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APÊNDICE A - REQUERIMENTO À DIRETORIA GERAL 

República Federativa do Brasil 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Ilustríssima Senhora Diretora Geral do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

NANCY MOREIRA DE BARROS FREITAS, matrícula 5306, Supervisora 

Assistente do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos desta Corte, e 

estando hoje na fase de conclusão do Mestrado em Gestão Pública – MPANE / 

UFPE, elaborando sua dissertação (TCM) intitulada: Identidade, Memória, História 

Oral, Justiça Social: vinte anos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, vem, mui 

respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria autorização para aplicar o questionário 

de Mapeamento de Acervo (em anexo), com objetivo de pedir a colaboração de 

todos, Magistrados e Servidores, no sentido de averiguar em seus arquivos 

funcionais e pessoais, peças que possam servir para a consolidação da memória do 

TRF 5ª Região. 

Justifica-se este pleito a necessidade de instruir a pesquisa acadêmica 

para a dissertação acima citada, assim como para dar início à coleta de materiais, 

que serão mapeados seguindo a linha do tempo, e serem utilizados no Projeto 

Memória e no Programa História Oral da Justiça Federal, no âmbito do TRF 5ª 

Região, e fazer jus ao Acordo de Cooperação celebrado entre o CJF, STJ, STF e os 

TRF’s em 22 de abril de 2008. 

Nestes Termos, 

Pede e Espera Deferimento 

Recife, 22 de agosto de 2008. 

_______________________________________ 
Nancy Moreira de Barros Freitas 

Supervisora Assistente
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APÊNDICE B – FICHA DE CONSULTA PARA ACERVO - SERVIDORES ATIVOS 
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APÊNDICE C - FICHA E CARTA DE CONSULTA PARA ACERVO - SERVIDORES  
                         INATIVOS 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram consubstanciadas em suas perguntas, seguindo um 

roteiro de acordo com a leitura do currículo dos colaboradores, relatórios da 

Instituição, contato com assessores de Gabinetes e Diretorias, conhecimento das 

atribuições do cargo, detalhamento do perfil do entrevistado, tempo de serviço na 

instituição, trajetória de vida na Justiça Federal, condecorações, ênfase a processos 

ligados à Justiça Social, julgamentos históricos e pesquisa de fotos. 

LISTAGEM DOS COLABORADORES DAS ENTREVISTAS – HISTÓRIA ORAL 
Ministros do STJ (03) 
Ministro José de Castro Meira 
Ministro Francisco Falcão 
Ministro Napoleão Maia Filho 

Ministro do STJ Aposentado (01)
Ministro José Augusto Delgado 

Desembargadores Federais (15) 
Desembargador. Federal Lázaro Guimarães  
Desembargador Federal José Maria Lucena  
Desembargador Federal Geraldo Apoliano  
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli  
Desembargador Federal Francisco Queiroz Cavalcanti 
Desembargador Federal Jose Baptista de Almeida Filho  
Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel  
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima  
Desembargador Federal Paulo de Tasso Benevides Gadelha  
Desembargador Federal Francisco Wildo Lacerda Dantas 
Desembargador Federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas  
Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt  
Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho 
Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira 
Desembargador Federal Francisco Barros Dias 

Desembargadores Federais aposentados (06) 
Desembargador Federal Ridalvo Costa 
Desembargador Federal Araken Mariz de Faria 
Desembargador Federal Hugo de Brito Machado 
Desembargador Federal Orlando Reboucas 
Desembargador Federal Nereu Santos 
Desembargador Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante 

Diretores Gerais (02) 
Primeiro Diretor Geral – Dr. Luciano Mariz Maia, hoje, Procurador Regional da 
Republica.  
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Diretora Geral - Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio 

Ex-Servidores, atualmente Juízes Federais (05). 
Juiz Federal César Arthur Cavalcanti de Carvalho
Juiz Federal Francisco Antonio de Barros e Silva Neto 
Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho 
Juiz Federal Emiliano Zapata de Miranda Leitão 
Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira 

Servidores (04) 
Benigna Perpetua de Holanda de Siqueira Campos Palmeira 
Janilton José de Oliveira 
José Ricardo Picallo 
Telma Roberta Vasconcelos Motta 

Representantes Sindicais (02) 
Márcia Maria da Fonte Souto 
Wolney Coelho Mororó Júnior 

Representante da Associação dos Servidores (01) 
Airon Cordeiro Galvão 
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APÊNDICE  E : TERMOS DE AUTORIZAÇÃO

ENTREVISTA Nº 01 – Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto 
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ENTREVISTA Nº 02 – Ministro José Augusto Delgado 
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ENTREVISTA Nº 03 – Ministro José de Castro Meira 
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ENTREVISTA Nº 04 – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
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ENTREVISTA Nº 05 – Desembargador Federal Araken Mariz de Faria 
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ENTREVISTA Nº 06 – Desembargador Federal Francisco Barros Dias 
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ENTREVISTA Nº 07 – Desembargador Federal Francisco de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti 
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ENTREVISTA Nº 08 – Desembargador Federal Francisco Geraldo Apoliano 
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ENTREVISTA Nº 09 – Desembargador Federal Francisco Wildo Lacerda Dantas 
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ENTREVISTA Nº 10 – Desembargador Federal Hugo de Brito Machado 
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ENTREVISTA Nº 11 – Desembargador Federal José Baptista de Almeida Filho 
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ENTREVISTA Nº 12 – Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães 
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ENTREVISTA Nº 13 – Desembargador Federal José Maria Lucena
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ENTREVISTA Nº 14 – Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria 



284



285

ENTREVISTA Nº 15 – Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt 
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ENTREVISTA Nº 16 – Desembargador Federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 
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ENTREVISTA Nº 17 – Desembargadora Federal Margarida de Oliveira Cantarelli 
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ENTREVISTA Nº 18 – Desembargador Federal Nereu Pereira dos Santos Filho 
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ENTREVISTA Nº 19 – Desembargador Federal Orlando de Souza Rebouças 
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ENTREVISTA Nº 20 – Desembargador Federal Paulo de Tasso Benevides Gadelha 
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ENTREVISTA Nº 21 – Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima 



298



299

ENTREVISTA Nº 22 – Desembargador Federal Ridalvo Costa 
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ENTREVISTA Nº 23 – Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira 
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ENTREVISTA Nº 24 – Desembargador Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante 
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ENTREVISTA Nº 25 – Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho 
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ENTREVISTA Nº 26 – Dr. Luciano Mariz Maia 
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ENTREVISTA Nº 27 – Dra. Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio 
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ENTREVISTA Nº 28 – Juiz Federal César Arthur Cavalcanti de Carvalho 
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ENTREVISTA Nº 29 – Juiz Federal Élio Wanderley Siqueira Filho 
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ENTREVISTA Nº 30 – Juiz Federal Emiliano Zapata de Miranda Leitão 
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ENTREVISTA Nº 31 – Juiz Federal Francisco Antonio de Barros e Silva Neto 
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ENTREVISTA Nº 32 – Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira 
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ENTREVISTA Nº 33 – Dra. Benigna Perpetua de Holanda de Siqueira Campos 
Palmeira 
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ENTREVISTA Nº 34 – Dr. Janilton José de Oliveira 
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ENTREVISTA Nº 35 – Dra. Telma Roberta Vasconcelos Motta 
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ENTREVISTA Nº 36 – Sr. José Ricardo Picallo 
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ENTREVISTA Nº 37 – Dra. Márcia Maria da Fonte Souto
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ENTREVISTA Nº 38 – Dr. Wolney Coelho Mororó Júnior 
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ENTREVISTA Nº 39 – Dr. Airon Cordeiro Galvão 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS MINISTROS DA STJ

E N T R E V I S T A Nº 01 

Nome – Ministro FRANCISCO CÂNDIDO DE MELO FALCÃO NETO
Pais – Djaci Alves Falcão Neto e Maria do Carmo de Araújo Falcão 
Data de Nascimento – 30 de maio de 1952 
Local da Nascimento – Recife – Pernambuco 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 17 min 6 s 
Data da entrevista – 03 de maio de 2009. 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, herdei meu nome do meu avô paterno. 
Meu pai, Djaci Alves Falcão Neto, magistrado aposentado, e minha mãe Maria do 
Carmo de Araújo Falcão. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci no dia 30 de maio de 1952, na cidade do Recife, Maternidade do Derby. O 
médico que realizou o parto era um dos mais conhecidos na cidade, e chegou a ser 
prefeito do Recife e Senador da República, o saudoso Djair Brindeiro. 

3) Como foi a sua infância, Ministro Francisco Falcão? Gostaria de falar um 
pouco sobre sua cidade natal? 
Como eu já havia dito, nasci na cidade do Recife e aqui residi até 1967; estudei nos 
Colégios Castro Alves, Salesiano e Marista; em 1967, fui morar em Brasília, em 
função da mudança do meu pai, com a sua nomeação pelo Presidente Castelo 
Branco para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais?  
Como já disse certa vez entrevistado aqui no Tribunal da 5ª Região, talvez dos 10 
Juízes que integraram a primeira composição do Tribunal da 5ª Região, e na ocasião 
o Ridalvo Costa concordou comigo, o que tinha mais responsabilidade histórica era 
justamente o juiz mais novo, eu, porque herdei o nome e a tradição de magistrado 
de meu pai, que foi Juiz durante 43 anos, Juiz de Direito, em todo o interior de 
Pernambuco, depois Desembargador do Tribunal, com 41 anos Presidente do 
Tribunal de Justiça e depois com 46 anos chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu 
sempre procurei seguir esse exemplo de vida, uma grande que meu pai havia me 
legado.  
Em relação a minha mãe, digo que é uma pessoa muito meiga, dócil, muito humana, 
e que soube temperar o temperamento austero, eu até diria que tive uma criação 
muito rígida; meu pai, já naquela época, quando morávamos aqui em Recife, era 
Desembargador do Tribunal de Pernambuco; eu estudava à tarde no Colégio, e pela 
manhã num bureau de frente para o bureau do meu pai. Enquanto redigia os votos, 
como relator no Tribunal de Justiça de Pernambuco, me observava, vendo se 
realmente eu estava estudando; e a cada meia hora ele dizia: “Já posso fazer as 



336

perguntas?” Ele ficava me questionando, me cobrando e isso foi muito importante 
para eu me formar e seguir a carreira de Juiz. 

O Senhor tem muitos irmãos? 
Somos três filhos, eu que sou o mais velho, a Conceição e o Luciano. 

VIDA ESCOLAR 

5) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Existiu algum episódio 
que favoreceu a escolha? 
Desde muito jovem, fui muito incentivado pelo exemplo de meu pai como juiz. E eu 
sempre senti que ele gostaria de ter um filho que seguisse sua carreira, isso 
realmente favoreceu bastante minha escolha no vestibular para o curso de direito. 

VIDA PROFISSIONAL 

6) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Como lhe disse, em 1967, transferida toda a família para Brasília, em função da 
nomeação de meu pai para o Supremo Tribunal Federal, lá morei até o ano de  
1971. Em 1971, durante o Governo Heraldo Gueiros Leite, voltei para Recife e exerci 
o cargo de Oficial de Gabinete do Prefeito Augusto Lucena por dois meses; depois 
passei para Oficial de Gabinete do então Secretário de Assuntos Jurídicos, Urbano 
Vitalino.  Mais adiante, já no Governo Moura Cavalcanti, em 1974, fui trabalhar na 
Secretaria do Trabalho, como Assessor do então Secretário do Trabalho e Ex-
governador de Pernambuco, Joaquim Francisco Cavalcanti. Depois, de 1979 a 1982, 
fui Assessor de Marco Maciel no Governo do Estado, durante os 4 anos de seu 
mandato.  
Formei-me em 1976, exatamente no Sesquicentenário da Fundação dos  Cursos 
Jurídicos, cuja solenidade de formatura da minha turma ocorreu no Mosteiro de São 
Bento em Olinda, com a presença de meu pai, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, e do Governador de Pernambuco Moura Cavalcanti, além de Paulo Maciel, 
meu primo, que era Reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Uma bela 
coincidência. 

