integrantes da Justiça Federal de 2QGrau.
Dessa forma, criados pela Constituição de 1988, impulsionados pelos
ventos democratizantes de então e legitimados por um anseio da
sociedade brasileira, foram instituídos, em substituição ao antigo
Tribunal Federal de Recursos, cinco TRFs com sedes nas seguintes
cidades: Brasília/DF (Ia Região, com jurisdição nos estados do Acre, do
Amapá, do Amazonas, da Bahia, de Goiás, do Maranhão, do Mato
Grosso, de Minas Gerais, do Pará, do Piauí, de Rondônia, Roraima e
Tocantins, além do Distrito Federal), Rio de Janeiro (2aRegião: estados
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo), São Paulo (3aRegião: estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul), Porto Alegre (4a Região: estados de
Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul) e Recife (5aRegião:
estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de
Pemambuco, Alagoas e Sergipe), cidades em que estão localizadas as
respectivas Seções Judiciárias e estados em cujos territórios, em cidades
de maior porte, também se encontram diversas Subseções Judiciárias.
Assim, os TRFs nasceram com a missão de julgar, no âmbito regional,
questões de interesse federal, sendo a sua competência determinada
pelo Artigo 108 da Constituição da República.
Nos capítulos seguintes, apresentaremos, de forma breve, mas essencial,
um pouco da história e da atuação institucional do TRF/5a Região, cujos
quinze anos de atividades, comemorados em 2004, confirmam o acerto
de sua criação e espelham o desempenho de sua missão constitucional.

No dia 30 de março de 1989 - em sessão solene dirigida pelo então
presidente do Tribunal Federal de Recursos, Ministro Evandro Gueiros
Leite -, foi instalado o TRF/5a Região. O Palácio Frei Caneca, de propriedade do Governo do Estado de Pernambuco e localizado no bairro
de Santo Amaro, serviu como sua primeira sede, mediante contrato de
permuta de uso entre o Governo do Estado e a Justiça Federal.

INSTALA-SE
A NOVA CORTE

Em22 de março de 1989, o então Presidente da República, José Sarney,
nomeou os membros da nova Corte, conforme lista ao lado.
Na ocasião, na presença do então Governador de Pernambuco, Miguel
Arraes, de diversas autoridades estaduais e regionais, bem como de

altosrepresentantes da magistratura nacional e nordestina

-

entre os

quais o Ministro Djaci Falcão (cujo nome, anos mais tarde, batizaria o
prédio da nova sede, no Cais do ApoIo) -, o Juiz Federal José Augusto
Delgado, hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça, falou em nome
dos recém-empossados. Em seu discurso, destacou que:
o Juiz termina a jornada, nunca a missão.

1.

O Tribunal Regional Federal há de conquistar a razão de sua
existência conquistando todos os dias a confiança que os seus
jurisdicionados do Nordeste nele hão de depositar.

Em seu primeiro ano de funcionamento, a nova corte de justiça, sob
a presidência do Juiz Ridalvo Costa e a vice-presidência do Juiz Araken
Mariz, trabalhou subdividida em duas turmas, assim compostas:
Primeira Turma
Segunda Turma
Juiz Hugo Machado
Juiz Castro Meira
Juiz Orlando Rebouças
Juiz Francisco Falcão

Juiz
Juiz
Juiz
Juiz

Palácio Frei Caneca, a primeira sede,cedida pelo
então Governador de Pernambuco, Carlos Wilson.

José Delgado
Petrucio Ferreira
Lázaro Guimarães
Nereu Santos

Juiz Ridalvo

Costa

- Paraíba

(Presidente)

- Rio

2. Juiz Araken Mariz de Faria

Grande do Norte

(Vice-Presidentee Corregedor Regional)
3. Juiz JoséAugusto Delgado
Rio Grande do Norte
4. Juiz Joséde Castro Meira - Sergipe
5. Juiz Rugo de Brito Machado - Ceará
6. Juiz Petrucio Ferreira da Silva
Pernambuco (Alagoas)
7. Juiz Orlando

de Souza Rebouças

8. Juiz José Lázaro Alfredo

- Ceará
- Bahia

Guimarães

9. Juiz Nereu Santos - Paraíba
(Representantedo Ministério Público)
10. Juiz Francisco Cândido de MeIo Falcão Neto
Pernambuco (Representantedos Advogados)

Osfundadores.

;-
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UMA SEDE ENTRE
RIO E MAR
Na verdade,a sededo Tribunalnãoé simplesmente
um edifício moderno, de arquitetura ousada e elegante. Acima de tudo, ele traduz, com todo o complexo
criado à sua volta, um novo conceito de administração pública, baseado na funcionalidade de todos os
setores, num desenho que permite plena fluidez dos
serviços que nele se desenvolvem e completa disponibilidade dos recursos técnicos de que tem sido dotado
pela determinação dos que o têm dirigido (...).
Juiz Federal Francisco Falcão

Sonhada, desejada e fruto da dedicação e do planejamento de eminentes homens públicos, a nova sede física do TRF/sa Região começou a se tomar realidade no dia 19 de outubro de 1990, quando, às
margens do Capibaribe, no Cais do ApoIo, foi lançada a sua pedra
fundamental, numa solenidade em que descerraram placa comemorativa o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Washington Bolívar; o então Presidente da Casa, Juiz Araken Mariz; e o
Chefe de Gabinete do Consultor-Geral da República, Dr. Aldo Ferro.
o sonho começara a tomar forma um ano e :!!leioantes, com a cessão
do terreno, conforme a Portaria 484, de 15 de dezembro de 1987, do
Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União em 06
de abril de 1989.
Na ocasião daquele ato simbólico, o Juiz Araken Mariz, em seu discurso, sintetizou o espírito do Tribunal, concluindo assim as suas
palavras: "Deus abençoe este projeto e esta iniciativa, e que desta
Casa se possa dizer: é o abrigo da Lei, o refúgio dos injustiçados,
a garantia do cidadão!"
Entre o Rio Capibaribe e o Oceano Atlântico, no Bairro do Recife,
onde nasceu a capital pernambucana, a Instituição veio se avizinhar
da História e renovar a sua própria história. Como uma sentinela
avançada, enraizada no solo da memória, mas voltada para o futuro
e os desafios da Justiça, o TRF/sa Região veio se refletir no Capibaribe
e descortinar os horizontes marinhos do Nordeste.

TRF/5" Região visto da Rua da Aurora.

Entre rio e mar, consolidar-se-ia a nova sede, para a qual muito contribuiu o trabalho e a dedicação do Juiz Francisco Falcão, hoje ministro
do Superior Tribunal de Justiça. Em 04 de fevereiro de 1994, na gestão do Juiz Castro Meira, o prédio, construído dentro dos mais modernos padrões da arquitetura, seria inaugurado, ensejando um novo
tempo para a Justiça Federal no Nordeste, pronto para os grandes
desafios de sua missão socioinstitucional.

Concebido pelo arquiteto pernambucano Carlos Fernando Pontual,
o projeto arquitetônico da sede definitiva evitou, intencionalmente,
os maciços retangulares e os volumes complexos que, de outra forma, causariam um impacto negativo sobre o Bairro do Recife.

o PROJETO ARQUITETÔNICO:
"UM OBELISCO DE ORIENTAÇÃO
PARA O OLHAR DISTANTE"

Perpendicular ao Rio Capibaribe e de gera triz em curva suave, a concepção da obra, segundo seu arquiteto, criou uma forma particular e
essencialmente diferente dos prédios que estão em seu entorno, muitos
dos quais abrigando a iniciativa privada ou a rede bancária.
1
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Definidos caráter e identidade, o próprio criador explicita ainda mais
a sua obra:

;fi

Dentro do verde, outra praça, menor, nua, fronteira à avenida [Av.
Martin Luther King], para a qual se abre o volume de mármore e
vidro; sob este volume, surge o grande portal de acesso, generoso e
monumental, sem escadas ou rampas, livre e direto como exige a Justiça.
Já sob o volume, protegidos por ele, transpõe-se o portal formado
pelas colunas centrais. Na seqüência, o ritmo do pórtico, tendo à
direita o espelho d'água que atravessa a curva da fachada,
liberando, através do pano de vidro, a vista para o rio, criando a
transição interior/exterior de forma amena, tropical. À esquerda,
os serviços de informação e a portaria e, ao fundo, a circulação
vertical e a escada que conduz ao Pleno.
A curva suave que define a periferia não interfere no traçado
ortogonal das divisões internas. O posicionamento dos pilares sugere
a circulação central e atende às necessidades de pavimentos específicos, como os das Turmas, resolvidos com liberdade.

4,

, t

Vista noturna do Ed. Ministro Djaci Falcão,sede
da Corte regional.

Nos pavimentos dos gabinetes dos juizes, por exemplo, a clareza
das circulações, a segurança ampliada pela locação da segunda
escada de emergência, o visual das áreas de trabalho, sempre
voltadas para as fachadas, são pontos positivos da adequação de
forma e junção.
E finalmente...
Ao todo, são dezoito pavimentos ( ), lâmina vertical salientandose sobre a horizontalidade do entorno, de forma elegante, como um

obeliscode orientação para o olhar distante.
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o BAIRRODO RECIFE

Cais do Apoio, no Bairro do Recife,
em telade Villares,1943.

Talvez nenhum outro lugar da capital pemambucana fosseJão adequado
simbolicamente para abrigar o TRF/5a Região quanto o BaliTo do Recife.
É que nele nasceu a cidade e nele madrugou o seu espírito de irredentismo,
a sua alma libertária, o seu sentido de Justiça.
Retrocedendo aos primórdios, sabe-se, a um só tempo, de uma história de
humildade e de altivez. Porto de Olinda nos primeiros séculos do Brasil,o
Recife,então conhecido como ArrecifedosNavios,povoado de pescadores e
gente humilde, viria, progressivamente, a se consolidar como vila e como
cidade. A natureza parece que lhe predestinara um futuro de grandeza,
fazendo de sua conformação geográfica de porto natural uma "vocação"
para serviços, comércio e cosmopolitismo. Sua história se confundiria com
muitas outras histórias: a cultural, a econômica e a política. E hoje é com
muito orgulho que nela também se escreve uma expressiva parcela da história da Justiça brasileira.
Com o dominio holandês, sobretudo pela sensibilidade cultural do Conde
João Maurício de Nassau, e a febril atividade de exportação açucareira,
lastreada secularmente na monocultura da cana-de-açúcar, emergiu das
águas do tempo, rivalizando com a antiga capital, Olinda, a cidade que viria
a ser todo um núcleo de um complexo de cultura.