Chegou a advogar? 
A partir de 1976 até 1989, além de exercer estas funções públicas, eu também 
advogava. Um expediente trabalhando no Governo, e outro expediente advogando. 
Advoguei durante quase 15 anos junto ao escritório de Urbano Vitalino. 

VISÃO TEMÁTICA 

7) Como um dos integrantes da primeira composição do Tribunal, pode falar 
como ocorreu a instalação em Pernambuco? Lembra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
Em primeiro lugar eu quero registrar a importância de dois homens para a instalação 
do TRF da 5ª Região em Recife: o ministro Evandro Gueiros Leite, pernambucano, 
na época Presidente do Tribunal Federal de Recursos, e o então Vice-Governador e 
querido amigo recentemente falecido, Carlos Wilson, que cedeu seu próprio 
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ambiente de trabalho para que Pernambuco pudesse trazer para cá a sede do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tribunal esse que foi instalado numa 
solenidade às dez horas da manhã, no dia 30 de marco de 1989, inusitadamente 
sob a Presidência do então Governador de Pernambuco Miguel Arraes. Outro dia eu 
comentava com o hoje governador Eduardo Campos que participava da posse do 
Desembargador Luiz Alberto, da comemoração dos 20 anos do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. Tribunal aquele, que nasceu apenas com três veículos, que 
serviam a todos seus integrantes, e duas máquinas Olivetti que eram disputadas 
pelo Presidente e pelos nove integrantes do Tribunal. Nós não tínhamos nem 
gabinete de trabalho, apenas uma sala com duas mesas, uma para o presidente 
Ridalvo Costa e  outra em que nos revezávamos para iniciar os trabalhos do 
Tribunal. No decorrer do tempo, foram construídos 10 gabinetes, um para cada juiz, 
o Plenário e as turmas.  
No inicio de 1990, o Presidente do Tribunal, o então Juiz Araken Mariz de Faria, 
levou numa Sessão Plenária uma proposta do então Juiz Petrucio Ferreira para se 
construir um anexo ao edifício do Palácio Frei Caneca. Na ocasião eu pedi a palavra 
e disse que estávamos investindo um bom dinheiro em cima de um prédio muito 
antigo e que aquela obra não iria resolver o problema do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, que nós deveríamos passar para a construção de uma sede definitiva. 
O presidente Ridalvo Costa, que posteriormente reconheceu que havia errado, 
afirmou: “Falcão, nós não temos a menor possibilidade de conseguir terreno nem 
recursos para construir uma sede como essa”. Então eu solicitei que  fosse 
constituída uma Comissão para tratar deste assunto. Essa Comissão, integrada por 
mim, o Juiz Hugo Machado e o Juiz Castro Meira pediu um prazo de 6 meses para 
conseguir um terreno para a construção da Sede do TRF 5ª Região. Com 40 dias, 
estávamos com o termo de cessão do terreno onde hoje existe a Sede do TRF 5ª 
Região, assinado pelo presidente Fernando Collor de Melo. Além disso, os recursos 
orçamentários já na rubrica do Tribunal da 5ª Região nos possibilitava iniciar as 
obras da construção. 

O Senhor foi o primeiro representante do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região no Tribunal Regional Eleitoral? 
Devido a uma inversão  na ordem, por idéia do Decano Ridalvo Costa, acreditando 
que não ficaria bem o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na 
época o Ridalvo Costa, ser Presidente do Tribunal e ser membro do Tribunal 
Regional Eleitoral.A idéia dele de começar pelo mais novo foi aprovada por todos. 
Então, desta forma eu integrei o Tribunal Regional Eleitoral de 1989 a 1990. 
Inclusive durante as eleições presidenciais de 1990. 

8) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns feitos que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
Enquanto Magistrado, procurei sempre dar celeridade ao julgamento dos Processos 
a mim distribuídos. Com um ano de Tribunal, eu já tinha conseguido colocar o meu 
Gabinete em dia, sendo um dos que mais julgava, ao lado de Lázaro Guimarães e 
do próprio Juiz Petrucio Ferreira que era também um magistrado muito operoso. 
Depois, como Presidente do Tribunal, procurei concluir sua Sede, já iniciada pela 
Comissão constituída por mim, Hugo Machado e Castro Meira. Além disso, dotar a 
Seção Judiciária de Pernambuco de uma Sede condigna, que era uma aspiração de 
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todos os Pernambucanos, pois era única que não possuía sede própria. Então 
consegui recursos para fazer a aquisição da Sede da Seção Judiciária de 
Pernambuco, a construção do Anexo I do Tribunal e do Anexo II, que foi 
transformada na Creche. Depois, a construção do Fórum Nereu Santos, em 
Campina Grande, e do Fórum Juiz Carlos Gomes de Barros, em Alagoas. Também 
procurei, durante os dois anos de minha Presidência, dotar o Tribunal de um Parque 
Informático de última geração; além de um mutirão que foi feito, com a convocação 
de seis Juízes Federais, para colocar os quarenta mil processos que estavam 
pendentes de apreciação pela Presidência do Tribunal, de Admissibilidade de 
Recursos Especiais para o STJ e dos Recursos Extraordinários para o Supremo 
Tribunal Federal.  Em quarenta dias, com essa equipe de trabalho, fizemos o mutirão 
e zeramos todos os Recursos Especiais e Extraordinários. 

9) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
De fato, os Tribunais Regionais Federais nasceram do espírito da Constituição de 
88, visando descentralizar a justiça brasileira e levá-la para mais perto do cidadão. 
Tirar a elevada carga de processos, que existia no Supremo Tribunal Federal que 
concentrava todas as decisões, e do extinto Tribunal Federal de Recursos. Este é 
um papel importantíssimo que os Tribunais Regionais Federais vêm 
desempenhando no País, aproximando a justiça do cidadão e descentralizando as 
decisões. 

10) Ministro Falcão, sobre a importância do Tribunal Regional Federal na nossa 
Região Nordeste. O que o Senhor poderia dizer sobre o papel do TRF? 
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região vem desempenhando um papel 
importantíssimo, que lhe foi atribuído pela Constituição de 1988, como já disse, 
procurando trazer a Justiça para mais perto do cidadão e de uma forma correta, 
tanto do ponto de vista de celeridade processual como no tocante à honradez dos 
seus integrantes. 
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E N T R E V I S T A  Nº 02 

Nome – Ministro José Augusto Delgado 
Pais – João Batista Delgado e Neuza Barbosa Delgado 
Data de Nascimento – 07 de junho de 1938 
Local de Nascimento - São José de Campestre, Rio Grande do Norte 
Local da Entrevista – Brasília, DF 
Duração da Entrevista – 1 h 27 min 16 s 
Data da Entrevista – 01 de dezembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Primeiramente, gostaria ressaltar o contentamento e a alegria em lhe atender num 
trabalho tão meritório. Um trabalho histórico, e de profunda ressonância para o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região; especialmente por estar marcando as 
gerações de ontem e as gerações de hoje. 
O meu nome é José Augusto Delgado, filho de João Batista Delgado e Neuza 
Barbosa Delgado. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci aos  07 de junho de 1938, portanto a  mais de 70 anos, numa cidade chamada 
São José de Campestre, no Estado do Rio Grande do Norte. Aos dois anos de 
idade, fui para uma outra cidade, chamada Nova Cruz, e logo a  seguir fui para a 
cidade de Santo Antônio do Salto da Onça; esta última na época era distrito de Nova 
Cruz. 

3) Como foi a sua infância, Ministro José Delgado? Pode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
A minha infância é repleta de saudades, onde recebi através da educação de meus 
pais, a orientação dos caminhos que deviam ser seguidos para vencer e realizar 
meus ideais. Foi uma infância como a de todo o menino do interior, apegado a andar 
de bicicleta, a jogar bolinhas de vidro, hoje o famoso jogo de gude, a peteca, a soltar 
papagaio, o gosto pela vaquejada, por tomar banho num rio ou açude. Enfim, uma 
infância voltada para esses encantos da natureza que eram proporcionados na 
época; e porque não dizer também, com uma convivência religiosa muito intensa. 
Especialmente na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, onde recebi as 
bênçãos de Frei Damião, às 4 horas da madrugada, nas famosas vigílias que ele 
fazia, e me sensibilizava muito com o toque  do sino, chamando para a oração da 
missa. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meus pais, João Batista Delgado e Neuza Barbosa Delgado foram dois heróis, ele o 
herói maior, ela a heroína maior; ambos, em face do amor que ostentavam, criaram 
uma família de oito filhos, onde dois morreram e seis sobreviveram. Dedicaram a 
esses filhos todo o amor e toda a dignidade, foram exemplo de como deve ser 
construída uma cidadania, tendo o trabalho como meta principal, e tendo a 
dignidade como o único caminho a ser seguido; como também nos ensinou, não 
somente a mim, como a meus irmãos e minhas irmãs, o respeito pelo próximo. Meus 
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pais tinham um profundo respeito pelo próximo, eles entendiam que todos nós 
somos iguais, que todos os homens nasceram num plano de horizontalidade, e que 
o homem tem a missão de procurar sempre auxiliar ao seu irmão.   

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? Porque existe um ar místico que as pessoas olham 
para o Magistrado que estudou, que cresceu, dizem que ele já nasceu 
Magistrado, 
Ninguém nasce magistrado. O magistrado faz-se pouco a pouco, é uma construção 
diária,  construção esta pautada no ideal e no desejo de bem servir. O meu curso 
primário foi realizado no  Grupo Escolar Doutor Manuel Dantas, em Santo Antônio do 
Salto da Onça; na verdade, após cumprir a escola primária, aos dez anos de idade, 
passei três anos sem estudar, tendo em vista que meus pais não tinham condições 
financeiras para me colocar em Natal, distante 70 km da cidade onde nós 
morávamos. Por razões financeiras, passei três anos sem estudar, mas não 
descuidei dos estudos. Nesse período, li muito, me recordo que, por orientação de 
um amigo, hoje já falecido, tive conhecimento das obras de Chateaubriand, de 
Machado de Assis, Eça de Queiroz, e Raquel de Queiroz, obras que me marcaram 
durante a época, durante esses três anos em que eu terminara o curso primário, e 
que ocupava o meu tempo com essa literatura. Na época, li também muitas poesias, 
os poemas de Olavo Bilac, e de Manoel Bandeira que já despontava como um dos 
grandes poetas; também não deixava de ser entusiasta das obras de Eça de 
Queiroz, Os Maias, por exemplo, me marcaram profundamente. Então, aos treze 
anos fui fazer exame de admissão para poder ingressar no ginásio, na época era um 
tipo de vestibular, no Colégio Marista. E entre mais de 480 alunos, eu cheguei a ser 
classificado em 2° lugar. Só havia 40 vagas, e em r azão disso meu pai passou a 
trabalhar de noite para poder me sustentar no internato do Colégio Marista. Há dois 
fatos que gostaria de revelar durante esse período. Primeiramente, era a orientação 
constante do meu pai, um homem que só teve nove meses de estudos durante a 
sua vida, e minha mãe que só teve pouco mais de dois anos de estudos, um 
primário incompleto. Contudo, sempre diziam para mim e para os meus irmãos 
constantemente: “Meu Filho, o único patrimônio que um pai e uma mãe devem 
deixar para os seus filhos é o patrimônio do estudo, esse ninguém toma. E só você é 
quem sabe zelar por esse patrimônio, só cabe a você. Os caminhos estão sendo 
abertos para você”. Outro fato é que, quando o meu pai me deixou em Natal para 
estudar, ele me ensinou três caminhos. Gosto muito de revelar esses fatos 
interessantes. Chegamos pela manhã, e à noite ele viajou, e pouco antes de partir, 
ele me pegou pelo braço e disse: “Vou lhe ensinar três caminhos”; primeiramente, 
me mostrou o caminho dos cabarés, o caminho onde haviam as mulheres de vida 
difícil, que na época eu não entendia porque se diziam que aquelas mulheres era de 
vida fácil e eu passei a chamar, desde daquela época, as mulheres de vida difícil; 
depois me ensinou os caminhos dos bilhares, das sinucas e dos cinemas. O Hotel 
Natal, onde  fiquei morando, ficava bem pertinho dos cinemas e das sinucas; por 
ultimo, ele falou: “Agora vou te ensinar o terceiro caminho, o caminho do Hotel Natal 
para o Colégio Marista”, que descia a Avenida Rio Branco passava pela Rua Apodi, 
chegando ao colégio na Rua Sul. “Você tem três caminhos, vou lhe dar 500 mil réis 
por mês para você passar o mês todinho, vou viajar daqui a pouco...”. As lágrimas 
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começaram a correr. Eu tinha 13 anos de idade, não conhecia Natal. “Eu lhe ensinei 
três caminhos, você escolha o caminho onde você quiser seguir se quiser ir viver em 
cabarés fazendo farra, você tem 500 mil rés por mês para fazer, que dá; se quiser 
viver jogando sinuca e assistindo filme, também o dinheiro dá, agora se quiser viver 
estudando para ser um homem no dia de amanhã, para garantir o seu futuro, desça 
a Rio Branco todos os dias às 7 horas da manhã, trafegue pela Rua Apodi e vá para 
o Marista, e lá fique estudando de dia e de noite. Descanse um pouco no domingo, 
mas estude de manhã, de tarde e de noite, até o sábado, e no domingo não faz mal 
você assistir um filmezinho, o cinema fica bem pertinho do hotel”. São essas duas 
histórias que me marcaram profundamente, ao lado da dignidade que meu pai 
exercia e do respeito que os cidadãos de Santo Antônio do Salto da Onça tinham 
por ele.  