12

As marcas dos sucessivos tempos passados encontram-se em todos os
quadrantes do velho bairro. No Forte do Brum, onde hoje funciona o Museu Militar; no barroco da Igreja da Madre de Deus; na Estação Ferroviária
do Brum, hoje Memorial da Justiça, criado pelo Tribunal de Justiça do Esta-

~
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Vista do Bairro do Recife.

dodePemambuco; no Teatro ApoIo; nas largas avenidas que no início do
séculoXXeuropeizaram o béÚITo;na Rua do Bom Jesus, que data do século
XVll,antiga Rua dos Judeus, com os achados arqueológicos da primeira
sinagogadas Américas; nos antigos sobrados que viveram e testemunharam tempos memoráveis.
Mas,de par com tantas criações antigas, há o lugar que se restaura, que
cria espaços de lazer, de cultura e de entretenimento. Como o mar a
seus pés, o bairro se renova. Não se limita a ser um pólo turístico e

cultural- trabalha, administra, presta serviços. Vizinhos à sede do
TRF/5aRegião, estão órgãos públicos como a Prefeitura do Recife, o
TribunalRegional do Trabalho, a Superintendência da Polícia Federal;
espaçosculturais, cinemas, bancos e escritórios, sem falar no próprio
porto e num avançado conglomerado de empresas de Tecnologia da

Informação- o Porto Digital.
Assim,vivendo há mais de doze anos um processo de revitalização, o
Bairrodo Recife, loeus fundador da cidade, prepara-se para um novo
tempo,deixando que passado e presente convivam e se interpenetrem
para conquistar o futuro. Por isso, quem chega ao restaurante panorânúco
Regiãonão contempla apenas o verde-azul do mar, a amurada
doTRF/5a
derecifes- que encantou Charles Darwin - e Olindaminiaturizadapela
distância,vê muito da própria alma da cidade: do rio, que se desdobra como
umlíquidopergaminho, aos campanários e torres das igrejas seculares, aos
antigostelhados dos sobrados, ao efervescente movimento de uma urbe
quesempre buscou na Justiça uma razão de ser para seus ideais...
13

OS PRIMEIROS ANOS
Eu lhe dei as raízes,

outros lhe darão asas.

José América de Almeida, citado pelo Juiz Ridalvo Costa

ao término de seu mandato como primeiro presidente
do TRF/sa Região.

Decano do TRF/sa Região, o Juiz Ridalvo Costa foi o seu primeiro
presidente. A ele coube a difícil missão de instalar e administrar a
nascente corte, lidando contra os naturais percalços dos primeiros
tempos de qualquer instituição que se inicia. Dessa forma, teve que,
de imediato, aparelhar a sede provisória, o Palácio Frei Caneca, para
fazer frente às demandas e premências da história jurisdicional que
se lançava ao futuro.
Em sua gestão, foi estabelecida a estrutura administrativa e elaborado
o Regimento Interno do Tribunal, bem como realizado concurso
público para a admissão de um contingente de servidores compatível
com a missão e as atribuições confiadas à Corte. Também em sua
presidência, houve o primeiro concurso público para o cargo de Juiz
Federal Substituto e o lançamento da Revista do TRF e do Boletim de
Jurisprudência. Na Seção Judiciária do Ceará, criou-se a 6i!Vara, e, em
Alagoas, a 3i!Vara da Seção Judiciária daquele estado. É de sua iniciativa
a criação da li! Vara Federal fora da capital.
Natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, Ridalvo Costa - detentor de vários títulos e condecorações, a exemplo do Grande Colar
Pontes d~ Miranda e do título de Cidadão Paraibano - serve há mais
de trinta e cinco anos à Justiça Federal e é especialista em Direito
Processual Civil pela Universidade Federal da Paraíba.

o sucessor do Juiz Ridalvo Costa na presidência dó órgão também
foi outro ilustre jurista potiguar, o Juiz Federal Araken Mariz de
Faria, igualmente integrante dos fundadores do TRF/sa Região e
vice-presidente da primeira gestão.
Natural de Serra Negra, seu ingresso na Justiça Federal se deu em
1968 e sua larga experiência como juiz federal em vários estados nordestinos em muito contribuiu para que integrasse a nova Corte.
Em sua gestão, foi cedido pela União o terreno para a construção da
nova sede, no Bairro do Recife, cujo lançamento da pedra fundamental se deu oficialmente em 19 de outubro de 1990. Entre muitas
outras realizações, criou o informativo do TRF, implantou programas de assistência social, instalou a Vara de Campina Grande Fórum Nereu Santos, instituiu a Ordem do Mérito Pontes de
Miranda e promoveu o início da informatização da Instituição.

Em 30 de março de 1991, o Juiz Hugo Machado assumiu a presidênciapara mais um mandato de um ano, em substituição ao Juiz Araken
Mariz.
Piauiense, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e com Mestrado
em Direito Público, ambos os cursos pela Universidade Federal do
Ceará, autor de diversos livros jurídicos, o novo presidente não só
daria continuidade às obras da nova sede do Cais do ApoIo, como
iniciaria a construção das sedes das Seções Judiciárias de Sergipe, da
Paraíba e do Rio Grande do Norte.
A gestão do Juiz Hugo Machado também seria marcada pela nomeação e posse de doze juízes federais substitutos e pela importante
melhoria dos sistemas de informática do Tribunal e das Seções Judiciárias a ele vinculadas.

Sucedendo o Juiz Hugo Machado, foi alçado à presidência da Corte o
hoje Ministro José Augusto Delgado, do Superior Tribunal de Justiça.
Nascido em São José Campestre, no Rio Grande do Norte, e à época
já com largo currículo de serviços prestados à magistratura de 2QGrau,
tendo atuado em vários estados nordestinos, esse es~cialista em Direito Tributário e detentor de vários títulos e honrarias recebeu, em
sua presidência, um grande apoio do Conselho de Justiça Federal.
Em sua administração (1992-1993), foram instaladas as 4~e 5~ Varas
da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e a 8~ Vara da Seção
Judiciária do Ceará. Outros destaques foram: a implantação do Sistema Unificado de Jurisprudência no TRF e a realização de concurso
para ampliação do quadro de pessoal do Tribunal e das Seções Judiciárias, para as quais também contribuiu com a expansão do uso da
informática.
Na sua gestão, empossou, ~m abril de 1992, o Juiz José Maria Lucena
na vaga decorrente da aposentadoria do Juiz Orlando Rebouças.
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Em 30 de março de 1993, o hoje igualmente ministro do Superior
Tribunal de Justiça José de Castro Meira foi empossado presidente.
Baiano de Livramento de Brumado, Bacharel e Mestre pela Universidade Federal da Bahia, o magistrado integrava o TRF desde o ano
de sua instalação.
Dentre as suas realizações à frente da Corte, podem ser enumeradas: a
criação da Subsecretaria
dronização de Instruções

de Desenvolvimento
Organizacional;
a paNormativas; a criação de um Manual de Atribuições das Seções Judiciárias; a transferê'p-cia da Seção Judiciária de

Pemambuco para o Palácio Frei Caneca; e a inauguração da nova sede
do TRF/sa Região, no Bairro do Recife, em 04 de fevereiro de 1994.

Em 30 de março de 1994, o Juiz Federal Petrucio Ferreira da Silva

assumiu a presidência do TRF/sa Região. Com Curso de Humanidades e de Filosofia Pura, realizados no Seminário de Olinda, e bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Pemambuco, esse
alago ano de São José da Laje, com um quarto de século dedicado
Justiça Federal, realizou uma profícua gestão à frente da Corte.

à

Destacam-se, em seu trabalho na presidência do TRF, a criação e instalação das subdiretorias

dos Foros da Paraíba (Campina Grande) e de
Pemambuco (Petrolina); a implementação de rede de fibra ótica e a
aquisição de um novo computador central (Risc 6000); a instalação do
Grupo de Apoio e Assistência aos Servidores Aposentados da Justiça
Federal de 1Q e 2Q Graus da 53 Região; a abertura do III Concurso Público

para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto; o Concurso de

Monografiassobreo JuristaAníbal Bruno, entre muitos outros feitos.
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Em 30 de março de 1995, mais um integrante do primeiro grupo de
magistrados do TRF tomaria posse na presidência da Corte, o Juiz Federal José Lázaro Alfredo Guimarães, baiano de Salvador, cidade onde
bacharelou-se em Direito pela Universidade Católica e pós-graduou-se
comespecialização em Processo pela Universidade Federal da Bahia.
Em seu período administrativo, a informatização do Tribunal recebeu um grande impulso, tendo-se atingido a meta de interligação
entre desembargadores, juízes federais e Seções Judiciárias com a
utilização do Renpac - STM 400, sistema disponível à época e que
funcionava como uma espécie de correio eletrônico pela rede privada da Embratel. A 5a Região e a sua comunidade se beneficiaram do
acesso à Internet e da implantação de redes de microcomputadores.

~

Dentreas realizações daquele período, ainda se destacam as novas e funcionaissedes das Seções Judiciárias de Pernambuco e de Sergipe, as quais,
até então, sofriam com graves problemas de instalações. Também dinamizou a construção das sedes próprias das Varas de Campina Grande e
de Petrolina.Além disso, com os avanços digitais, a Divisão de Jurisprudênciapôde iniciar todo o armazenamento do acervo de jurisprudência
do Tribunal.Já em 1997, a Corte conseguiu a digitalização de duzentos
mil acórdãos, ou seja, o acervo de acórdãos do período de 1989 a 1997.
Pouco antes de deixar a presidência, o Desembargador Lázaro Guimarães empossou, no dia 13 de março de 1996, como novo membro
da Corte, o Juiz Federal, e hoje Desembargador, Geraldo Apoliano
Dias, até então integrante da Seção Judiciária do Estado do Ceará.
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Natural de Campina Grande, Paraíba, o Juiz Federal Nereu Santos
presidiu o TRF/5a Região de 1996 a 1997, quando não só concluiu
vários projetos iniciados na gestão anterior - a exemplo da construção do prédio-sede da 8i!,Vara Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco, em Petrolina, Fórum Adauto José de MeIo - como
levou adiante uma modernização informática das Seções Judiciárias
da 5a Região. Nessa época, o TRF também colaborou, em nível
nacional, na elaboração do Plano Diretor de Informática da Justiça
Federal. A gestão de Nereu Santos foi igualmente marcada pela
capacitação de servidores e pela realização de inúmeros cursos,
palestras e seminários sobre os mais diversos temas. Nesse sentido,
foi dado um grande impulso à ampliação do acervo da Biblioteca do
Tribunal, dotando-a de muitas melhorias em suas instalações físicas.
Hoje aposentado, Nereu Santos ingressou na Justiça Federal em 1989,
na vaga destinada ao Ministério Público. Bacharel em Ciências
Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, atuou como Promotor de Justiça, Procurador da República e membro do Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco, tendo também exercido o magistério universitário na Paraíba.
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Ao Dr. Nereu Santos, substituiu o Juiz Federal Francisco Falcão,
igualmente egresso do grupo de magistrados nomeados pelo Presidente José Sarney - no qual representava a Ordem dos Advogados
do Brasil- OAB, para compor a Corte.
Pemambucano, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela tradicional Faculdade de Direito do Recife e com larga folha de serviços
prestados à magistratura e ao serviço público, o novo presidente tomou posse para dirigir a Instituição durante o biênio 1997- 1999.
Em sua administração, tanto o TRF quanto as Seções Judiciárias da
5aRegião se transformaram num "canteiro de obras", a exemplo dos
melhoramentos no próprio edifício-sede, da construção da sede da 4'"
VaraJudiciáriada ParaIoa, em Campina Grande, e da aquisição do edifíciosede da Seção Judiciária de Alagoas (Fórum Juiz Carlos Gomes de Barros).Em sua gestão, também foram adquiridos e restaurados três casarões da Rua do Brum, no Bairro do Recife, onde hoje funciona a Escola
de Magistratura Federal- Esmafe, e construído o Anexo 1 na Av. Martin
Luther King.
Com uma filosofia de modernização, promoveu-se, em seu mandato, uma integral revisão dos equipamentos, inclusive dotando o Tribunal de uma privilegiada
capacidade tecnológica na área de
lnformática. Por outro lado, foi encaminhada ao Conselho da Justiça
Federal, e contou com a aprovação unânime de seus membros, a
sugestão de serem criadas cinco novas vagas de juízes, ampliando,
assim,para um total de quinze o número de juízes federais da Corte.
Em sua gestão, tomou posse como desembargador
o Juiz Federal
Ubaldo Ataíde Cavalcante, baiano de Correntina, Bacharel em
Direito pela Universidade
de Brasília e com larga atuação na
Justiça Federal nos estados do Rio de Janeiro, da Paraíba, do
Paraná e de Pernambuco.
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OS ANOS
MAIS RECENTES

De 1999, término da presidência do hoje ministro do STJ Francisco
Falcão, à presente data, o TRF/5a Região foi dirigido pelos
desembargadores federais José Maria de Oliveira Lucena, Geraldo
Apoliano Dias e Margarida Cantarelli, que ingressaram na Corte nas
vagas que foram abertas por aposentadoria ou pela ascensão de magis-

trados ao Superior Tribunal de Justiça.

~

Vice-Presidente do Juiz Francisco Falcão, o cearense José Maria
Lucena, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito do Ceará, foi eleito para dirigir a Instituição no biênio 19992001. Em seu currículo, pontuado por intensa participação na vida
pública do Ceará, onde desempenhou importantes funções administrativas e culturais, destacam-se o ingresso, em 1981, na magistratura federal e a sua ascensão ao TRF/5a Região, onde se encontra
desde 1992.
Sua presidência foi marcada pela ênfase no aprimoramento do agente
humano das tarefas jurisdicionais - juízes e servidores da 5a Região.
Em sua gestão, três destaques devem ser feitos: a instituição da Escola de Magistratura Federal da 5a Região, a criação do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos e a realização do primeiro Curso
de Pós-graduação em Gestão Pública em conjunto com a Universidade de Pernambuco. É igualmente digna de nota a realização de
mais um concurso público para provimento de vagas no quadro de
juízes federais substitutos.
À época de sua administração, o Juiz Federal José Maria Lucena foi
relator no Conselho de Justiça Federal do anteprojeto de lei para a
criação de novas varas na Justiça Federal. Além disso, a Seção Judiciária do Ceará ganhou uma nova sede, adquirida ao Banco do Nordeste do Brasil, e cinco imóveis para a implantação de seu estacionamento; e a Vara Federal de Campina Grande, um auditório.
Foi durante a presidência do Desembargador José Maria Lucena que o
TRF/5aRegião, no dia 9 de novembro de 1999, deu posse à sua primeira
juíza, a Dra. Margarida de Oliveira Cantarelli, advogada e professora de Direito Internacional Público, representante dos advogados
e do Estado de Pernambuco na diversidade regional da Corte.
Em 03 de julho de 2000, o Desembargador Presidente, em sessão plenária, também empossou os novos magistrados que se incorporaram
ao pleno do Tribunal - os Juízes Francisco de Queiroz Bezerra
Cavalcanti, José Batista de Almeida Filho, Napoleão Nunes Maia
Filho e Luiz Alberto Gurgel de Faria, este último com apenas 33 anos
de idade e, então, o mais jovem desembargador de uma corte federal.

Para dirigir os caminhos do Tribunal no biênio 2001-2003, o plenário
elegeu o Desembargador Geraldo Apoliano Dias, natural do Ceará,
Bacharel em Direito, Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e ingresso na Corte desde março de 1996.
Comojuiz federal, atuou em várias funções e diversos cargos do Poder
Judiciárionos estados do Ceará e do Piauí, a exemplo da Procuradoria
da República no Piauí e da Direção do Foro em Fortaleza.
Não obstante deparar-se com um período de contingenciamento de
recursos alocados ao orçamento do Tribunal e das Seções Judiciárias,a presidência do Desembargador Geraldo Apoliano também avançou com diversas realizações. Na Seção Judiciária do Ceará, implantou uma rede de informática de 1.000 pontos e, numa experiência
pioneira na 5aRegião, foi criado um protocolo drive-thru. No Rio Grande do Norte, a Seção Judiciária iniciou as obras de um prédio anexo.
Já para a Seção de Pemambuco, foi projetado um prédio anexo de
quatro pavimentos e 3.600 metros quadrados de área construída.
No que toca à Tecnologia da Informação, o avanço da Rede de
Informática criou link de comunicação com as Seções Judiciárias,
objetivando a captura das bases de dados e a consulta processual.
Além disso, foram instalados terminais de auto-atendimento e leitores ápticos, bem como ampliados e modernizados os equipamentos
das Seções Judiciárias e do próprio Tribunal.
Valeressaltar ainda a instalação da Ouvidoria, cuja atuação permite
avaliar o que o Tribunal realiza e o nível de expectativa dos
jurisdicionados, funcionando como um instrumento democrático de
correção de rumos com vistas a destacar o Poder Judiciário como
agente de consolidação do Estado de Direito.
Emparceria com a Secretaria de Educação do Estado de Pemambuco,
também implantou o projeto Tele-Sala, propiciando aos servidores
terceirizados, quase sempre carentes de instrução formal, que continuassem a estudar nas dependências do Tribunal. Implantou, ainda,
em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, as bases de um Programa da Qualidade para a 5" Região.
Foi na gestão Apoliano Dias que ingressou na Corte, com posse em
17de maio de 2001, oiuiz Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima,
na vaga aberta com a aposentadoria do Desembargador Araken Mariz.
No mesmo ano, a 19 de setembro, o presidente empossou, na vaga
do quinto constitucional, o advogado, e hoje Desembargador, Paulo
Gadelha e também os juízes aprovados no V Concurso para Juízes
Substitutos Federais, realizado pelo Tribunal.
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o PLENO E AS TURMAS
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A Sala do Pleno, uma das mais amplas e bem equipadas do Pais.

o espaço
ecumênico,próximo

à Sala do Pleno:
liberdade para a fé e silêncio para as orações.

À semelhança das demais cortes de justiça do País, o TRF/sa Região
realiza seus julgamentos funcionando através do Plenário - composto
dos quinze desembargadores federais que o constituem - e de Tunnas.
A princípio, quando de sua instalação, em 1989, existiam apenas duas
Turmas. Com o passar do tempo e a expansão da Justiça Federal, bem
como do crescente número de demandas e de processos, foi criada mais
uma Turma. Em 2000, quando da ampliação do número de
desembargadores para quinze, foi instalada a Quarta Turma.
A sala do Pleno, provavelmente uma das maiores de seu gênero no
Brasil, localizada no primeiro andar, dispõe de quatrocentos lugares
e está aparelhada para proporcionar o máximo de bem-estar aos magistrados, às partes, aos advogados e ao público em geral. É nessa
sala que também ocorrem as sessões solenes e muitos dos seminários
e das conferências promovidos pela Corte.
Vizinho à sala do Pleno, há um amplo foyer externo, onde
costumeiramente se realizam eventos culturais. Atividades similares
também são realizadas no hall de entrada do prédio, cuja recente
ampliação não só o tomou mais um espaço cultural, como vem proporcionando um atendimento de qualidade para um maior número
de pessoas. Ali uma bela escultura do artista plástico pemambucano
Francisco Brennand reflete-se num espelho d'água que a circunda.
É no Pleno que, todas as quartas-feiras, em sessões abertas ao público,
a Corte regularmente se reúne. Ali se julgam questões relevantes,
como argüições de inconstitucionalidade e sumulações de jurisprudência, entre outras que são de profundo interesse para a Justiça
Federal da 5a Região, além de se tomarem também decisões administrativas de grande relevo para o bom funcionamento da Instituição.
O salão do Pleno é igualmente palco de sessões solenes, congressos,
encontros e seminários de natureza tanto jurídica quanto cultural.
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DESEMBARGADORES FEDERAIS

DESEMBARGADORES

Designados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais
de trinta e menos de sessenta e cinco anos, os quinze desembargadores
federais que compõem a Corte são nomeados conforme os seguintes
critérios constitucionais:

1. MARGARIDA CANTARELLI
Presidente - 09 de dezembro de 1999
2. NAPOLEÃONUNESMAL4.FIIHO

a) Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva
atividade profissionaL
b) Um quinto dentre membros do Ministério Público Federal
com mais de dez anos de carreira.
c) Mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos
de exercício, por antigüidade e merecimento, alternadamente.
Aolado, a atual composição do TRF, com as respectivas datas de posse.
Os Desembargadores Orlando Rebouças, Araken Mariz de Faria,
Hugo de Brito Machado e Nereu Pereira dos Santos Filho encontram-se aposentados; por sua vez, os magistrados José Augusto
Delgado, Francisco Cândido de MeIo Falcão Neto e José de Castro
Meira são hoje ministros do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
TURMAS EM DEZEMBRO DE 2004
Primeira Turma
José Maria Lucena (Presidente)
Ubaldo Cavalcante

Segunda Turma
Paulo Roberto de Oliveira Lima (Presidente)
Petrucio Ferreira

Francisco Wildo

Francisco

Terceira Turma

Quarta Turma

LuizAlberto Gurgel de Faria (presidente)
Lázaro Guimarães

Paulo Gadelha (Presidente)
Ridalvo Costa

Marcelo Navarro

Geraldo Apoliano

Cavalcanti

FEDERAIS

Vice-Presidente - 03 de julho de 2000
3. JOSÉ BATISTA DEALMEIDA FILHO
Corregedor - 03 de julho de 2000
4. RIDALVO COSTA
30 de março de 1989
5. PETRUCIO FERREIRA
30 de março de 1989
6. JOSÉ LÁZARO GWMARÃES
30 de março de 1989
7. JOSÉ MARIA LUCENA
29 de abril de 1992
8. GERALDO APOLIANO DIAS
13 de março de 1996
9. UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE
03 de dezembro de 1997
10. FRANCISCO DE QUEIROZ B. CAVALCANTI
Diretor da Revista do TRF/5a Região
03 de julho de 2000
11. LWZ ALBERTO GURGEL DE FARIA
Diretor da Escola de Magistratura Federal
03 de julho de 2000
12. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA
17 de maio de 2001
13. PAULO GADELHA
19 de setembro de 2001
14. FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS
15 de agosto de 2003
15. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS
03 de dezembro de 2003
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UMA MULHER
NA PRESIDÊNCIA

Em 31 de março de 2003, com a presença de uma das maiores
platéias da história do Tribunal, a posse, na presidência da Corte,
da Desembargadora Margarida Cantarelli - primeira mulher a
assumir esse cargo - foi um importante marco na trajetória da
Instituição.
Desembargadora Federal desde novembro d~1999, quando ocupou
vaga destinada ao quinto constitucional,
Margarida
Cantarelli,
pernambucana do Recife, construiu uma carreira pública e profissional em que a vida acadêmica - é Professora e Doutora em Direito
Internacional Público - se soma e se confunde com a de executiva e
administradora pública, tendo exercido importantes cargos nos governos municipal, estadual e federal. Em Pernambuco, por exemplo, foi a primeira mulher a ocupar a Secretaria da Casa Civil do
Governo do Estado. Foi, igualmente, Vice-Presidente
da OAB e
advogada da Assistência Judiciária, hoje Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Já na tradicional Faculdade de Direito do Recife,
criou e leciona a disciplina Direitos Humanos. Sua atuação profissional sempre privilegiou a Educação e a Cidadania, não por acaso tendo implementado, à época em que foi Secretária de Educação da
Prefeitura

do

pernambucana,

A Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli, primeira magistrada da
Corte, assume a Presidência.