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Como estudante, a vaidade se tornou um pouco presente, mas não em sua 
expressão maior, e sim como um incentivo. Sempre fui o primeiro aluno da classe. 
Terminei o primário como primeiro aluno da classe, na época fui premiado pela 
professora Margarida Fagundes; no exame de admissão, como já disse, fui o 
segundo classificado entre quatrocentos e tantos alunos, e durante os quatro anos 
de ginásio no Colégio Marista, fui o primeiro de classe em todos. Houve um 
semestre que eu tirei 10 em todas as matérias, durante todos os seis meses, com 
exceção de desenho que eu recebi um 9; mas, conclui o ginásio como aluno 
coroado, o mesmo ocorreu quando terminei o clássico e o curso de contabilidade 
que fiz concomitantemente. Imediatamente, fiz o vestibular e passei em quarto lugar 
em Direito; terminei o Curso como o aluno laureado, e recebi um premio de 50 mil 
réis, devia ser uns 50 mil cruzeiros, entregue pelo Reitor Onofre Lopes em audiência 
pública.  

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Muito boa a sua pergunta, sempre gosto de respondê-la nas várias oportunidades e 
entrevistas que dei a respeito de minha vida. A minha vocação era para a 
engenharia. Eu sempre fui um bom aluno, porque não dizer um ótimo aluno de 
matemática, sempre obtendo excelentes resultados nesta disciplina; mas, em Natal 
não havia uma faculdade de engenharia, e meu pai não tinha condições de me 
colocar para estudar em Recife.  
Na época da minha mocidade, lá pelos meus 18 anos, 20 anos, havia um grande 
homem no Rio Grande do Norte que era admirado por todos, chamado Seabra 
Fagundes. Seabra Fagundes foi desembargador aos 25 anos de idade, e depois se 
transformou no Jurista que toda Nação conhecia. Em razão da imprensa sempre 
falar a respeito dele, eu fui me entusiasmando por sua vida e conseqüentemente 
pelo direito. Então, comecei a investigar qual a função do Magistrado, qual a função 
do Advogado, qual a função do Ministério Público, e criei um amor que perdurou até 
o presente momento. Convém que se diga que eu entrei na Faculdade de Direito 
com 22 anos de idade, e terminei o Curso de Direito com 25, quase 26 anos de 
idade. E este amor pelo Direito já conta mais de 50 anos e tenho absoluta certeza 
que só terminará quando Deus me levar. 
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VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Muito bem. Terminei o Curso de Direito em 1963. Em 27 de abril de 1965, assumi o 
cargo de Juiz de Direito da Comarca de São Paulo de Potengi, no Rio Grande do 
Norte, após aprovação em 2° lugar no concurso para Juiz de Direito. Passei 10 anos 
como Juiz de Direito Estadual. Tendo em vista que fui indicado numa lista para 
Desembargador por merecimento, mas não ter sido escolhido pelo então 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, resolvi recomeçar toda a minha 
carreira. 
Em 1974 me inscrevi para o concurso de Juiz Federal Substituto, tendo como 
resultado a aprovação em primeiro lugar, com média 8,3 (oito, vírgula, três); um 
concurso nacional, onde 1600 candidatos se inscreveram e só 18 foram aprovados. 
Tive o direito de escolher a cidade de Natal, e lá assumi o cargo de Juiz Federal 
Substituto, no dia 27 de fevereiro de 1976. 
De 1976 a 1988, quando foi promulgada a Constituição em fins deste ano, fui 
promovido a Juiz Federal Titular; durante este período, exerci várias missões, que o 
Tribunal, na época, o Tribunal Federal de Recursos, me designava, como substituir o 
Juiz Pedro da Rocha Acioli em Maceió, durante quatro anos seguidos; bem como o 
saudoso Juiz Petrucio Ferreira, na cidade do Recife, onde o substituí por duas vezes 
consecutivas; o Juiz Ridalvo Costa, da Paraíba, por algumas vezes; também fui 
designado para substituir um Juiz Federal no Maranhão. 
Então, minha trajetória de Juiz Federal foi toda coroada de êxito, a ponto de como 
Juiz Federal ter sido convocado para substituir como Ministro no Tribunal Federal de 
Recursos por duas vezes, entre os anos de 1986 e de 1987. 
Com a Constituição de 1988 foi criado o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e 
mais 4 Tribunais. E por indicação do Tribunal Regional Federal, foi formada uma lista 
por merecimento de 10 Juízes Federais para composição daquele Tribunal; dos 10, 
o Presidente da República na época, atualmente Senador José Sarney, escolheu 
oito. Dentre estes oito, do Rio Grande do Norte, eu fui escolhido, juntamente com 
Doutor Araken Mariz, o Doutor Ridalvo Costa, o Doutor José de Castro Meira, o 
Doutor Hugo de Brito Machado, o Doutor Petrucio Ferreira da Silva, o Doutor 
Orlando de Souza Rebouças, e mais o Juiz  Lázaro Guimarães, que veio da Região 
da Bahia. 
No dia 30 de março de 1989, foi instalado o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
provisoriamente no prédio da Rua Frei Caneca, em face do apoio que o Governador 
Miguel Arraes. E vamos completar 20 anos, como você bem mencionou há pouco. 
Então, foi toda esta trajetória que me fez chegar ao Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, em síntese. 
  
9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
A realidade maior foi de ter feito tudo para servir bem aos meus jurisdicionados. 
Penso que esta é a realização maior de um Magistrado, e não alcançar Altos Postos 
como eu alcancei. Na verdade, estes dão sim, grande satisfação, satisfação interior, 
e vem por mérito, reconhecimento; mas a satisfação maior é servir bem aos 
jurisdicionados. 
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Quando hoje um jurisdicionado me abraça e me agradece, não tem o que agradecer 
porque cumpri com o meu dever; ou quando recebo um abraço de satisfação pelo 
exercício da minha magistratura na 5ª Região, os meus olhos brilham de alegria. É a 
realidade maior que eu tenho, como tendo sido alcançada.  Penso que é uma das 
mais importantes aspirações tornadas realidade na minha vida. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Como um dos integrantes da primeira composição do Tribunal, pode falar 
como ocorreu a instalação em Pernambuco? Lembra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
A instalação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Pernambuco foi feita 
com base em idealismo, por homens que amavam a justiça, e que comandados pelo 
Presidente da época, Ridalvo Costa, não se escusaram  de enfrentar os mais 
alongados sacrifícios. 
Podemos dizer, e é uma recordação muito intensa, que não tínhamos sala para 
trabalhar, que exercíamos a judicatura ao lado das marteladas dos pedreiros, 
pessoas também tão importantes para a construção do Tribunal, sem que tais fatos, 
em nenhum momento tivessem desestimulado os 10 Juízes que se envolveram com 
a missão de instalar o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
O fato mais marcante e pitoresco daquela época era a Reunião dos Juízes. Nós não 
tínhamos local para reunião, nem para refeição; nós não tínhamos local para pôr os 
livros, sequer tínhamos local para trabalhar, vivíamos em constante movimentação. 
Mas, nada disso gerou o desânimo, ao contrário, tudo isto marcava profundamente a 
confiança que nós tínhamos no êxito das nossas missões, e também a confiança 
que os pernambucanos, os cearenses, os alagoanos, os norteriograndenses, os 
paraibanos e os sergipanos tinham no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  
São fatos marcantes, e envolvidos em aspectos que eu chamo de pitorescos, porque 
era uma Corte funcionando ao lado de operários que trabalhavam na construção do 
prédio, e isto não fazia com que nós nos sentíssemos diminuídos, mas elevava o 
nosso desejo de bem servir. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
A maior importância da instalação e da criação do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região foi fazer no campo político, no bom sentido, a chamada política 
administrativa judiciária. Foi de aproximar os jurisdicionados dos seis Estados já 
mencionados, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba e 
Ceará, da Justiça. Devemos observar que até então, qualquer jurisdicionado que 
tivesse uma questão com a União Federal, com o INSS, com a Caixa Econômica 
Federal enfim, com os Órgãos da Administração Direta e Indireta da Administração 
Pública Federal, este teria que se deslocar, em grau de recurso, para Brasília. Então 
com a instalação do Tribunal houve essa aproximação. 
O outro fato é a importância social, que inclusive eu chamaria de importância social 
jurídica, o crescimento cultural jurídico que o Tribunal trouxe para a região, quando 
novas teses de direito passaram a ser apreciadas bem de perto; a convivência 
diuturna e diurna dos advogados, dos professores; a integração do Tribunal com a 
Faculdade de Direito e aos outros cursos de direito que circulam em Recife e na 
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Região; a aproximação dos estudantes, tudo isto a caracterizar, porque não dizer, 
uma nova mentalidade jurídica científica da Região.