Recife,

o Programa

um de seus maiores

Bolsa-Escola

na

capital

orgulhos.

Já como desembargadora federal, Margarida Cantarelli, numa decisão inédita no Brasil, julgou procedente ação que reconhecia o direito à pensão por morte de companheiro de servidor público e homossexual. O pioneirismo da decisão transformou-a em tema de estudos
e debates nas faculdades de Direito de vários estados brasileiros.

Em seu discurso de posse na presidência da Corte, hoje transcrito nos
Anais da Câmara dos Deputados, destacou a missão e o ideal de fazer
Justiçacomoforma de servir à sociedadee ao País,ressaltando que:

UMA GESTÃO VOLTADA
PARA O SOCIAL

Não consigo entender a missão de julgar dissociada dos valores da
cidadania plena, como não posso admitir a cidadania sem a
participação de todos os segmentos

da sociedade.

E lembrou a todos a face contraditória do Nordeste:
... tão prenhe de riquezas e, ao mesmo tempo, tão cheio de severinos,
que saltam direto dos versos de João Cabral de MeIo Neto para as
nossas mesas de trabalho, clamando por - pelo menos - justiça
formal, já que não alcançam com facilidade a justiça social.

Emsua gestão, o Tribunal Regional Federal/Sa Região deu posse a
dois novos magistrados - o juiz federal alagoano Francisco Wildo
Lacerda Dantas e o procurador potiguar Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas, que entrou na vaga do Ministério Público por aposentadoria
do Desembargador N ereu Santos.

Como se pode observar, a Corte vem se renovando não apenas de
uma perspectiva administrativa e funcional - em face dos múltiplos
desafios de uma Justiça eficiente e de uma sociedade em mudanças
-, mas, igualmente, de uma perspectiva de sua composição de magistrados, unindo, na diversidade regional, "um saber de experiência
feito" de uns à juventude e ao idealismo de outros.
Desde a sua posse na presidência, Margarida Cantarelli intensificou a
atividade-fim da Corte, impulsionando suas ações sob uma visão social. O TRF homologou mais de 10 mil pedidos de desistência feitos
pelaCaixaEconômicaFederal em ações referentes a correções do FGTS
relativas aos planos Verão, Collor I e Collor II, facilitando, assim, o
pagamento devido à população. Por outro lado, instalou um serviço
de atendimento automático que disponibiliza o número e a previsão
de pagamento dos Requisitórios de Pequeno Valor (RPVs) pelo

telefone 0800.70.29070.Ambas as medidas agilizam pagamentos e
contribuem não só para a função social da Corte, como para a
consolidação de uma Justiça de Resultados. Instalou ainda os Círculos
de Conciliação, buscando
solucionar os cásos relativos ao Sistema
Financeiro de Habitação, alcançando o elevado índice de 90% de
acordos nos processos selecionados e resolvendo, para os mutuários,
definitivamente, o problema da casa própria.
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GESTÃO
COMPARTILHADA:
PROFISSIONALISMO
PARA MELHOR SERVIR
ATENDIMENTO DIGNO

No quesito Gestão, a presidência do Tribunal vem envidando esforços e implementando práticas para uma Justiça de Resultados com
foco num atendimento digno e de excelência. A consciência de que
atender bem aos seus jurisdicionados - vale dizer, aos cidadãos da
5a Região - é não só uma obrigação, mas uma permanente meta, é
o que vem norte ando todas as ações desenvolvidas papa tal fim. Dessa forma, seu Escritóriõ da Qualidade (sobre o qual falar-se-á mais
adiante) não atua apenas como um laboratório, mas, sobretudo, como
um catalisador, fazendo com que a desejada Qualidade esteja
presente no cotidiano de cada unidade da Corte.
Trabalhar por uma Justiça de Resultados significa privilegiar a
atividade-fim da Instituição - a sua prestação de serviço à sociedade.
Para se atingir essa meta e não se hipertrofiar burocraticamente, o
Tribunal está mobilizado no sentido de focar a Divisão de Precatórios
- à qual se vinculam o pagamento de RPVs (Requisitórios de Pequeno Valor), dos próprios Precatórios e a Subsecretaria de Recursos - como um ponto de honra para bem atender, sobretudo aqueles cidadãos mais desfavorecidos. Na prática, de certa forma, vem
ocorrendo uma efetiva distribuição de renda e a injeção de reais na
vida dos jurisdicionados da 5a Região.
É preciso esclarecer que, com o crescente desempenho dos Juizados
Especiais Federais, voltados para causas de pequeno valor, aumentou e muito o volume de pagamentos no TRF/5a Região. Daí por
que a Instituição vem se movendo com criatividade, sendo a idéiaforça a de que não haja demora em se cumprir a lei. Para tanto,
houve e continuam a haver negociações e entendimentos com a entidade pagadora.
Com a recente criação de 33 novas Varas Federais, tendo por horizonte o mesmo foco social de bem atender, o Tribunal resolveu destinar oito delas para os Juizados Especiais Federais, dotados de um
Juizado Adjunto, o que eleva para dezesseis o número desses importantes núcleos de justiça sociaL Com isso, a Justiça Federal expande
o seu raio de ação. No momento, a administração da Corte, por essa
razão, também se volta para dotar essas novas Varas de uma estrutura de pessoal adequada, aproveitando servidores recém-incorporados de concurso promovido, no ano de 2003, para provimento de
cargos efetivos em toda a 5a Região.

A atenção ao atendimento também se reflete na implantação de novos
sistemas de softwares, num trabalho conjunto da Secretaria Administrativa com a Secretaria Judiciária da Corte. Os sistemas de aplicativos
para acompanhamento processual - Esparta, para o próprio Tribunal, e Tebas, para as Seções Judiciárias - possibilitam, a um só tempo,
a redução de pessoal e a agilização dos serviços prestados. A instalação
desses dois softwarespromove uma visibilidade e uma acessibilidade a
informações processuais nunca antes alcançadas. De par com os dados
em rede, entre os quais, digitalizados, já se contam 800 mil páginas de
acórdãos, dá-se uma verdadeira revolução no acompanhamento interno e na tramitação dos processos. Assim, a mellior tecnologia põe-se a
serviço dos operadores do Direito e de toda a sociedade, que, com toda
a razão, espera uma Justiça ágil e competente.

TEBAS E ESP ARTA:
TRANSPARÊNCIA
E AGILIDADE
PARA A 5i!REGIÃO

Por outro lado, há o empenho de que a Corte e as Seções Judiciárias que
lhe estão subordinadas falem uma mesma linguagem. Nesse sentido,
está em curso um grande projeto de gestão e uniformização de equipamentos e de procedimentos. Dessa forma, o Tribunal e as Seções Judiciáriasdos estados estarão cada vez mais próximos, traballiando em sintonia
para atender ainda mellior às demandas que llies são destinadas.

No momento, o Tribunal está implementando uma Gestão Compartilhada, consciente de que profissionalizar essa área, além dos benefícios intrínsecos à atividade-meio, trará, igualmente, ganhos para o
focojudiciário - a excelência no atendimento ao cidadão.

GESTÃO COMPARTILHADA

Dessa forma, procura-se disseminar uma visão sistêmica, capaz
de fazer com que todas as unidades administrativas trabalhem de
forma articulada, evitando os tradicionais insulamentos de um
modo já superado de gestão. Um bom atendimento interno, aliado
ao espírito de equipe e de cooperação, tem sido o primeiro passo
para uma mudança
de mentalidade.
Para isso, vem se
conscientizando os supervisores da necessidade de bem conhecerem o que gerenciam. Além do mais, democratizam-se os problemas localizados e se promovem
reuniões periódicas
com os
diretores e chefes de gabinete, mostrando-lhes que o problema de
um é o problema de todos.
Motivado pela busca permanente da Qualidade e sem perder de
vista que o cidadão jurisdicionado é o principal foco do trabalho que
desenvolve, o TRF/5a Região, desde 2001, mantém um Escritório
da Qualidade que reúne membros de todas as Seções Judiciárias da
Justiça Federal da 5a Região.
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Além de promover encontros periódicos para tomadas de decisões,
o Escritório da Qualidade promove cursos de capacitação, palestras e intercâmbios com Comitês de Qualidade, a exemplo das recentes I Mostra Regional ge Trabalhosda Qualidade e I Feira de Serviços:
o TRF Em Foco, realizadas nos dias 22 e 23 de setembro de 2004.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Com o mesmo espírito de Gestão Compartilhada e o mesmo empenho por uma Justiça mais ágil, foi implantado, através da Emenda
Regimental nQ34, aprovada pelo Pleno em 15 de outubro de 2003,
uma nova e exclusiva instância de decisão gerencial para a Corte: o
Conselho de Administração. Com essa medida, fica o plenário parcialmente liberado das atividades administrativas.
Integram a nova instância deliberativa, o Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor-Geral, o desembargador mais antigo e os presidentes das Turmas.

~
Reunião do Conselho de Administração.
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Doponto de vista administrativo, o ano de 2004 foi marcado, sobretudo,
por urna série de eventos especiais visando às comemorações dos 15
anos de criação da Corte. Além deste livro que o leitor tem nas mãos, é
oportunomencionar: o Concurso de Monografia com o tema O Papel
SocialdaJustiçaFederal:Garantiade Cidadania,que contou com a participação de profissionais e estudantes de diversos estados brasileiros;
uma sessão solene, no dia 30 de março de 2004, dedicada ao próprio
aniversário, quando foram homenageados com um troféu os servidores
mais antigos da Casa, ocasião em que o decano do Tribunal Desembargador Federal Ridalvo Costa - pronunciou brilhante
discurso, recordando os primeiros anos de vida da Instituição; a grande festa de confraternização para magistrados e servidores, o II Encontro RegionaldeJuizesFederais,entre muitos outros eventos.
Os anos de 2003 e 2004 também assistiram à continuação e ao término da construção do Anexo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte; à construção do Anexo da Seção Judiciária de Pernambuco; e à recuperação do prédio cedido pela Universidade Federal de Sergipe para
instalação do Juizado Especial da Seção Judiciária desse estado. E ainda
foram emiquecidos com a aquisição de imóvel na Praça Tiradentes,
fronteiraà sede do Tribunal, destinado a serviços de apoio administrativo
- o que ampliou em mais de 2.350 m2 a área da Corte, liberando,
assim, o edifício-sede para futuros Gabinetes, novas Salas de Turmas,
Secretarias e serviços da atividade-fim. Acrescente-se que o edifíciosede, com dez anos de inaugurado, também foi alvo de cuidadosa recuperação de sua fachada, de modernização dos seus elevadores, do
seu sistema de ar-condicionado e do seu hall de entrada, cuja ampliação
criou um espaço de conforto para o cidadão e propiciou a aquisição de
mais um local para eventos e confraternizações. Enfim, foram tomadas
uma série de medidas com vistas à racionalização de gastos e de aplicação
de recursos financeiros.

2004, ANO ESPECIAL

Sessãosolene comemorativa dos 15 anos
do TRF/5" Região.

CíRCULODE CONLU.,A Cf'" '"

Os Círculos de Conciliação têm facilitado a vida dos
mutuários do antigo Sistema Financeiro da Habitação.

Em 2004, a Desembargadora Margarida Cantarelli também lançou o
projetochamado Círculos de Conciliação,destinado a solucionar com
rapidez pendências judiciais entre os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e a Caixa Econômica Federal.
Para uma maior celeridade dos processos, foi encaminhado, ao Consellio de Justiça Federal, um projeto que amplia para vinte e sete o
número de desembargadores, uma vez que o TRF/5!l Região, de todos os regionais, é o que conta com menor número de membros.
Mencione-se, finalmente, a construção e a conclusão do Fórum
Ministro José Dantas, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o início
das obras dos fóruns de Itabaiana, em Sergipe; Sousa, na Paraíba; e
Caruam, em Pernambuco; e Arapiraca, em Alagoas.

Novo hall de entrada deu conforto aos que vêm à
Corte e transformou-se em mais uma opção de espaço
cultural.
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INFORMÁ TICA: FERRAMENTA DE
GESTÃO E DE JUSTIÇA

Desde a sua criação em 1989, o TRF sa Região, através dos seus dirigentes, sempre esteve em sintonia com a Tecnologia da Informação.
Os sucessivos gestores, objetivando a expansão e a melhoria dos serviços prestados pela Corte, foram continuada e sistematicamente
adaptando a Instituição aos novos cenários de eficiência e à revolução
em curso promovida pelo surgimento dos microcomputadores, das
redes, das bases de dados e da Internet.
No início, em 1990, à época da presidência do Desembargador Araken
Mariz, um equipamento Digirede, com seis terminais, controlava o
andamento dos processos, e o trabalho de impressão de textos de
julgados era realizado em impressoras matriciais. Data dessa época a
aquisição dos primeiros microcomputadores pessoais, os PC-XTs, nos
quais se passou a gerar os textos dos julgados, abandonando-se o
equipamento principal e as máquinas de escrever. Logo em seguida,
chegaram as primeiras impressoras a laser e as de jato de tinta. Os
micros se multiplicaram, e a Corte continuou a investir nos recursos
da microinformática, sobretudo nos Gabinetes dos Juízes.

Modernos equipamentos eletrônicos agilizam a
consulta de operadores do Direito e das partes.

Num segundo momento dessa história, um grande volume de
microcomputadores passou a servir também a área administrativa.
Foi nessa ocasião que se iniciaram os primeiros investimentos em
rede local, hipertexto e software para microcomputadores. O equipamento central também foi sendo atualizado para adequar-se à demanda por novas soluções.
Hoje, o TRF/sa Região conta com quatro servidores que atendem a
uma rede de microcomputadores com 970 pontos. Além disso, dois
servidores ffiM são utilizados para processamentos de grande porte.
Operadores do Direito - advogados, procuradores, estudantes - e
partes dispõem de terminais de auto-atendimento eletrônico que facilitam as consultas processuais e assim colaboram para uma Justiça
mais ágil e eficiente. Recentemente, todo o sistema de acompanhamento processual foi trocado por um sistema mais moderno, atendendo à integração entre o Tribunal e as Seções Judiciárias da 5a Região e à demanda de serviços pela Internet.
A Subsecretaria de Informática - responsável pelo atendimento interno de todos os usuários - também engloba serviços de manutenção de equipamentos e sistemas, oferta de soluções adeq1Jadas e conta com um corpo técnico composto de analistas de sistemas, programadores e técnicos em Informática. É dessa qualificada equipe que
vem todo o esforço no sentido de bem servir tanto a área-fim da
a Judiciária - quanto a área-meio, a Administrativa.
Corte

-
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Imprescindível ferramenta de gestão e de Justiça, a Informática do
TRFhoje, mais do que nunca, contribui para o que está sendo chamado de Sociedade
Digital. Nesse sentido, já foi implantado o "processo digitalizado" nos Juizados Especiais Federais da SaRegião. Acelera-se, assim, a eficiência administrativa e o padrão de qualidade dos
serviços prestados à sociedade.
No momento, três grandes projetos estão em curso: a substituição do
atual sistema de RH e da folha de pagamento; um novo sistema de
controle de materiais permanentes e de consumo e o Workflow. Este
último, cuja tradução literal é "fluxo de trabalho", visa automatizar
todo o trâmite de processos administrativos.
Finalmente, cabe mencionar que os serviços prestados pela Internet
e pela Intranet encontram-se em plena expansão. O site da Corte,
como não podia deixar de ser, vem se aperfeiçoando para melhor
servir ao cidadão e atendendo à diversidade de interesses dos que
buscam suas páginas. Nele, o usuário externo pode fazer consultas
processuais, "visitar" a Biblioteca do Tribunal, saber as notícias que
envolvem a sa Região e, de um modo geral, se beneficiar de uma série
de informações indispensáveis à sua cidadania" digital" .
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ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL

A assistência médica e social desenvolvida e praticada no TRF/sa Região
é um importante
índice da preocupação
com o bem-estar de
magistrados e servidores.
Para levar a cabo, de modo sistemático e coordenado, os cuidados voltados para o próprio servidor e, por extensão, aos seus familiares, o
Tribunal conta com uma Divisão de Assistência Médica e Social

.~~

~1
Saúde: bem-estar para todos.

em que se abrigam três grandes áreas: Assistência e Seguro de Saúde,
Benefícios e uma Coordenação de Estágios de Nível Superior e Médio.
O cuidado com o bem-estar de magistrados e servidores da Corte
também se manifesta através de um continuado programa de prevenção e promoção de saúde. Periodicamente, são realizadas campanhas de esclarecimento médico e Semanas da Saúde, abordando temas como hipertensão arterial, doenças coronarianas, diabetes, cuidados dentários e muitos outros. Por outro lado, deve se destacar o
incentivo que, ao longo dos anos, todas as gestões do Tribunal têm
dispensado à reciclagem e à capacitação dos seus profissionais de saúde, o que se materializa em participações em congressos e jornadas
de vários campos da área da Saúde.

O setor médico, com a marca média de 3.000atendimentos/ano, conta
com duas enfermeiras e seis médicos, cujas especialidades abrangem a
cardiologia,
a clínica geral, a psiquiatria,
a ginecologia
e a
gastroenterologia, o que garante uma ampla cobertura a magistrados,
servidores e dependentes, terceirizados e estagiários do Tribunal. O
tratamento ambulatorial - reconhecido e elogiado pelos seus usuários
- também dispõe de equipamentos indispensáveis a primeiros socorros, como o desfibrilador externo automático, que restabelece o ritmo
cardíaco; o balão de oxigênio; e a máquina de eletrocardiograma.
O Tribunal também recorre a seus médicos para serviços de
consultoria aos juízes e de perícia médica, atividades indispensáveis à
rotina administrativa e às funções judicantes que envolvem processos de alguma forma relacionados à área de Saúde.
Da mesma forma, o Gabinete Odontológico, para melhor servir a
todos, está subdividido em três consultórios - um deles especializado em atendimento pediátrico -, que dispõem de equipamentos de
última geração, a exemplo do Soft Laser, destinado a t~atamentos de
transtornos bucais, como herpes, gengivites e aftas em geral.
Por sua vez, o Programa Socioeducativodo Tribunal beneficia, com estágios, adolescentes de famílias de baixa renda, os quais, além de contarem com uma gratificação mensal de 75% do salário mínimo, desfrutam de fardamento, auxilio para transporte e tratamento dentário.
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Mediante convênio com a Secretaria de Educação do Estado de
Pemambuco, foi dada continuidade à iniciativa da gestão anterior (a
do Desembargador Federal Geraldo Apoliano) de se instalar, nas dependências da Escola de Magistratura Federal da 5a Região, salas de
aula para os servidores terceirizados da área de zeladoria.
Finalmente, cabe mencionar que a Divisão de Assistência Médica e
Social promove a articulação dos servidores aposentados, propiciandolhes a manutenção de vínculos profissionais e sociais com o Tribunal.
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Os serviços médico e odontológico zelam pela saúde de magistrados e servidores.
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PROMOVENDO A
CIDADANIA,
AGILIZANDO
A JUSTIÇA
ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA
AOS MAIS CARENTES

Com base na Lei nQ 10.259, de 12 de julho de 2001, o Tribunal
Regional Federal da sa Região instalou, em todos os estados
jurisdicionados, no mês de janeiro de 2002 (portanto, logo que a
referida lei entrou em vigor), os Juizados Especiais Federais, cujos
serviços viriam intensificar a face social da Justiça Federal junto às
parcelas menos favorecidas da sociedade.
A Lei nQ 10.259/2001 - pela agilidade judicante que propiciava foi, de algum modo, uma resposta à imagem até então elitista (embora isso, de fato, não correspondesse à verdade dos fatos) que
comumente se fazia da Justiça Federal. Em seu Art. 3Q,ficava patente
a extensão do seu alcance social: "Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar suas sentenças". Por sua vez, o Art. 6Qdeterminava quem seriam as "partes":
"I - como autores, as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte ( ); II - como rés, a
União, autarquias, fundações e empresas públicas federais".
Aproximava-se, assim, ainda mais, o Poder Judiciário de sua vocação de imprimir cidadania no seio da sociedade, fazendo da Justiça
um instrumento de pacificação e consolidando junto ao povo os valores democráticos e institucionais da Carta Magna de 1988.
A sociedade compreendeu a extensão dos benefícios criados pela
Lei nQ10.259. O TRF/sa Região, em sua missão de aprimorar a cidadania, também. Uma vez instalados, os Juizados Especiais Federais
não cessaram
de expandir
os seus serviços.
Basta dizer,
exemplificadamente, que o número de processos no 10 Juizado Especial Federal de Pernambuco, em fins de 2002, era de 6.568 e que,
ao cabo de um ano, em 2003, passou para 17.860. Ao falarem por si
mesmos, esses números não só apontam um expressivo avanço nos
serviços prestados, como indicam a "demanda reprimida" por uma
Justiça mais ágil, menos burocrática e mais social.
Com o funcionamento dos Juizados Especiais Federais, atualmente
sob a coordenação do Desembargador Federal Petrúcio Ferreira, ganhou a sociedade e ganhou o TRF/sa Região, cuja sobrecarga de trabalho (outra vez, os números podem ser de grande valia), à certa altura, impediria a excelência do seu desempenho jurisdicional. Isso porque os recursos contra as decisões dos Juizados, em vez de dirigidos
ao Tribunal, são encaminhados a uma Turma Recursal (uma por estado), designada pela própria Corte e formada por juízes de primeira
instância. Sem falar que os processos dos JEFs têm menos fases porque a lei também prevê menos hipóteses de cabimento de recursos.