12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
A minha preocupação como Magistrado, como Presidente, como Vice-Presidente e 
como Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi sempre de acelerar 
a entrega da prestação jurisdicional. Defendo sempre a concepção de que o 
jurisdicionado tem o direito de ter o seu processo julgado num prazo bem razoável. E 
todos os esforços devem ser desenvolvidos pelo Magistrado para que isso seja 
proporcionado ao cidadão. Aliás, isto hoje, é um Direito Fundamental que está 
inserido no Art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, em face da Ementa 
Constitucional nº 45. Em todas as minhas missões, todos os meus programas 
administrativos, como Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, como também 
durante toda a minha atuação como Magistrado, a chamada atuação jurisdicional 
era voltada para este alcance. 
E para a entrega da prestação jurisdicional com menor tempo possível, a fim de que 
os processos fossem julgados com celeridade, consequentemente havia uma 
preocupação em valorizar o corpo de funcionários da casa. Todos os programas 
eram voltados para este sentido, com cursos de aperfeiçoamento, de relacionamento 
humano, programas de saúde, valorização do departamento de serviço social, 
desenvolvendo assim a integração entre os funcionários e magistrados; focamos 
dois campos: o da entrega da prestação jurisdicional com celeridade e da 
confiabilidade, da satisfação do servidor no exercício da atividade; porque se nós 
não tivermos um corpo de servidores que se dedique com imensa satisfação ao que 
está fazendo, enfim, se não trabalhar por ideal, estas metas não serão alcançadas. 
Deve ficar registrado na História da Instituição a constante dedicação dos servidores 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para com as suas missões; durante os 
anos que integrei com muita honra este Tribunal, de 1989 a 2005, sempre 
testemunhei integral dedicação, a verdadeira entrega dos servidores da casa aos 
seus afazeres. Era uma obsessão para sempre executar o melhor, e isso me dava 
uma imensa satisfação como Magistrado, Presidente, Vice-Presidente e Corregedor 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

13) Durante sua atuação no Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considerou mais relevante para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num “Espaço Memória” do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e públicos em geral? 
Durante o período em que exerci a magistratura no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, várias decisões marcaram a história daquele Tribunal. Podemos citar, por 
exemplo, a relativa ao Plano Cruzado da época de Collor, quando houve o saque da 
poupança; a inconstitucionalidade de várias leis tributárias; as decisões referentes 
ao Sistema Financeiro de Habitação, essas marcadas por um cunho de sociabilidade 
muito intensa, quando os direitos dos mutuários foram registrados; podemos 
registrar ainda decisões referentes aos aspectos vinculados à liberdade de ir e vir do 
indivíduo em habeas corpus. 
Interessante observar que, como fonte de pesquisas, nós temos uma obra do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, intitulada “Coletânea de Julgados dos 
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Magistrados - Volume 4”, onde constam tão somente acordes dos quais eu fui 
relator. Esta obra resulta de um programa que introduzi quando fui diretor da 
Revista; o Tribunal contêm alguns volumes: o vol.1 – os acordes de Doutor Ridalvo 
Costa; o vol. 2 – que foram os acordes do Doutor Araken Mariz; o vol.3 – os 
acórdãos de Doutor Hugo Machado,  e o já citado vol.4, que consta os acordes de 
minha autoria. 
Neste volume, há várias decisões que eu considero marcantes, por exemplo: A 
decisão na Suspensão de Segurança n. 1875-CE, que fala sobre as importações de 
bens de capital, onde ficou consignada que as importações de bens de capital não 
está abrangida pelos limites impostos no art. 27, da Portaria/DECEX n.08/91; já era 
o Tribunal Regional Federal da 5ª Região muito preocupado com o controle da 
constitucionalidade das leis. Podemos citar também a apelação cível n. 17.895 do 
Ceará, onde o Tribunal assentou que se o próprio Serviço de Patrimônio da União 
simplesmente presume que determinado terreno é de marinha, não há, com base 
apenas nessa situação, que se deferir qualquer direito sobre tal imóvel à União 
Federal, assim foi aplicado o princípio da presunção da legitimidade do ato 
administrativo. Também poderia citar a apelação cível n. 34.528 de Sergipe, que foi 
uma decisão muito importante a respeito da divulgação de obra literária sem a 
devida autorização do autor; o Tribunal reconheceu que, de acordo com o Art. 5º, 
inciso XXVII da Constituição Federal, a utilização econômica de obra literária 
prescinde de autorização do autor para que a mesma seja divulgada. E outras 
decisões que estão nos Anais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
especialmente nesta obra que mencionei onde monta decisões únicas de minha 
autoria. Não posso afirmar se este trabalho continuou se há revistas referentes aos 
10 juízes fundadores, recordam-me que os números 5 e 6 foram editados. 

É muito importante que esta Coletânea de Julgados dos Magistrados esteja 
presente em um “Espaço Memória”, para facilitar inclusive as pesquisas dos 
estudantes, acadêmicos e públicos em geral?  
Exatamente, e este volume é um presente que lhe dou. 

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Não somente é possível, como é uma obrigação do Magistrado. O Magistrado deve 
ser um homem preparado durante toda a sua vida, unicamente com compromisso de 
servir a ciência jurídica aplicando o Direito. 
Ele tem amplas condições de não sofrer influência da opinião pública, se envolver 
nos movimentos sociais, ou quaisquer outros poderes. É tão somente ouvir, e como 
eu sempre digo desligar a tomada e se concentrar no que está nos autos. 
É bem verdade que o Magistrado não pode ser insensível aos anseios da cidadania 
ou da sociedade, mas tem que procurar harmonizar estes anseios, ou seja, os 
anseios da cidadania, da sociedade, dos movimentos sociais, com a vontade da lei. 
É uma espécie de casamento que o magistrado deverá sempre fazer, especialmente 
nos dias de hoje, quando nós estamos vivendo um momento em que o juiz é 
chamado para ter uma atividade jurisdicional ativa, isto é, extrair da lei o máximo que 
esta permita, em benefício da cidadania. O Magistrado é escravo de quem? É 
escravo do cidadão. 
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Em alguns dos meus trabalhos, eu sempre tenho afirmado que o Magistrado há de 
vestir a toga do jeito que a cidadania quer; em outras palavras, a toga do Magistrado 
deve ter o corte e a cor que a cidadania deseja. Durante os 43 anos que exerci a 
Magistratura, foram estes princípios que me inspiraram no meu dia a dia. E também 
testemunho que estes princípios têm inspirado grandes Magistrados brasileiros, que 
procuram se pautar dentro desse conteúdo axiológico. Seguir estes valores em 
minha nova vida de advogado é, para mim, também um propósito.  
  
15) Na condição de Magistrado, proferiu alguma vez decisão contrária ao seu 
sentimento pessoal de Justiça?  
Uma única vez. Dessa decisão me arrependo muito, e às vezes acordo com 
pesadelos. Era Juiz da Comarca de Areia Branca e condenei um cidadão por ter 
praticado o crime de sedução, na época era o Art. 217 do Código Penal, crime hoje 
que não mais existe. Condenei esse cidadão a dois anos de reclusão, por ele ter 
deflorado uma jovem de menos de 16 anos e não ter com ela se casado, pois 
alegava que ela já não era mais virgem. Ouvi as testemunhas, proferi a sentença e 
esse cidadão não recorreu, cumprindo-a resignado. Um ano após ter proferido esta 
decisão, aquela moça que se dizia vítima, compareceu ao meu Gabinete de Juiz, 
para ser testemunha em um caso. Era mulher de vida difícil (prostituta).  
A partir deste instante, eu tive um impacto muito profundo e verifiquei o erro que 
tinha cometido. O cidadão que se transformou em réu, tinha falado a verdade, mas, 
na época fui escravo da prova dos autos, e talvez de algumas manipulações que 
tenham sido feitas em provas testemunhais. A partir daí, na minha vida de 
Magistrado, nunca mais dei uma decisão condenando um cidadão por crime de 
sedução. 

16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Destaco, especialmente, a dedicação com que os integrantes do Ministério Público 
Federal e os Advogados, numa época onde não existia Defensoria Pública, se 
entregavam na defesa e das atribuições que lhes eram confiadas, como também os 
nomes dos Advogados que militaram no Tribunal Regional Federal e que 
engrandeceram as funções exercidas. Todos eles demonstrando honradez, 
dignidade, amor ao serviço e inteligência. Em nenhum momento, durante os seis 
anos que atuei como Magistrado perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
especialmente nas funções de Corregedor, recebi qualquer denúncia, qualquer 
acusação contra a honradez de advogados ou de membros do Ministério Público. 
Isto é muito marcante, demonstra a seriedade com que tais profissionais exerceram 
as suas profissões.  

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  

Temos afirmado em muitas palestras nossas pelo Brasil, que o Século XXI é o 
século da Ética, em que o homem está cansado de violação às regras da moralidade 
e que busca um caminho mais alongado para a ética ser praticada. Dentro deste 
contexto, estamos a entender, que para o advogado hoje, não há meio caminho, ou 
se é totalmente ético ou não o é; ele tem o compromisso de representar o seu 
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cliente, e este compromisso esta pautado por regras éticas, através do estatuto da 
OAB, como também do Código de Ética Profissional. 
O mínimo deslize deve ser punido pela OAB. O meu estilo é que a OAB, através de 
suas seccionais, desenvolva o mais intensamente possível e sem nenhuma política 
de conciliação ou de abrandamento a aplicação das regras éticas, punindo o 
advogado que, minimamente, se desvie de tais caminhos. Assim fazendo, a OAB 
aperfeiçoa cada vez mais o Estado Democrático de Direito, coisa que ela vem 
fazendo através da sua história.  

18) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
Com muita preocupação, porque estas operações buscam objetivos profundamente 
valiosos, ou seja, descobrir aqueles que cometem delitos. Agora, esses objetivos 
devem ser alcançados, perseguidos e ser prestigiados pela cidadania, com respeito 
rigoroso ao que está na Constituição Federal. Há afirmações, especialmente de 
doutrinadores, que a democracia, por pior que seja, é muito melhor do que a melhor 
das ditaduras. E o Ministro Marco Aurélio tem uma frase que muito me sensibiliza, 
quando ele diz o seguinte: “Nós pagamos um preço por vivermos em um Estado 
Democrático, mas por mais alto que seja este preço, é sempre de pequeno valor; 
porque o Estado Democrático tem como objetivo fundamental respeitar a dignidade 
humana e a cidadania”. São constantes os meus aplausos às operações da Polícia 
Federal para desvendar todos aqueles que cometem crimes, especialmente os 
crimes hediondos e os crimes de improbidade administrativa, envolvendo o tráfico e 
outros de igual natureza. Mas, por outro lado, são profundamente preocupantes os 
excessos que têm sido praticados. É bem verdade que nós estamos em um 
momento revolucionário. Revolução nos costumes, momento em que as instituições 
estão marcando para buscar a aplicação da moralidade, e nós não fazemos 
revoluções sem vítimas. No entanto, não devemos ter tantas vítimas. Toda essa 
busca da verdade poderá ser feita pela Polícia Federal, que merece os mais 
profundos elogios, mas respeitando a dignidade humana e a cidadania, porque 
assim está na Constituição Federal. 

19) A jurisprudência do Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, lembra-se em que área? 
Sim. Nós temos vários exemplos que ela foi pioneira, especificamente na área de 
Direito Tributário e Sistema Financeiro de Habitação. O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região foi o primeiro Tribunal a decidir pela inconstitucionalidade de várias leis 
tributárias; a decidir, como já disse, pelo desbloqueio da poupança no Plano Collor; 
bem como pelo Plano de Equivalência Salarial. Nestes três campos, nós podemos 
afirmar que houve pioneirismo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e esse 
pioneirismo merecedor de prestígio das Cortes Superiores do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.  

20) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
Nem é mais favorável a União, nem é mais benéfica ao contribuinte. No meu 
entender, não há jurisprudência mais favorável a União ou mais benéfica ao 
contribuinte. O que há é uma jurisprudência. O que pode haver, em termos 
estatísticos, é um número maior de julgados favorecendo a União Federal, ou o 
beneficiário. Mas tudo isso vai depender de quem infringiu a lei em maior 
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intensidade; se a União Federal fez expedir leis inconstitucionais em maior 
intensidade, consequentemente a jurisprudência será muito mais intensa de modo 
contrário a União Federal, de modo a declarar essa inconstitucionalidade. 

21) Ministro José Delgado poderia falar um pouco sobre como foi a sua 
atuação no Superior Tribunal de Justiça? Algo a destacar? 
Posso afirmar que, durante os quase treze anos em que exerci a magistratura no 
Superior Tribunal de Justiça, a minha atuação foi de plena realização. 
Primeiramente, agradeço à Deus, por lá ter chegado, que é o sonho de todo 
Magistrado; segundo, por ter me dado saúde e força para durante tal período ter 
proferido quase 120.000 decisões, uma média de mais de 10.000 decisões/ano; e 
por fim, agradeço à Deus por ter deixado o Superior Tribunal de Justiça apenas com 
43 processos a serem preparados em meu Gabinete, conforme registro oficial dos 
dados estatísticos.  Durante a minha atuação, recebi o respeito mais profundo dos 
meus pares, amizades foram firmadas e hoje estão cristalizadas. E recebi também o 
maior respeito dos advogados e dos jurisdicionados.

22) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
O Século XXI é o século da comunicação. Não devemos nos esquecer que é 
também o Século da Celeridade. Desta forma, métodos tradicionais deverão ser 
revistos e métodos inovadores deverão ser aplicados. O método da História Oral é, 
em minha opinião, de profunda utilidade, pelo rápido processo de comunicação que 
ele pratica; também pela expansão da imagem e pelo reflexo que a imagem produz, 
onde os sentimentos de quem está relatando para a história se tornam bem visíveis, 
dando maior certificação e intensidade aos fatos. A História Oral, ao buscar uma 
realidade sem distorções, guarda uma fidelidade muito profunda aos acontecimentos 
e traduz historicamente uma realidade de grande confiabilidade. 

23) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Sim. Esta metodologia hoje está sendo utilizada em grandes Tribunais, como o 
Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, em muitos outros 
Tribunais Regionais Federais, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo e 
também por Cortes Internacionais. É uma técnica que deve ser incentivada, deve ser 
prestigiada; caminhos e canais devem ser abertos, afim de que ela possa ser útil, 
porque como já a afirmamos representa um, digamos, processo de comunicação 
“agressivo”, no bom sentido, onde a interação ocorre de modo potencializado. 

24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
A minha mensagem, no que se refere ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
bem como a Justiça em geral, é que a sociedade deve continuar a acreditar nos 
seus Magistrados. 
Após ter deixado a magistratura, tendo-a exercido durante 43 anos, em razão do 
implemento da idade e por ter completado 70 anos de idade, continuo a confiar no 
Poder Judiciário; continuo a confiar nos que fazem o Poder Judiciário e naqueles 
que colaboram para que ele cumpra a sua missão, os advogados e os integrantes 
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do Ministério Público. A sociedade necessita cada vez mais conhecer o Poder 
Judiciário como um todo, procurar desvendar os seus mistérios, porque ainda é um 
poder com mistérios, para que possa cada vez mais se sentir por ele amparado e 
nele buscar a solução dos seus conflitos. Aos jovens estudantes de Direito, a minha 
mensagem é que se envolvam com o Direito como se envolvem com o amor, com 
seus ideais e com as conquistas que desejam alcançar. 
O Direito é a única ciência, entre tantas outras ciências, tem por missão de levar a 
paz entre os homens, e nós que somos operadores do Direito, nós que somos 
agentes jurídicos, somos os escolhidos por Deus para transmissão dessa 
mensagem. Sempre tenho dito em minhas palestras e nos meus encontros com 
jovens, que nunca duas pessoas se aproximam do Poder Judiciário, do Juiz, para 
que os declare que estavam em paz. A única ocorrência em tal sentido é quando 
duas pessoas, por se amarem profundamente, vão à presença do Magistrado 
solicitam sua união pela força do casamento. Veja, quanta beleza tem o Direito, o 
Juiz determinando que aquelas duas pessoas estão assumindo o compromisso de 
se amarem por toda vida, até que a morte os separe. E mesmo assim não separa as 
pessoas depois da morte, porque transmite os seus bens para os seus 
descendentes. Mas, fora isso, as pessoas sempre comparecem perante o Direito 
para que o Juiz ponha fim aos seus conflitos. Esta é a beleza da Ciência Jurídica. E 
só podemos desenvolvê-la bem, ser um bom Magistrado, ser um bom profissional, 
um bom advogado, só podemos ser um bom integrante do Ministério Público se nós 
dedicarmos todas as nossas horas, todos os nossos minutos, todos os nossos dias, 
ao estudo aprofundado do Direito. O Direito é uma profissão que se escolhe, é um 
ideal a ser perseguido e, para alcançar este ideal todas as nossas forças devem ser 
empreendidas. 
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E N T R E V I S T A Nº 03 
                                                                                                                                                          
Nome – Ministro JOSÉ DE CASTRO MEIRA                                                                                 
Pais – Antônio Alves Meira e Nair de Castro Meira 
Data de Nascimento – 22 de setembro de 1943 
Local da Nascimento – Livramento do Brumado, hoje Livramento de Nossa Senhora – 
Bahia 
Local da Entrevista – Cidade de Brasília, DF. 
Duração da Entrevista – 1 h 21 min 5 s                                                                                           
Data da Entrevista – 01 de dezembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Meu nome completo é José de Castro Meira; meus pais chamam-se Antônio Alves 
Meira e Nair de Castro Meira (já falecida). 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci na cidade de Livramento do Brumado (atual Livramento de Nossa Senhora), 
localizada no Sopé da Chapada Diamantina, na Bahia, cerca de 700 km da cidade 
de Salvador. É hoje uma cidade de médio porte; na época era uma cidade bem 
pequena, contando menos de 5000 habitantes. 

3) Como foi a sua infância, Ministro Castro Meira? Pode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
Livramento é uma cidade que até hoje se dedica à agricultura; na época de minha 
infância, dispunha de poucos recursos: não havia estrada que nos ligasse aos 
grandes centros, nem energia elétrica ou água encanada, muito menos telefone. 
Quando iniciei meus estudos, havia na cidade apenas a escola primária. Estudei na 
Escola Pública Senador Tanajura. Quando eu já estava concluindo o primário, hoje 
chamado primeiro grau menor, é que foi organizado um ginásio particular pelas 
próprias pessoas da comunidade, através duma cooperativa chamada Cooperativa 
de Educação e Cultura, que posteriormente também organizou uma Escola Normal. 
Até os 15 anos eu estive basicamente em Livramento. Só fui conhecer uma cidade 
um pouco maior, Vitória da Conquista, a 200 km de lá, com uns 13 anos; por volta 
dos 15 anos, eu conheci Salvador, onde estudei o Curso Clássico, que não sei se 
ainda existe no Colégio Antônio Vieira, dos padres jesuítas. Também foi em 
Salvador que eu cursei a Faculdade de Direito, exerci cargos públicos e fiz depois o 
curso de Mestrado.  
Agora, respondendo à sua pergunta básica sobre minha infância. Foi uma infância 
simples, do interior; brinquedos: eram os carrinhos, a bola de gude, o jogo de 
castanha (a gente jogava castanha, se acertasse comia-se a castanha); tinha uma 
planta em livramento, o jatobá, que tem um tipo de semente que se esquentava, 
fazendo fricção dela com outra superfície; o próprio jatobá também era usado pela 
criançada, que comia uma espécie de farelo que tinha dentro dele. 
Tinha também o futebol, a bola normalmente era de borracha, ou feita com meias 
superpostas;  brincadeiras de esconder, de pegar, ou correr para saber quem 
chegava mais próximo de um certo lugar. A gente também ouvia muitas histórias, 
daquelas absurdas contadas em noite de luar. A meninada deitava numa esteira e 
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as pessoas mais velhas ficavam contando aquelas histórias folclóricas de 
lobisomens, mulas-sem-cabeça e tantas outras. A vida era diferente e nós não 
tínhamos nenhum desses recursos que existem hoje.  

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meu pai começou muito cedo a vida de comerciante. Meu avô possuía uma 
propriedade agrícola, mas ela era insuficiente para manter uma grande família típica 
do interior. Assim,  todo mundo, sobretudo quando ia ficando mais velho, cuidava de 
sua vida. Com 15 anos, meu pai começou a curtir pele para vender na feira e ganhar 
dinheiro; aos 17, já possuía um estabelecimento comercial em Livramento, é claro 
que bem primitivo, vendendo produtos variados.  Então veio o momento de servir ao 
exército; e foi quando ele se casou com minha mãe, que era oito anos mais velha do 
que ele, e também oriunda do meio rural, no mesmo município; ela vinha da família 
Castro e meu pai da família Meira, mas ambos no fundo eram parentes, embora 
distantes, porque a família que fundou minha cidade foi basicamente a Castro Meira, 
que por coincidência foi a junção que resultou no meu nome. 
A família hoje é totalmente diferente. Quando o Marcos nasceu, em 1973, eu era 
Promotor de Justiça em Itaparica, tendo já sido promovido para 1º e 2º grau; 
evidentemente, meus filhos, o Marcos, o Júnior, o Rodrigo e o André Luis, por 
contarem com mais recursos, tiveram uma vida diferente. Eu próprio tive uma vida 
diferente da de meus pais, e meus filhos naturalmente tiveram uma vida diferente da 
minha, com mais facilidades e tendo já nascido em capitais de Estado. Conhecem o 
interior e as pessoas de Livramento e de Parnamirim, onde fui Promotor de Justiça, 
porque eu continuo adorando o interior, embora saiba das suas deficiências e até 
talvez da impossibilidade de voltar; mas eu sempre fiz questão de levá-los para lá;  
nós também deixamos muitos amigos neste lugares. Depois de Salvador, fomos 
para Aracajú e ficamos quase 10 anos, onde o Júnior nasceu. 