Se a Lei nQ10.259 já facilitava a tramitação e o julgamento dos processos, imagine-se que a ela está se somando uma infra-estrutura
tecnológica capaz de eliminar o excesso de papel dos feitos. Com documentos "scaneados", a realização de intimações pelo correio
eletrônico e o uso de assinaturas digitais, não só a população ganha
em velocidade e diligente atendimento, como também o Poder Judiciário em transparência (todo o processo, é bom frisar, pode ser
visualizado pela Internet, a rede mundial de computadores).

PRESTEZA JURÍDICA

\

.,
Para simplificar ainda mais, as audiências são gravadas em arquivos
eletrônicos (fitas e CDs), com o concurso dos quais se pode, a qualquer
momento, resgatar as informações prestadas e dirimir eventuais dúvidas. Cabe dizer que a maioria das sentenças já saem na hora. Nesses
casos, o juiz - sem lapso de tempo e de memória - pode, caso se
sinta habilitado a fazê-Io, dar a sua sentença com impressões mais "vivas" do que aquelas normalmente relatadas pela "frieza" dos papéis.
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Os JEFs também contam, com vistas à rapidez de seus serviços, com
conciliadores
voluntários que, em reunião com as partes, podem selar acordos a serem, posteriormente,
homologados
pelos juízes.
A Lei nQ10.259/2001 tanto criou a figura do conciliador voluntário como
deu autonomia a representantes de entidades de Direito Público a fazerem acordos. Com isso, ganha-se um tempo precioso, privilegiando-se a
desburocratização, a eficácia e a excelência no atendimento à sociedade.

Modernos terminais eletrônicos agilizam as
consultas dos cidadãos.
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FÓRUM SOCIAL

Por iniciativa da gestão da Dra. Margarida Cantarelli, os Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pemambuco, neste ano de
2005, passarão a funcionar na Av. Dantas Barreto, no coração da capital pernambucana, ocupando um prédio de oito andares, especialmente reformado e adaptado para abrigá-Ios.
É no Fórum Social que o cidadão encontra os Juizados Especiais, que
podem ser considerados um braço amigo e de longo alcance social da
Justiça Federal da 5a Região. E a meta é melhorar sempre, desde a
estrutura física (incluído aí o que há de mais avançado em Tecnologia
da Informação) das próprias Varas Federais até a simplificação do
andamento processual e um atendimento digno, humano, compatível com os altos e justos anseios do povo brasileiro.
Também em Sergipe foi inaugurado um Fórum Social, em prédio histórico do centro de Aracaju, que recebeu o nome de Desembargadora
Federal Margarida Cantarelli.

Fórum Socialda SeçãoJudiciária de Pernambuco.
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Interiorizar a Justiça foi uma das metas permanentes da gestão da
Oesembargadora Margarida Cantarelli. Num país como o nosso, onde
tantos se deixam levar pelo fascínio dos grandes centros urbanos ("arranhando as costas brasileiras como caranguejos", no célebre dizer
de um historiador nacional), a interiorização da Justiça é uma açãochave não apenas para levar à população uma justiça formal, mas
uma efetiva medida para corrigir as distorções sociais, os desequilíbrios
políticos e econômicos, e consolidar as instituições democráticas e o
pleno direito à cidadania.

INTERIORIZAÇÃO DA JUSTIÇA

Do ponto de vista puramente administrativo, a interiorização da Justiça é
uma forma de desonerar as Varas existentes da sobrecarga de processos,
proporcionando, assim, a necessária agilidade à prestação jurisdicional. O
cidadão - alvo e meta da atividade-fim do Judiciário - é o grande beneficiado.Não só saberá exigir os seus direitos, como igualmente contará
com uma estrutura judiciária sólida que o atenda bem e prontamente.
Em 21 de novembro de 2003, foi sancionada a Lei nQ 10.772, que
dispõe sobre a criação de 183 Varas Federais,
"destinadas

precipuamente à interiorização da Justiça Federal de 1Q Grau e à
implantação dos Juizados Especiais...". À 5a Região Federal - área
jurisdicional do TRF sediado no Recife - couberam 33 novas Varas
Federais, competindo-lhe, como reza a referida lei, decidir "no âmbito de sua Região e mediante ato próprio, sobre a localização, competência e jurisdição das Varas ora criadas...".
Para se formar uma idéia melhor do progresso alcançado, basta dizer
que, até então, apenas duas Varas Federais funcionavam nos seis estados da 5a Região: a de Campina Grande, na Paraíba, e a de Petrolina,
em Pemambuco. Com base na Lei nQ10.772, a presidência do TRF/5a
Região beneficiou, com novas Varas Federais, as seguintes cidades, a
saber: Itabaiana e Estância, em Sergipe; Sousa e Campina Grande (mais
uma Vara), na Paraíba; Caruaru, Serra Talhada e Petrolina (mais uma
Vara), em Pernambuco; Mossoró e Caicó, no Rio Grande do Norte;
Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte, no Ceará; Arapiraca, em Alagoas.
Naturalmente, por conta da implantação de toda uma infra-estrutura - física e administrativa -, o efetivo funcionamento de uma Vara
se dá de uma forma gradativa. O tempo, a história e as demandas
processuais, bem como o exercício competente da magistratura, se
encarregam de torná-Ia viva, atuante e indispensável
aos seus
jurisdicionados.
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A ESCOLA DE
MAGISTRATURA
FEDERAL - ESMAFE

Instalação do Núcleo da Esmafe no Rio Grande do Norte.

Criada pela Resolução nQ16, de 20 de outubro de 1999, e inaugurada
em 25 de novembro do mesmo ano, a Escola de Magistratura Federal- Esmafe, instalada no Anexo n do TRF/5a Região, próximo à sede,
no Bairro do Recife, destina-se não só a apoiar as comissões de concurso para ingresso na magistratura federal, como também a realizar cursos de formação e aprimoramento de magistrados (inclusive de pósgraduação) e a editar publicações de interesse de sua especialidade.
Seus primeiros diretores foram o hoje Ministro Castro Meira e o
Desembargador Federal Napoleão Nunes Maia Filho.
A Esmafe conta com um diretor e um vice-diretor, designados pelo
Presidente do Tribunal dentre os magistrados federais da 5a Região,
além de um secretário-executivo, responsável pelo gerenciamento
dos seus serviços administrativos, e de uma Coordenadoria Acadêmica, que tem à frente um dos magistrados da Corte e à qual compete, dentre outras funções, implementar as atividades técnico-pedagógicas e a organização dos cursos.
Em dezembro de 2003,sob a orientação de um plano de descentralização
implementado pelo atual diretor - Desembargador Federal Luiz
Alberto Gurgel de Faria - foi inaugurado, pioneiramente, um Núcleo da Escola de Magistratura Federal da 5a Região na Seção Judiciária
de Sergipe. Hoje cada estado da 5a Região já conta com um núcleo semelhante, o que faz com que a Esmafe atue, em cada um deles, de uma
forma mais próxima, descentralizada e participativa.
Ao contrário de muitas outras Escolas de Magistratura, que optaram
por oferecer cursos preparatórios abertos ao público, a Esmafe, desde a sua criação, está voltada para a capacitação interna. Aliás, é isso
que atualmente a vocaciona para uma nova etapa de sua existência
- a de projetar-se num grande centro de desenvolvimento de Recursos Humanos de toda a Justiça Federal da 5a Região.
Essa evolução ora em curso permitirá que a Esmafe execute a política de Recursos Humanos do Tribunal, convertendo-se num centro
de planejamento de toda a política de pessoal da 5a Região em consonância com os objetivos traçados pela administração.

....

A Escola de Magistratura também publica a sua própria revista - a
RevistadaEsmafe - e promove diversos encontros e seminários, além
da recém-criada Quinta Jurídica, que, uma vez ao mês, reúne, em
torno de uma palestra-âncora, sempre às quintas-feiras, um debate
franqueado a magistrados, estudantes, servidores e público em geral.
Em breve, esses encontros serão transmitidos ao vivo pelo sistema de
teleconferência.
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o GABINETE
DA REVISTA

Atualmente
dirigido pelo Desembargador
Federal Francisco
Cavalcanti, o Gabinete da Revista, além de ter como atribuição maior
a edição da Revista do TRF/5a Região - com o que isso significa de
pesquisa, coleta e revisão de textos de acórdãos proferidos pela Corte -, também contempla atividades similares com vistas à elaboração do Boletim de Jurisprudência, das Argüições de Inconstitucionalidade
(ver o capítulo Publicações deste livro), dos Boletins Administrativos
- que registram a vida administrativa - e das Coletâneas de Julgados dos Magistrados da 5a Região. Ainda sob a sua coordenação encontram-se a digitalização de acórdãos para os Repositórios Oficiais de
Jurisprudência do Tribunal.
Para atender não só à demanda interna - resultado da jurisprudência
criada pelos desembargadores da Corte -, como igualmente a uma
crescente demanda externa - esta, fruto de um freqüente e dinâmico
intercâmbio com diversos periódicos e editoras -, o Gabinete da Revista conta com três instâncias operacionais: a Supervisão de Coordenação de Gabinete; a Supervisão de Pesquisa, Coleta, Revisão e Publicação; e a Supervisão de Base de Dados. Dessa forma, e com uma
equipe enxuta, mas inteiramente devotada ao zelo documental, vem
produzindo, desde a criação do Tribunal, em 1989, uma já indispensável e bem consolidada documentação jurídica e administrativa.
À Revista do TRF - hoje um dos poucos periódicos de sua área
credenciado junto ao Superior Tribunal de Justiça, o que bem diz do
seu valor no universo jurídico - não vem faltando o sucessivo apoio
de todos os presidentes do Tribunal. Seu alto conceito na seara jurídica nacional é uma prova do acerto de seus propósitos, cujo reflexo
é um trabalho que se caracteriza tanto pelo rigor científico como
pelo cuidado semântico e lingüístico. Assim, em seus quinze anos de
existência, a Revista do TRF - hoje em seu qüinquagésimo quarto
número - chega a uma maioridade que a irmana às publicações
similares mais referenciadas.
No momento, a direção do Gabinete da Revista, tendo em vista as
inúmeras solicitações do público-alvo - ministros, juízes, advogados, estudantes, operadores do Direito em geral, além de instituições -, planeja passar de 320 para 600 exemplares por trimestre e,
do mesmo modo, produzir uma igual quantidade gravada em CDs.
Com isso, ampliar-se-á consideravelmente o raio de disseminação
de seu conteúdo e de suas informações.