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Quando eu estudei o primário, nem sabia se poderia chegar adiante, meu pai não 
era um homem rico, e nós morávamos numa cidade bem distante de Salvador, o que 
implicava em um sonho que talvez não pudesse se realizar. Na escola eu ainda não 
pensava em Direito, contudo já nos primeiros anos de vida algumas leituras de 
biografias militares me influenciaram bastante. Entre as que mais me 
impressionaram, disponíveis nos livros da escola, estavam as dos Generais Osório, 
Caxias, do Tamandaré. Quanto a meu desempenho na escola, sempre fui um bom 
aluno. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Sem dúvida estive sempre entre os primeiros da classe. Logo que comecei a ler, eu 
tinha uma curiosidade terrível de tudo, era a tal ponto, que eu quando ia ajudar meu 
pai no negócio dele, no caso, no primeiro armazém, e posteriormente na farmácia eu 
encontrava algum papel, muitas vezes um jornal; meu pai me recriminava, porque 
em lugar de eu ficar atendendo as pessoas eu ficava lendo. De fato, eu sempre 
gostei de ler. Lia sobre tudo, história, economia, biografias e tudo que caía em 
minhas mãos.  
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7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Acredito que o interesse pelo Direito surgiu da seguinte forma: primeiro, eu tive dois 
professores no ginásio que eram da área jurídica, o Promotor de Justiça da cidade 
chamado Dr. Alberto Felipe e também o Juiz Dr. José Soares Sampaio, ambos já 
falecidos. Nós conversávamos bastante, eu era admirador de ambos, por sua 
dedicação e cultura. O Sampaio, por exemplo, tinha uma coisa em comum comigo, 
eu sempre gostei muito de cinema, e ele era um aficionado por cinema. Os dois, 
tanto o Sampaio, quanto o Alberto Felipe também gostavam muito de musica 
clássica, uma coisa curiosa e até estranha; como é que uma pessoa que mora lá, 
naquele lugar tão distante, gostava de música clássica? É que havia uma emissora 
do Governo, chamada Radio Ministério da Educação e Cultura, e eu ouvia o 
noticiário e os programas de musica. Eram transmitidos alguns concertos, sinfonias, 
e desde esta época, tive grande apreço pela música clássica, embora goste de 
música popular. Mas entre as duas, se eu tiver que escolher, eu escolho a música 
clássica; o fato é que a música de um modo geral sempre representou algo especial 
para mim; mas não sei tocar nenhum instrumento, sou apenas um ouvinte.  
Depois, eu me aproximei de uma juíza, Magna Pereira Santos, que veio a se casar 
com um parente meu e passou uns tempos no hotel de meus pais, espécie de 
pensão, simples e  pequena, daquelas das cidades do interior. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Após me formar em Direito, fiquei, inicialmente, um pouco desnorteado, não sabia o 
que ia fazer, mas meu pai tinha um amigo advogado na comarca de Santos – São 
Paulo. Fui primeiro fazer esta tentativa em Santos, enquanto morava em Cubatão, 
muito conhecida por suas refinarias. Então, comecei a advogar ali, embora já tivesse 
atuado em Livramento, quando teve um caso lá de alguém que estava preso e, eu 
estreei com o “habeas corpus”, levando a soltura do indiciado apenas para atender 
ao pedido de amigos, sobretudo, o padre Sinval, vigário da cidade. Mas, isso 
provocou certo desgosto de uma grande amiga minha, que era mãe de meus 
colegas, e dona de um cartório onde o indiciado tinha sido acusado de ter feito 
qualquer coisa, não me lembro bem, talvez uma tentativa de roubo. Depois, fui para 
São Paulo. Este empreendimento não deu certo, fiquei lá menos de um ano, porque 
este amigo de meu pai era profundamente ligado a um grupo do ex-governador 
Mário Covas, que naquela época (1967) era visto com profunda desconfiança, assim 
como o meu colega, o José Edgar, que já tinha sido candidato a prefeito da cidade. 
Os obstáculos colocados para Edgar, talvez não o afetassem tanto quanto a mim, 
que por estar começando, cada passo era obstáculo. Então fui chamado por um 
amigo meu, lá de Salvador, que sabia que eu tinha feito um estágio de um ano de 
pesquisas sociais e me convidou para trabalhar na Secretaria de Trabalho e Bem 
Estar Social, na direção da Seção de Pesquisa e Mercado de Trabalho. Depois 
disso, fiz o concurso para Promotor de Justiça onde, inclusive, um dos componentes 
da banca foi o  Calmon de Passos, que tinha sido meu professor e nutria certa 
simpatia por mim quando aluno;  Eu me animei, fiz este concurso e passei em 4º 
lugar, indo trabalhar em Parnamirim que é uma cidade  que fica na mesma região de 
Livramento. Conheci algumas pessoas, vindo até a descobrir alguns parentes 
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distantes. Ocupei o cargo de Promotor de Justiça até 1974; entre 1971 e 1972, fiz 
também um concurso para Procurador da Fazenda Nacional. No Ministério Público, 
trabalhei primeiro em Parnamirim e depois em Itaparica. Em Itaparica eu fiquei de 72 
a 74; durante parte deste período, fiquei à disposição da Secretaria do Trabalho, 
onde além da Sessão de Pesquisa fui convidado pelo Secretario para ser Assessor, 
na parte de Assessoria e Programação de Orçamentos. Foi uma experiência 
valorosa, me ajudou muito no acompanhamento da parte orçamentária, visto que 
quando fui trabalhar no próprio Tribunal já possuía a noção, o que me levou a 
ensinar também Direito Financeiro;  E depois que eu saí do Ministério Público havia 
feito um concurso para Procurador da Fazenda Nacional.  
Até este concurso eu não estava muito bem informado em matéria tributária, pois 
durante a faculdade ainda não tinha sido aprovado o Código Tributário, que só veio 
a entrar em vigor em 1966, se não me engano, quando já tinha passado da minha 
época de estudante; de tal modo que, quando fiz este concurso, eu tive que estudar 
e recompor toda esta matéria. Gostei tanto, que depois me dediquei a ela e, no 
concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Foi um concurso difícil, contudo 
minhas notas estiveram entre as primeiras da nossa Região – Bahia e Sergipe. 
Fomos nomeados para a Bahia, eu e o Dr. Hélcio Gil Gracindo, que permaneceu na 
procuradoria até o fim da carreira. Naquela época, a procuradoria pagava mal, tanto 
quanto a Promotoria de Justiça.  Mas,  o que me levou a ir para Procuradoria? 
Quando eu estava em Itaparica, percebi que já dominava o trabalho do Ministério 
Público e, em Itaparica era tudo muito calmo, pouquíssimos crimes. A comarca 
atingia Itaparica, Salinas de Margarida e também Vera Cruz. A ilha de Itaparica tem 
duas cidades, uma parte chama-se Vera Cruz que é onde está, por exemplo, o Club 
Med entre outros, e o outro lado é propriamente a cidade de Itaparica onde eu morei. 
Além disso, tem a Salinas de Margarida, que é uma outra cidade, já no continente. 
Percebi que estava praticamente aposentado da área jurídica, tanto que nessa 
época, eu dava um número enorme de aulas. Fui diretor do Colégio Municipal José 
Magalhães. Quando saiu minha nomeação, o que veio na minha cabeça foi isso: vou 
ficar aqui em Itaparica, vou parar por aqui; optei por uma desvantagem aparente, fui 
para Salvador onde a vida era diferente.  Em Itaparica eu não precisava de gabinete, 
nem assinar meu ponto, ia andando para o Fórum, quando juiz marcava as 
audiências, ou então o próprio escrivão ia lá em casa,  levava o material, e eu já 
despachava ali mesmo. Não havia muito que fazer, a verdade é essa. Mas, entre as 
vantagens de Itaparica, lembro da proximidade de minha casa da Biblioteca da 
Fundação Juracy Magalhães Júnior, uma boa biblioteca; um dos livros que eu 
consultava sempre era “A Lógica das Provas em Matéria Criminal” de Nicola 
Malatesta, uma obra clássica e que nem todos possuíam, entre outros que também 
tinham na biblioteca. A vida não foi tão perdida assim. No mais, era a água mineral 
de Itaparica, uma das melhores da Bahia; e a praia, maravilhosa, tranqüila e limpa; 
era essa a vida em Itaparica (risos). Mas eu dizia: eu estou aposentado; em 
Parnamirim, eu encontrei um volume grande de processos, número de processos e 
trabalhava basicamente com dois juízes, e, de repente, me vi, depois da minha 
promoção, o decréscimo na quantidade de trabalho; após refletir, cheguei a 
conclusão de que deveria procurar um outro rumo, uma outra experiência.  
Então, fui ser Procurador da Fazenda Nacional, uma área que eu não conhecia 
nada, e onde tive contato principalmente com as matérias tributárias. Isso me levou 
a fazer o concurso de Juiz Federal. Como é que foi isso? Um dia, o Hélio e o 
Lisandro Tourinho Costa, que depois se tornou Juiz do Trabalho da 5ª Região na 
Bahia, me falaram sobre o concurso para Juiz Federal Substituto. A matéria era 
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basicamente Direito Público e havia a necessidade de documentos que 
comprovassem tempo de serviço; eu tinha minha certidão do Ministério Público, o 
que já contava seis anos, e a exigência era de três ou quatro anos. Então, eu me 
inscrevi e entreguei aquele documento. A minha inscrição foi deferida e a deles 
indeferida, porque eles não tinham juntado certidões quanto ao tempo de serviço; no 
entanto, isto não constava claramente no edital. Mas, na época ninguém ousou 
sequer reclamar. Era a época dos militares. Então eu prossegui no concurso e fui 
passando nas etapas; no final, como sempre ocorre num concurso de juízes, 
pouquíssimos aprovados; fui o 5º lugar neste concurso e ingressei na Justiça 
Federal. Inicialmente eu fui nomeado para a Seção Judiciária da Bahia, que hoje 
integra a 1ª Região. Mas, um dia eu fui chamado para substituir em Sergipe e, o juiz 
era Geraldo Barreto Sobral, que depois se tornou Ministro do antigo Tribunal Federal 
de Recursos e depois do Superior Tribunal de Justiça. E este contato com Geraldo 
levou à minha transferência para Sergipe. Mas, como já havia um concurso em 
andamento, me disseram que havia dificuldades. Fiz uma permuta com a ministra 
Eliana Calmon, que desejava naquela época ir para a Bahia; assim eu fui para 
Aracaju, onde me adaptei muito bem, e fiquei lá até o Tribunal Regional (risos).  
Agora, o Tribunal. Enquanto todo mundo naquela época estava sequioso em ir para 
o Tribunal, eu não estava muito animado, porque tinha receio de sair de Sergipe, eu 
gostava de Sergipe, como gosto até hoje e, eu estava fazendo uma obra na minha 
casa, achava aquilo importantíssimo. Estava construindo um andar na minha casa, 
onde eu colocaria um gabinete. Além disso, gostava muito de Sergipe. Eu me 
inscrevi, mas não me movimentei, disso se encarregou o meu compadre, o Geraldo, 
que havia batizado meu filho Júnior, em 1981. Portanto, antes da subida dele para o 
TFR; faço questão de explicar isso. E quando o TFR foi substituído pelo Superior 
Tribunal de Justiça, criaram-se também as Regionais Federais.  Tive um número 
expressivo de votos, sendo aprovado quase que por unanimidade pelos Ministros. 
Veio à fase de nomeação. Geraldo falou com o sogro dele, o senador Lourival 
Batista, que por seu turno era amicíssimo do presidente da época, o Sarney. Minha 
nomeação foi assim como um presente. Chegou de repente. Foi mais ou menos 
como minha promoção para Itaparica, também fui promovido pelo antigo Procurador 
Geral da Justiça, o Barbosa Romeu lá na Bahia, onde eu sequer sabia que era 
candidato; soube da minha promoção, quando recebi o Diário Oficial, um choque 
positivo. Eu era diretor de Colégio em Parnamirim, nós estávamos cuidando do dia 
07 de setembro, a Prefeitura tinha conseguido instrumentos musicais, fanfarras, 
caixas e tambores para apresentar no dia, e recebo o telegrama. Vi que minha vida 
ia mudar totalmente naquele momento. A ida de Sergipe para Recife foi bastante 
estranha. Hoje, (risos) quando eu saio de férias, faço questão de passar em Recife. 

9) Fernando Pessoa diz: “[...]Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce[...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Olha, as realizações desses sonhos na justiça são de tal dimensão que até fica difícil 
a gente referir apenas uma delas. Mas, no Tribunal uma  de minhas aspirações, que 
acredito ter sido  concretizada, foi um maior aprofundamento profissional. Creio que, 
embora fosse bastante dedicado ao estudo, e procurar levar sempre a sério o 
trabalho de Magistrado no primeiro grau,  sem dúvida alguma, o contato com os 
colegas, o colegiado lá no Tribunal da 5ª Região, foi extremamente significativo para 
mim. Fui escolhido para integrar a primeira turma composta, respectivamente, pelo 
Juiz do Tribunal Federal, o Machado, um profissional realmente competente, de uma 
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inteligência fenomenal; e pelo Ministro Francisco Falcão, mais jovem do que eu, e 
com quem eu passei a ter um relacionamento fraterno. Então nossa turma, apesar 
de algumas discussões, foi construída sob muita amizade. Da mesma forma com os 
outros colegas que integram o Plenário. O Tribunal era pequeno, nós começamos. 
Esta composição foi bem pioneira.  No Tribunal não tinha nada, funcionava num 
prédio que foi cedido pelo vice-governador da época, Carlos Wilson, um abnegado, 
visto que ele abdicou daquele seu prédio para o Tribunal, indo trabalhar no Centro 
de Convenções. A gente passava para a sessão, e o pessoal passava com a massa 
para fazer obras, com aquelas gamelas. Eu ficava com receio de derramarem aquilo 
na gente. Nós não tínhamos gabinete, então, no inicio eu tive que voltar para 
Aracaju, onde eu tinha o gabinete, a minha mesa que não havia sido ocupada, e 
apoio dos servidores na Seção Judiciária de Sergipe. O Ridalvo se desdobrava para 
arrumar o Tribunal e trazer funcionários que deram a base nos primeiros tempos. Ele 
me trouxe um grupo muito capaz, muito competente da Paraíba e até hoje, ainda 
temos a Dra. Telma que ainda está na 5ª Região.   
  