Recentemente, um número especial, comemorativo dos 35 anos de
magistratura do Desembargador Federal Ridalvo Costa, reconhecido processualista e hoje decano do Tribunal, reuniu uma compilação
de trabalhos numa justa e merecida homenagem ao primeiro presidente da Corte.
Dentre as publicações do Gabinete da Revista, destaca-se ainda o programa de publicações Coletânea de Julgados dos Magistrados do TRF/
5aRegião.Idealizado pelo Juiz Federal José Augusto Delgado, membro-fundador da Instituição e hoje Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, esse programa, desde 1996, contempla o que de melhor cada
desembargador tem produzido no âmbito do Tribunal, seja em
acórdãos, seja em doutrina, seja em jurisprudência. O rigor científico
e meto do lógico, como não podia deixar de ser, tem servido como
baliza editorial para levar o programa adiante, cuja meta é publicar
todos os juízes do TRF.
Os primeiros sete números da Coletânea de Julgados já apresentaram
os trabalhos dos Juízes Lázaro Guimarães, Castro Meira (atualmente
ministro do STJ), Petrúcio Feneira, Ridalvo Costa, Araken Mariz (hoje
aposentado), Hugo Machado (aposentado) e José Augusto Delgado
(ministro do STJ). Para breve, estão previstos os volumes dedicados
ao Desembargador José Maria Lucena e ao Ministro do STJ, Francisco Falcão, membro fundador e ex-presidente do Tribunal.
É importante registrar que o Gabinete da Revista também edita publicações avulsas, mas não menos importantes, a exemplo de obras
corno Parahyba Judiciária e a Coletânea de Julgados do Juiz Alexandre
CostaFreire - o que representa mais uma forma de expandir o seu
trabalho, documentando e disseminando o que de melhor se produz
no âmbito da 5a Região Federal.
Foram diretores
da Revista, por ordem
cronológica,
os
Desembargadores Federais Lázaro Guimarães, Castro Meira, Petrúcio
Ferreira, Ridalvo Costa, Araken Mariz, Hugo Machado, José Augusto
Delgado, José Maria Lucena, Geraldo Apoliano, Ubaldo Cavalcante e
Margarida Cantarelli.
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A BIBLIOTECA

Vizinha à sala do Pleno, no primeiro andar, está instalada a Biblioteca do TRF/5a Região. De fácil acesso e tão disponível ao público externo quanto ao interno, é uma fonte permanente de documentação
e de consulta para desembargadores, juÍzes, advogados, procuradores e estudantes de Direito.
Para atender um público fiel e ao mesmo tempo em expansão, a
Biblioteca se moderniza a cada ano, adquirindo não só livros nacionais e importados
do ramo jurídico, como equipamentos
de
informática que agilizam o trabalho desenvolvido. No momento, em
suas salas de leitura, equipadas com moderno sistema antifurto, funcionam cinco computadores, onde usuários internos e externos podem fazer uso dos valiosos recursos da Internet.
Agora, por ocasião dos quinze anos do Tribunal, o setor implantou o
Sistema de Biblioteca Thesaurus, recentemente adquirido em decorrência de cooperação entre o Conselho de Justiça Federal e a presente administração. Com esse recurso, o acervo poderá ser acessado
pela Internet, oferecendo ainda mais comodidade
a leitores e
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Biblioteca especializada também é aberta ao público.
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consulentes. Além de facilitar a pesquisa bibliográfica virtual, o
Thesaurus, como é conhecido, também é extremamente útil ao suporte administrativo do setor, criando condições para a prestação de
um serviço mais rápido e eficiente. Na Internet, por outro lado, encontra-se toda a legislação produzida pela Corte, além de todos os
livros e títulos de periódicos recém-adquiridos
pela Seção de
Documentação, Doutrina e Legislação.
Com um acervo de 6.667 livros, 221 títulos de periódicos e 127 fitas
de vídeo, a Biblioteca também conta com um intenso intercâmbio
com instituições como o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
o Ministério Público, o Tribunal Regional do Trabalho, a Faculdade
de Direito da UFPE, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da
Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal.
No momento, a direção da Biblioteca se empenha em ampliar ainda
mais o seu acervo de vídeos sobre eventos jurídico-culturais realizados
na Corte e nas Seções Judiciárias a ela subordinadas, a exemplo de
simpósios, palestras, congressos e seminários, com os quais buscará
disseminar ainda mais o conhecimento produzido no âmbito da Justiça Federal da 5a Região. Nesse mesmo sentido, está começando a estimular, de modo sistemático, a doação de livros e opúsculos de autoria
dos desembargadores e de juízes federais que, sob a jurisdição do Tribunal, exerçam seu trabalho. Assim, espelhará fielmente uma produção intelectual cuja amplitude já reclama uma ação planejada, voltada
para a preservação da memória e do saber jurídico.
Desde a sua criação, em 30 de março de 1989, a Biblioteca vem escrevendo uma história de bons serviços prestados à comunidade jurídica, promovendo a documentação e a pesquisa em Doutrina e Legislação e publicando, mensalmente, Sumários de Periódicos. Para tanto,
o seu corpo técnico - formado de duas bibliotecárias e um auxiliar
- conta, freqüentemente, com a colaboração de diversos estagiários
de Biblioteconomia, sempre motivados para exercerem na prática seus
conhecimentos e para contribuírem, a seu modo, com o fortalecimento e a expansão do setor.
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o MEMORIAL

Situado ao lado do Gabinete da Presidência e criado na gestão do hoje
Ministro Francisco Falcão, o Memorial, como bem sintetiza o seu nome,
é um espaço reservado à memória da Corte. Nele se encontram
preciosidades históricas e um amplo mural fotográfico de autoria de
Edmond Dansot, um dos mais qualificados profissionais do Brasil.
A concepção do Memorial como um espaço nobre e cuidadosamente
ambientado tomou-o uma sala de visitas especial para a recepção de
personalidades ilustres e comitivas estrangeiras. De seu terraço também pode ser contemplada uma bela vista panorâmica da cidade e do
Porto do Recife, além do próprio mar e das colinas de Olinda a distância.
É no Memorial que se encontra a máscara mortuária do jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, patrono do TRF/5a Região e
considerado o maior trata dista de todos os tempos, autor do Tratado
de Direito Privado, obra lavrada em sessenta volumes.

No Memorial, a história da Corte
mantém-se

em permanente

É, igualmente, no Memorial que estão expostos os originais do primeiro
processo julgado pela Corte, as atas de sua instalação e o primeiro
globo metálico outrora utilizado para o sorteio da relatoria dos feitos.
Por sua vez, uma vitrine iconográfica apresenta imagens históricas
referentes à vida da Instituição e ao seu permanente progresso.
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Como não podia deixar de ser, o TRF/5a Região, não só em virtude de
sua atividade-fim, mas igualmente em função de sua competência intelectual e das múltiplas atividades que desempenha nos campos social e jurídico, é uma fonte permanente de geração de conhecimento, de
notícias e atividades culturais. Para atender a tantas e variadas demandas dos seus públicos interno e externo, a Instituição não cessa de estabelecer canais de comunicação, dentre os quais se destacam publicações tanto de caráter técnico-jurídico quanto informativo.

AS PUBLICAÇÕES

Periódicos do Tribunal.

Sob a inspiração da própria Escola de Magistratura Federal, esse periódico - que já alcançou, em pouco tempo, uma modelar maturidade,
divulgando, preferencialmente, a produção cultural dos juízes federais
e as principais atividades da Escola - reúne artigos, palestras e ensaios
de autoridades da própria Corte, bem como de personalidades do universo jurídico, especialmente convidadas a colaborar.
Espelho da própria Esmafe e porta-voz da magistratura da 5" Região,
a Revista da Esmafe, criada por iniciativa do Desembargador Federal
Castro Meira - atualmente, ministro do STJ - hoje em seu sétimo
número, já está consolidada como um dos mais respeitados periódicos de sua especialidade, orgulhosa de seus colaboradores, entre os
quais grandes mestres do Direito contemporâneo brasileiro.

REVISTA DA ESMAFE

REVISTA DO TRF/5!!REGIÃO

TRF EM DIA

TRF HOJE

BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA
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Repositório de doutrina
Tribunal, essa publicação
lho de seus magistrados.
federais e conta com uma
e documentação.

e jurisprudência produzida pelo próprio
reflete com fidelidade o diuturno trabaÉ dirigida por um dos desembargadores
rigorosa equipe técnica de pesquisa, coleta

É o informativo do Tribunal. Com tiragem de 800 exemplares e de
periodicidade
quinzenal, é distribuído, preferencialmente,
aos
magistrados e servidores da Corte. Os modernos recursos técnicos
do Setor de Editoração garantem sua agilidade jornalística e a
produção de números especiais "em cima da hora", em edições que,
no âmbito de ciclos de estudos, encontros e simpósios, testemunham
e registram, ainda durante os próprios eventos, as atividades desenvolvidas, noticiando-as para o dia e para a História.

Criado em 2004, em substituição ao TRF Em Dia, esse jornal mural e
diário já se tornou um sucesso de comunicação. Em todos os andares do prédio-sede e nos anexos, são fixados dois exemplares em
mostruários de acrílico, proporcionando uma leitura rápida e informativa. A razão do sucesso é muito simples: é no TRF Hoje que o
servidor se vê espelhado, participe das várias atividades do Tribunal
e do próprio jornal. A idéia também é informar cotidianamente as
notícias da Corte que sejam do interesse de todos. Pequenas seções
de um ou dois parágrafos dão conta do recado e tornam o periódico
um ponto de compartilhamento e de agilidade de comunicação.

A cada mês, sem exceção, a Corte seleciona e publica os seus julgados
mais relevantes. Com uma tiragem média de 740 exemplares e produzido no setor de Editoração Eletrônica do próprio Tribunal, o Boletim de Jurisprudência é enviado para juízes, advogados e bibliotecas
da 5a Região.

Com essas publicações, os presidentes prestam contas aos servidores
e à sociedade do que realizaram ao longo de seus mandatos. Por isso,
tomam-se fonte privilegiada para a história administrativa da Instituição. Nesses relatórios, encontram-se minuciosamente descritas as
várias atividades desenvolvidas.

São publicações que reúnem os processos decididos pelo Tribunal
nos seus quinze anos de existência. É uma fonte de consulta obrigatória para juízes, desembargadores e profissionais do Direito.

São documentos que englobam e publicam palestras, conferências e
debates promovidos pelo Tribunal. Em suas páginas, há expressivas
contribuições não só de autoridades jurídicas do Brasil e do exterior
- que, com suas presenças, prestigiam a Corte -, como também
reflexões de intelectuais dos mais diversos campos do saber.