O Sr. Voltou para Sergipe só para ficar temporariamente ou para buscar 
funcionários também? 
Não. Em Sergipe, eu tentei quando fui nomeado. Convidei diversas pessoas entre os 
meus assessores, mas ninguém aceitou. Eles se queixavam que tinham os parentes, 
além da diferença no custo de vida, aluguel principalmente. O fato é que você 
conseguir retirar um sergipano de Aracaju é algo extremamente difícil. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Como um dos integrantes da primeira composição do Tribunal, pode falar 
como ocorreu a instalação em Pernambuco? Lembra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. Como o senhor conseguiu formar seu gabinete numa época 
assim? 
No início foi difícil, pegamos algumas indicações de colegas e fomos formando aos 
poucos; depois, quando eu já estava em Recife, foi ficando mais fácil, porque 
houveram os concursos. Eu passei a ter informações de algumas pessoas, através 
principalmente dos meus filhos que estudaram na Faculdade de Direito.  

Tem algum fato marcante nesse inicio? 
Sim, na própria Sessão de Posse. O Governador Arraes que tinha sido convidado 
para Presidente de Honra da Mesa; ao receber a presidência do Ministro Evandro 
Gueiros, ele simplesmente continuou presidindo a sessão. E no dia seguinte os 
jornais disseram que o Governador Arraes deu posse aos juízes, o que não estava 
de totalmente errado, porque ele acabou se tornou o presidente da sessão, então 
isto foi um fato pitoresco. Recordo-me também que o Ministro Evandro já tinha os 
nomes das dependências, então “aqui seria a sala de fulano, sala em homenagem a 
sicrano”. Coisas assim um pouco fora do normal que aconteceram nestas 
solenidades. Além do mais, o local não comportava o número de pessoas e você 
deve imaginar o desconforto para tudo aquilo.  
O primeiro trabalho do Tribunal foi organizar o Regimento Interno, uma convocação 
logo na posse e, se não me engano, no mesmo dia ou no dia seguinte. Parece que 
foi no mesmo dia, porque a sessão de posse foi pela manhã e no mesmo dia a 
tarde, Ridalvo já havia nos convocado para começar a organizar o Regimento. 
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Formou-se uma Comissão, acredito que composta pelos juízes, entre eles o 
atualmente Ministro Aposentado Delgado, Petrucio Ferreira, e me parece que Lázaro 
Guimarães. Foram feitas algumas discussões básicas, foi quando Ridalvo nos deu 
ciência que estávamos naquele estágio de penúria e que nós teríamos que nos 
socorrer de nossas seções judiciárias para o apoio e preparar os primeiros 
processos. Já na primeira sessão, foi apreciado um “habeas corpus”. Foi o processo 
numero 1 do Tribunal. Não me lembro mais quem eram as partes, eu não fui o 
relator. Não me recordo quem foi o relator. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Vou começar pela influência social: o Tribunal, em Recife, teve uma importância 
muito grande. O Estado de Pernambuco naquela época estava num relativo estágio 
de decadência. Pernambuco tinha perdido diversas fontes de emprego. O setor 
suca-alcoleiro vinha em declínio e, o Tribunal serviu em primeiro lugar para 
reanimar, e ao mesmo tempo, foi uma fonte importante de emprego para muitas 
pessoas, além de destacar Pernambuco na Região. No âmbito político, creio que o 
Tribunal dava uma nova dimensão ao Nordeste, sobretudo a Recife, que sem dúvida 
nenhuma é a capital do Nordeste pela localização. Veja que eu sou baiano, mas 
posso falar com inteira independência. A Bahia, nos antigos mapas, integrava a 
Região Leste. Ela está muito separada dos outros estados do Nordeste, enquanto o 
Recife é uma cidade síntese, onde encontramos pessoas de todos os Estados da 
Região, particularmente, a Paraíba, por sua proximidade, mas também Alagoas, 
Ceará, Maranhão Piauí. Não faltam sergipanos e também baianos. Mas, os 
interesses políticos terminaram por dar uma divisão da área diferente, de tal modo 
que, por exemplo, a 5ª Região ficou apenas com 6 Estados. A Bahia que integrava 
com Sergipe, a antiga Região Leste, ficou de fora. O argumento era de que o 
transporte aéreo seria mais fácil na capital. Na verdade a Bahia não aceitava ser 
dirigida por Pernambuco. Uma questão de política regional; os estados do Piauí e do 
Maranhão alegaram também dificuldades de deslocamento para o Recife. Em suma, 
fatores circunstanciais que terminaram determinando um novo desenho. Então, 
como importância social e política, eu vejo a possibilidade que nós temos, com o 
Tribunal da 5ª Região, de julgar com mais conhecimento de causa certas matérias 
que são trazidas e embora adstritas e regidas pela lei federal, tem uma conotação 
específica da região. O fator regional implica certas considerações importantes no 
âmbito da justiça, e isto o Tribunal tem feito.  
O Tribunal da 5ª Região tem se destacado, sendo motivo de orgulho para todos nós; 
porque os trabalhos dos colegas, os acordes, as sentenças, que chegam aqui ao 
STJ são de esmerada fundamentação, alguns mereciam até ser publicados; muitos 
dos nossos colegas se dedicam também a outras áreas, por exemplo, ao ensino e à 
pesquisa, havendo um grande número de livros editados por integrantes do TRF da 
5ª Região. Temos alguns nomes, pessoas extraordinárias, não só por sua 
inteligência, como também pela dedicação. Eu presidi dois ou três concursos, e 
tenho uma particular satisfação em ver onde estão aqueles candidatos, alguns nem 
tão jovens; por exemplo, o Ministro Napoleão, que foi meu vizinho de gabinete, foi da 
primeira turma e se destacou; eu me recordo que nós convidamos algumas pessoas 
para falarem numa espécie de curso que havia no final do concurso, e um dos 
participantes do curso era o nosso colega o Hugo Machado. E Hugo começou 
dizendo: “Eu não sei se devo falar, tenho certa timidez, porque entre os candidatos 
do concurso tem um que foi meu examinador”. O Napoleão já tinha uma série de 
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títulos antes disto. Hoje, no Tribunal, ele tem se destacado, não só pela qualidade 
como juiz, ministro, mas também pela qualidade literária. Napoleão é um poeta, um 
homem, que cuida da palavra com especial carinho e eu tenho muita admiração 
todas as pessoas que têm esta qualidade; também o era nosso querido Professor 
Humberto Vasconcelos, que foi nosso Secretário na Escola de Magistratura.    

12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
Como Magistrado, sempre procurei dar o maior dinamismo possível às decisões, de 
tal modo que muitas vezes quando chegava algum advogado para me pedir 
preferência ou, para me falar sobre o assunto, a maioria das vezes eu já tinha 
despachado. Para isto, eu contava na época, com o Valmir Ferreira, que hoje é juiz 
em Caruaru; ele fazia uma parte inicial da decisão, um relatório, me telefonava 
dizendo, e quando eu chegava ao Tribunal, conferia rapidamente  e completava 
cada decisão. Como Presidente, fui um tanto inábil, havia algumas coisas no 
Tribunal que eu andei alterando, mas estas coisas a gente tem que falar, explicar às 
pessoas, e eu agia diretamente; por exemplo, às vezes tinha servidor que estava lá, 
e que não devia estar, ou havia gente que estava com gratificação de outros 
estados, eu sempre cortei, sem procurar saber de onde aquilo tinha vindo, estes 
fatos não eram corretos; mas às vezes , tinham certas explicações, justificativas. 
Claro, hoje eu não faria mais. Digo que faria as mesmas coisas, mas não da mesma 
maneira; teria, como se diz numa expressão popular, maior “jogo de cintura”, maior 
habilidade, o que me faltou, no início. Alguns colegas ficaram um pouco chateados 
comigo, mas posteriormente vieram a entender que eu tinha feito com a melhor das 
intenções. Como Vice-Presidente, eu não tive maiores dificuldades, o meu 
Presidente naquela época era o Ministro José Delgado, eu já o conhecia, nós 
fizemos o mesmo concurso e nunca houve maiores problemas em nosso 
relacionamento. E como Corregedor, os fatos eram rotineiros, as dificuldades 
básicas; por exemplo, uma vez, em Alagoas, eu encontrei um grande número de 
ações penais e inquéritos policiais sem denúncia, e resolvi fazer então um 
Expediente diretamente ao Procurador Geral da República, relatando o número de 
processos que estavam naquela situação; na época, o Dr. Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, que hoje é Desembargador Federal em Recife, disse para mim: “Dr. Meira, 
suas intenções são as melhores possíveis, mas, eu vou lhe dizer, não vai adiantar 
de nada, porque na Procuradoria o atraso deles é ainda maior do que os dos nossos 
colegas”. Então, são fatos assim que marcam. Outro fato que me marcou como 
integrante do Tribunal foi o seguinte: surgiu uma oportunidade em que eu  ia entrar 
de férias, então resolvi indicar o Dr. Paulo Roberto, que era juiz em Alagoas e por 
quem eu sempre nutri grande admiração,  para me substituir.  O Ministro Falcão, que 
não via o Paulo Roberto com bons olhos, me procurou e disse: “Você vai convocar 
este rapaz, esse juiz? Você que sabe...”. Eu não sei se era mútuo, mas o fato é que 
o Dr. Paulo Roberto foi convocado, realizou um excelente trabalho, o que não foi 
surpresa, pelo menos para mim. O próprio Ministro Francisco Falcão, na época juiz, 
reformulou seu pensamento.  

13) Durante sua atuação no Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considerou mais relevante para o Tribunal e/ou para Sociedade? E na obra: 
Coletânea de Julgados dos Magistrados (1996) de sua autoria contém algum 
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julgado que possa estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e públicos em geral? 
Eu creio que os trabalhos que abordaram a matéria de Direito Administrativo e 
Tributário foram julgados mais interessantes; fora do Tribunal, eu me lembro bem de 
uma matéria que julguei, ainda em Sergipe, que dizia respeito à predominância da 
Lei Complementar sobre a Lei Ordinária; na época, era ponto comum afirmar que 
uma Lei Ordinária não poderia revogar a Lei Complementar; então eu, ao contrário 
da ‘maré’, defendi a outra tese, seguindo José Souto Maior, num trabalho dele 
intitulado “Lei Complementar Tributária”, onde mostra que se a Lei Complementar 
também trata sobre matéria de Lei Ordinária, a Lei Ordinária pode revogá-la; 
recentemente, isto foi repetido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar matéria 
daqui do Tribunal, e voltou a insistir nesta mesma tese, que era uma tese “data 
venia” equivocada que deu origem a chamada Súmula 276. Hoje a chamada Súmula 
276 foi revogada, contudo, o Tribunal defendeu isso durante muito tempo. 

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Nós não podemos ficar impermeáveis aos outros poderes, bem como aos 
movimentos sociais, temos de participar da nossa sociedade, verificar os fatos que 
estão ocorrendo, sentir, sobretudo que nós não estamos na Europa, embora, nossas 
legislações tenha muito de européia; vivemos num País em que há profunda 
disparidade na distribuição de renda, profundas injustiças sociais, e onde se clama 
por uma melhoria nas condições de vida da população. Eu creio que nós devemos 
estar atentos para o que diz a Constituição. Nós devemos procurar ter harmonia e ao 
mesmo tempo independência; o contato, por exemplo, com os políticos, jamais 
poderá ditar uma influência sobre o juiz; de outro modo, este vai se confundir com 
um político qualquer. No meio político, é comum que alguém peça um favor e o 
obtenha, mas nós não podemos, sobretudo quando estamos nos dedicando ao 
trabalho jurisdicional, nos curvar a interesses estranhos. Isso, graças a Deus, na 
Justiça Federal que conheço, não tem acontecido, há a independência. Ainda com 
relação aos movimentos sociais, acho que nós devemos ter sensibilidade, mas, ao 
mesmo tempo não podemos nos tornar “repórteres” desses movimentos, nós temos 
que interpretar a lei com a maior abertura possível, mas não podemos julgar contra a 
lei. 
  
15) Na condição de Magistrado, proferiu alguma vez decisão contrária ao seu 
sentimento pessoal de Justiça?  
Ah, Sim, muitas vezes! Há muitas situações em que a gente deseja tomar 
determinada decisão, mas a lei não permite nenhuma abertura, e nós somos 
obrigados a aplicá-la em sua literalidade; não podemos interpretar a lei contra o que 
ela própria está a nos anunciar. 