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

ARGÜIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE

CICLOS DE ESTUDOS
E CONFERÊNCIAS
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ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E
SOCIOCULTURAIS

Centro de inúmeras interfaces do Poder Judiciário com os mais variados segmentos da sociedade, o TRF/5a Região, desde a sua criação,
em 1989, vem consolidando uma tradição de ser igualmente uma
Casa de grande efervescência artística e intelectual. Com a indispensável coordenação de sua Subsecretaria de Cerimonial e Comunicação Social, a Corte promove um sem-número de atividades
socioculturais, quer para reconhecer os valores da Justiça Federal da
5eRegião quer para prestigiar parceiros nacionais ou internacionais.
Ao longo dos seus quinze anos de história, não faltam motivos para
comemorar realizações e encontros de amplo espectro juríd1co e
cultural, os quais, por sua vez, também não descuram da identidade nordestina e dos laços com a circunstância mais local. Essa é
mais uma maneira de integrar-se em um mundo globalizado e em
mutação, cujas velozes mudanças também reclamam, malgrado a
vertiginosa
escalada em que ocorrem, análises criteriosas
e
aprofundados exames.
Além disso, a sensibilidade de desembargadores e funcionários também se vê refletida no reconhecimento de que o Tribunal é igualmente uma instituição que, de par com sua atividade-fim, se irmana às "antenas dos artistas" e ao notório saber dos mais diversos
profissionais da ação, da Academia e do conhecimento em geral.
Assim, ora produzindo, ora acolhendo, ora difundindo, ora estimulando, ora reconhecendo, a Corte se orgulha de três lustros de
intensa vida sociocultural.

A pianista Elyanna Caldas se apresenta na solenidade dos 15 anos da Corte.

o GRANDE COLAR
PONTES DE MIRANDA

Criado pela Resolução nQ9, de 28 de novembro de 1990, o Grande
Colar da Ordem do Mérito Pontes de Miranda - em cuja denominação se homenageia o grande jurista alago ano - é a mais alta condecoração da Corte. Com ela se distinguem aqueles que mais têm
prestado serviços à causa da Justiça Federal na 5a Região.
o primeiro a receber a distinção foi o então Governador
de
Pemambuco, Carlos Wilson, em 10 de dezembro de 1990, em solenidade na qual também a receberam os ministros Washington Bolívar
e Evandro Gueiros Leite e o desembargador do Tribunal, hoje aposentado, Araken Mariz.
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Em 30 de março de 1992, a condecoração foi entregue ao Juiz Federal Ridalvo Costa - hoje decano da Corte -, ao Juiz Federal Roberto
de Queiroz

e ao Prof. Gilberto

de Ulhoa Canto. Já em dezembro de
1993, foram homenageados o Ministro Geraldo Sobral (post mortem)
e os Juízes Federais Hugo de Brito Machado (aposentado)
e o hoje
ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Delgado.

No dia 10 de agosto de 1994, a honraria foi conferida ao Ministro
Djaci Falcão, Ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Ministro Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça, e ao jurista e professor Pinto Ferreira.
Por sua vez, o Ministro Oscar Dias Correia, do Superior Tribunal de
Justiça, recebeu a distinção em solenidade realizada no dia 20 de
julho de 1997.
No dia 12 de junho de 2001, o Grande Colar Pontes de Miranda não
só homenageou os Ministros Antonio de Pádua Ribeiro (então Presidente do Superior Tribunal de Justiça), Francisco César Asfor Rocha,
Francisco Falcão, José Dantas e Paulo Roberto Costa Leite, como também os Desembargadores Federais Petrúcio Ferreira, Lázaro Guimarães e Nereu Santos, integrantes da própria Corte.
No dia 22 de outubro de 2003, a honraria foi concedida ao decano
dos juízes federais do Brasil e Vice-Presidente da União Internacional de Juristas Católicos, Orlando Neves.
No dia 10 de março de 2004, em mais uma sessão solene, a condecoração foi entregue ao Desembargador Federal José Maria Lucena, ExPresidente da Corte, e ao presidente do Diario de Pernambuco, o jornalista e bacharel em Direito Joezil dos Anjos Barros.
Em 19 de maio de 2004, foram agraciados os juristas Paulo Bonavides
e Nelson Saldanha.
Também foram agraciados com a suprema honraria da Corte o exPresidente José Sarney; o Ex-Secretário Geral do Conselho da Justiça
Federal, Paulo César Pereira Lima; e o Deputado Federal por
Pernambuco, Nilson Gibson.

-

Criado em 1999, na gestão do Desembargador José Maria Lucena, o
Coral do TRF/5a Região, ao longo dos anos, tem recebido o total
apoio da presidência da Corte. A iniciativa, embora tenha partido da
alta administração, teve de imediato uma forte acolhida junto a todos
os servidores, quer da parte dos que diretamente participam de suas
atividades quer daqueles que se deleitam com as suas apresentações.
Além disso, o Coral, para além de sua atividade-fim, é um privilegiado espaço de amizade e de convívio entre os servidores.

o CORAL

Com mais de quarenta apresentações, o grupo marca uma presença
especial e sempre muito aguardada nos mais diversos eventos, a exemplo das confraternizações natalinas, das posses de desembargadores
e de presidentes, do Dia das Mães, dos aniversários, de congressos,
das sessões de entregas de medalhas. Fora do próprio Tribunal, já fez
apresentações em parceria com corais do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e das Justiças Eleitoral e do Trabalho, aos quais
também recorre para apoio e intercâmbio.
Um repertório seleto varia conforme o tipo de apresentação a ser feita.
Das músicas eruditas às populares, passando pelas sacras, há uma versatilidade que também é fruto de dedicação, ensaios e estudo, geralmente realizados no Espaço Cultural da Corte, no 16Qandar. Dessa
forma, sob a regência do grande tenor e maestro Ricardo Farias, o Coral do TRF, além de despertar vocações e enriquecer muitas outras,
vem conquistando o respeito e a admiração de quantos o ouvem.

Apresentações do Coral: a arte sempre
presente em muitos eventos.
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LINHA DO TEMPO
1989-2004
1989

.

No dia 30 de março, instala-se, no Palácio Frei Caneca, o TRF/sa
Região. São empossados os Desembargadores Federais: Ridalvo Costa, Araken Mariz de Faria, Hugo de Brito Machado, José Augusto
Delgado, José de Castro Meira, Petrucio Ferreira da Silva, Orlando
de Souza Rebouças, José Lázaro Alfredo Guimarães, Nereu Pereira
dos Santos Fillio, Francisco Cândido de MeIo Falcão Neto.

.

Assume a presidência o Juiz Federal Ridalvo Costa.

.

Em 30 de março, assume a presidência o Juiz Federal Araken Mariz.

1990

. Em 19 de outubro, há o lançamento da pedra fundamental
nova sede, em terreno no Bairro do Recife.

da

.

É criado, no dia 28 de novembro, o Grande Colar da Ordem do
Mérito Pontes de Miranda - a mais alta condecoração da Corte.

1991

.

Em 30 de março, o Juiz Federal Hugo Machado assume a presidência.

1992

.

Em 30 de março, o Juiz Federal José Augusto Delgado - hoje
Ministro do Superior Tribunal de Justiça - assume a presidência.

. Em 29 de abril, toma posse como desembargador
José Maria de Oliveira Lucena.

o Juiz Federal

1993

.

Em 30 de março, o Juiz Federal José de Castro Meira - hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça - assume a presidência.

i

i

. No dia 4 de fevereiro, o Desembargador José de Castro Meira,
Presidente da Corte, inaugura, no Bairro do Recife, a nova sede do
TRF/5a Região.
.

Em 30 de março, o Juiz Federal Petrúcio Ferreira da Silva assume

1994

a presidência.

1995

.

Em 30 de março, o Juiz Federal José Lázaro Guimarães assume
a presidência.

1996

.

Em 13 de março, toma posse como desembargador o Juiz Federal
Francisco Geraldo Apoliano Dias.

.

Em 30 de março, o Juiz Federal Nereu Santos assume a presidência.

. Em 29 de novembro, é inaugurado
em Petrolina.

o Fórum Adauto José de MeIo,

1997

.

Em 30 de março, o Juiz Federal Francisco Falcão assume a presidência.

.

Em decisão, inédita no País, do Desembargador Federal Francisco
Falcão, é determinada a imissão de posse de 400 hectares da Fazenda
Alegre, em Belém do S. Francisco (PE) - expropriação devida ao
plantio de maconha.

. No dia 3 de dezembro, toma posse como desembargador
Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante.

o Juiz

.
.

1999

Em 30de março, assume a presidência o Juiz Federal José Maria Lucena.
É instituída, no dia 20 de outubro, a Escola de Magistratura Federal da 5a Região - Esmafe.
. No dia 9 de novembro, o TRF/5a Região empossa a sua primeira
juíza, a Dra. Margarida de Oliveira Cantarelli.

2000

. No dia 7 de abril, o ex-Presidente da República José Sarney é condecorado com o Grande Colar Pontes de Miranda.
. No dia 3 de julho, são empossados, como desembargadores federais,
os Juízes Federais Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, José Batista
de Almeida Filho, Napoleão Nunes Maia Filho e Luiz Alberto Gurgel de
Faria, este último o mais jovem desembargador numa Corte federal.
2001

. Em 30 de março, assume a presidência o Desembargador Federal
Geraldo Apoliano Dias.
. Em 17 de maio, é empossado desembargador o Juiz Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima.
. Em decisão inédita no País, a Juíza Federal Margarida Cantarelli
julgou procedente ação que reconhecia o direito à pensão por morte
de companheiro de servidor público e homossexual.
. Em 19 de setembro, é empossado o Dr. Paulo de Tasso Benevides
Gadelha.
. É criado o Escritório da Qualidade.

2002

.

i

Em janeiro, são instalados os Juizados Especiais Federais.

. Em 30 de março, assume a presidência a Dra. Margarida Cantarelli,
primeira mulher a ascender ao cargo.
. Em 15 de agosto, o Juiz Federal Francisco Wildo Lacerda Dantas
toma posse como desembargador federaL
. Através da Emenda Regimental nQ34, aprovada pelo Pleno, em 15
de outubro, instala-se o Conselho de Administração.
. Em 3 de dezembro, o Procurador da República Marcelo N avarro
Ribeiro Dantas toma posse como desembargador federal.

2003

2004

.

Em 30 de março, o TRF/5a Região, em sessão solene presidida
pela Desembargadora Presidente, Dra. Margarida Cantarelli, comemora os quinze anos de sua instalação.
. Aquisição de imóvel na Praça Tiradentes, fronteira à sede do TRF/
5a Região, destinado aos serviços de apoio administrativo da Corte e
ampliando em mais de 2.350 m2 sua área útil. Início das obras desse
novo Anexo.

. Recuperação da fachada do edifício-sede, modernização dos elevadores e do sistema de ar-condicionado.
. Interiorização da Justiça, com a criação de Varas Federais em
Itabaiana, Sergipe; em Sousa, na Paraíba; em Caruaru, Pernambuco;
Limoeiro do Norte, no Ceará; Mossoró, no Rio Grande do Norte.
. Instalação dos Círculos de Conciliação, destinados a solucionar com
rapidez pendências entre mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e a Caixa Econômica Federal.
. Realização do VI Concurso Público para Provimento do Cargo
de Juiz Federal Substituto.

2005

.

No período de janeiro a março, foram inauguradas as Varas Federais
de Caicó, no Rio Grande do Norte; Serra Talhada e Petrolina (2i!Vara),
em Pernambuco; Juazeiro do Norte, no Ceará; Estância, em Sergipe;
Campina Grande, na Paraíba; e Arapiraca, em Alagoas.
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