16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Quanto à OAB, o que eu posso dizer é o seguinte: quando vim para o STJ, eu fui 
surpreendido por meu filho que disse: “Os advogados querem lhe apoiar” (risos). A 
maioria das causas deles eu neguei provimento, eles perderam quase tudo. Tinha 



359

receio que em razão dessas contrariedades aos seus pedidos, que os advogados 
me horrorizassem. Para minha surpresa, um dos órgãos que mais me apoiou foi a 
OAB, não só de a Pernambuco, como também de diversas Seções Judiciárias do 
Brasil, através de pedidos de amigos da Bahia e também de Sergipe. Aquele 
pessoal de Sergipe me ajudou muito nisso. Quanto ao Ministério Público, eu nunca 
tive maiores problemas, sabia bem qual era o pensamento lá.  O MP sempre foi meu 
companheiro. Quando eu fui, por exemplo, para Salvador, eu não sabia nada sobre 
o funcionamento da Justiça Federal, e contei com alguns colegas e amigos que 
eram do Ministério Público; vou destacar o falecido Roberto Casali, que era o chefe 
da Procuradoria, o Jair Brandão de Souza Meira que é até um parente meu e foi 
contemporâneo de faculdade, o Doutor Arx Tourinho, já falecido, que me fizeram 
recomendações, indicaram minha primeira secretária, Maria do Carmo Gomar, 
também falecida, pessoa extraordinária... então eu só posso agradecer. Da 
Defensoria Pública, eu nem posso falar, ela estava em fase de organização, o Dr. 
Paulo Raposo, que se não me engano foi o primeiro dirigente vivia coitado, correndo 
de um lugar para outro nos pedindo paciência, tempo para organizar seu próprio 
serviço, ele praticamente não tinha funcionários, e era um volume enorme de serviço 
para um número diminuto de pessoas; de qualquer modo, creio que nunca houve 
problemas, dificuldades, ao contrário nós sempre nos relacionamos bem. 

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Eu acho que a OAB se preocupa em fazer isto; talvez em alguns lugares devesse 
ser mais rigorosa, mas sempre que há representação a gente houve notícias, porque 
boa parte dessa apuração é sigilosa, mas volta e meia a gente tem notícias de 
alguns filiados que são afastados. Eu não tenho uma avaliação precisa, apenas 
notícias e a leitura que faço de boletins da OAB. Sobre isto não tenho uma 
experiência direta.  

18) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
Eu acho que há muito exagero. Tem havido uma espécie de preocupação de 
marketing, para valorizar a instituição, talvez a intenção não tenha sido esta, não sei 
qual a intenção, mas é um exagero. A Polícia Federal, sobretudo naquela fase inicial 
de apuração, precisava aprimorar os inquéritos. Alguns dos que peguei como Juiz de 
Primeiro Grau eram bem elaborados,  mas uma  boa parte apresentava muitas 
deficiências. Por exemplo, um inquérito contra o INSS demorava um ano. Então, em 
vez de se dedicar apenas a esses fatos da mídia, eu achava que deviam ter também 
o devido cuidado com aqueles que, apesar de menos midiáticos,  representam 
graves prejuízos para os cofres públicos. Situações fraudulentas, onde muitas vezes 
a futura absolvição  é decorrente da demora na coleta dos fatos . 

19) A jurisprudência do Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, lembra-se em que área? 
Na nossa época, me recordo de algumas matérias, sobretudo na área de Direito 
Tributário, ou sobre as resoluções do Banco Central e suas exigências no tocante a 
viagens para o exterior, quando houveram ações pioneiras no Tribunal da 5ª Região.  

20) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
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É fica difícil para nós, que estamos tão envolvidos no processo, dizer a quem ela é 
mais favorável, porque a nossa preocupação como juízes é fazer justiça, dar melhor 
interpretação à lei. Agora, o que outras pessoas diziam era o seguinte: que o 
Tribunal da 5ª Região e o Tribunal da 3ª Região tinha uma jurisprudência mais 
favorável ao contribuinte, ou ao beneficiário; que o Tribunal da 1ª Região, aqui de 
Brasília e o da 4ª Região com sede em Porto Alegre, eram mais favoráveis ao poder 
público de um modo geral, a União, as Autarquias, etc; e a 2ª Região? Isto é apenas 
uma brincadeira, e eu nunca acreditei nisso, mas disseram que, devido à fama de 
ser mais lenta, a 2ª Região não decide (risos).  

21) Ministro Castro Meira poderia falar um pouco sobre como foi a sua atuação 
no Superior Tribunal Federal? Algo a destacar? 
Aqui no STJ, eu fui encaminhado para uma turma de Direito Publico, responsável 
por todas as matérias de Direito Público, com exceção do Direito Previdenciário e do 
Direito Penal, naturalmente. Senti-me à vontade, porque afinal de contas eram 
matérias familiares para mim, e que já havia tratado na 5ª Região, com exceção de 
alguns temas, que eram vinculados ao aos estados e municípios, principalmente o 
ISS e o ICBS; mas isto facilitou muito a minha atuação. A dificuldade maior foi talvez 
de compreender na sua inteireza a função e o alcance do recurso especial, mas, 
isso é uma dificuldade explicável, porque só com experiência aqui dentro, no contato 
e no dia-a-dia é que a gente vai adquirindo. 

22) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Eu acho que esta contribuição tem um lugar especial; quando nós temos as fontes 
documentais escritas, os relatos formais, ainda assim nos escapam certos detalhes 
que impedem a quem está avaliando perceber como aqueles fatos se 
desenvolveram na sua inteireza, com todas as suas nuances, e que somente a 
história oral pode proporcionar; de tal modo que eu considero que só se conhece a 
história, na sua profundidade, quando nós temos estes testemunhos orais. Evidente 
que, testemunho oral tem também seus percalços muitas vezes a gente fornece um 
dado e o dado não é exato, mas, este problema pode ser facilmente superado com a 
consulta aos registros e fontes documentais; mas há, de qualquer forma, algumas 
contribuições que são ímpares para se poder analisar as circunstâncias exatas em 
que se desenvolveu um fato documentado, e é muito importante que nós possamos 
apreendê-lo através de suas testemunhas oculares.  

23) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
É de fato positivo, sim. Principalmente porque nós todos chegamos aqui, passamos 
por aqui, mas não vamos ficar aqui. A morte é uma realidade difícil de ser encarada, 
nós gostaríamos todos de ser eternos, de sermos os últimos a nos despedir daqui, 
no entanto sabemos que isso é uma passagem, e quem pensar de modo diferente 
se engana bastante; como diz o Evangelho, na hora em que menos esperar o filho 
do homem virá então ele poderá chegar para pedir contas do que nós fizemos com 
os talentos que recebemos, e com os meios que nos foram proporcionados dentro 
de uma sociedade carente, uma sociedade  em que as pessoas clamam por justiça 
social. O que nós fizemos? Então, algo que nos engrandece, a meu ver, vem através 
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do papel da história oral. Ano passado, eu recebi um cartão de natal do nosso amigo 
Petrucio Ferreira e, poucos dias depois ele faleceu, nos deixava, e quando solicitei 
aprovação de um voto de condolências no próprio Tribunal para a família, eu fiz 
registrar este fato.  E o li na ocasião. Eu já estava na Presidência da Segunda 
Turma, eu li a poesia que ele tinha nos emitido a mim e a diversas pessoas, ele tinha 
habilidade para fazer poesias, tinha um particular talento neste setor, então, aquilo 
me fez realmente meditar um fato, porque ninguém esperava; durante toda a vida, o 
sonho dele era ser Decano do Tribunal, e o foi por menos de um mês ou talvez mais, 
já que o Dr. Ridalvo se aposentou no dia 15 de novembro, se me recordo bem, e o 
Dr. Petrucio faleceu por volta do dia 17 de dezembro... Era uma das pessoas 
portadoras dos maiores detalhes sobre o funcionamento e composição do Tribunal, 
como este se organizou, bem como da parte de documentação; seus muitos 
contatos, a exemplo do que estabeleceu com o Governo, através de um advogado 
de Pernambuco, que na época era auxiliar do governador Miguel Arraes, o Izael 
Nóbrega. Então. Foi ele e poderia ser qualquer um de nós. 

24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? Falar um pouco da 
instalação da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região como primeiro 
Diretor? 
Eu fui indicado como primeiro diretor pelo então presidente Dr. José Maria de 
Oliveira Lucena, e isso porque talvez eu fosse à pessoa que vinha mais chateando 
Zé Maria para criar esta escola (risos). Nós estávamos em algum restaurante, junto 
com o Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, e todo o mundo sabe que o Sálvio sempre 
foi um entusiasta das Escolas de Magistratura; eu o conheci ainda como Juiz na 
Bahia, desde os anos de 1976-77; o Plauto Afonso e eu éramos colegas lá na 5ª 
Região, e um dia o Sálvio foi para lá, para uma reunião de Juízes de Menores, e eu 
me lembro que eu fui logo dizendo o que achava, não sei o que o Sálvio achou de 
minhas idéias, só  sei que nos conhecemos e conversamos naquela época; depois, 
acompanhei a carreira de Sálvio, mandava cartão, estas coisas, eu tinha uma 
relação muito próxima de uma amizade; então, fiz uma pergunta bem inocente: “ 
Então, Sálvio, o que é que você acha de criarmos uma Escola de Magistratura lá no 
Tribunal da 5ª Região? Ele olhou para Zé Maria e disse: “... mas não tem ainda? É 
claro que precisa desta escola!” E ele deu o maior incentivo, e então como talvez eu 
fosse, digamos, o mais chato, ficava falando nessas coisas, Zé Maria me designou, 
como se dissesse assim: “Já que é para criar, tome o abacaxi!”; e houve a 
aprovação do todos os colegas. Nós organizamos, começamos a Escola com todas 
aquelas dificuldades, das quais você é testemunha. Nós contamos lá com o 
Professor Humberto, começamos com aqueles cursos, a primeira revista feita ali 
com extrema dificuldade. Fizemos, se não me engano duas revistas. Duas ou três 
revistas ainda na minha gestão. Com a minha saída do Tribunal, a Escola tomou um 
outro nível de organização, contando até com uma melhor estruturação, um papel 
mais definido, sobretudo com a participação dos concursos dos Juízes Federais. O 
último concurso me marcou bastante, porque foi talvez a última participação pública 
de Lourival Vilanova, graças à intervenção e o apoio da Desembargadora Margarida 
Cantarelli, que era amiga pessoal dele e de sua esposa, que achava que ele não 
tinha mais condições de estar enfrentando estas coisas. Mas, o Lourival foi para lá 
para falar alguns minutos, havia um tempo determinado; mas ele se entusiasmou 
tanto com as perguntas dos integrantes daquele concurso. Uma turma excepcional, 
excelentes profissionais, tanto que a Joana Carolina, que é deste concurso está 
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sendo hoje convocada para auxiliar lá no Tribunal, entre outros, como o Francisco 
Barros e Silva, vejo que todos esses juízes se destacaram; uma experiência também 
muito positiva que nós usamos, foi o trabalho de aconselhamento psicológico com o 
método de dinâmica de grupo; o fato é que nós mostramos neste concurso que 
acabou aquela competição exagerada, os integrantes passaram a ser mais unidos, 
eles se tornaram pessoas profundamente amigas e solidárias uns com os outros. Foi 
o quarto concurso, o último que eu participei lá em Recife, realmente uma coisa que 
me deixou gratificado, foi uma experiência marcante. 

25) Quer falar mais alguma coisa que a gente não abordou sobre o Tribunal, 
Ministro Castro Meira? 
São tantas lembranças e tão profundas; eu me recordo que, quando cheguei ao 
Superior Tribunal, durante muito tempo eu dizia assim: “O nosso Tribunal...” e eu 
estava me referindo a 5ª Região, demorei muito tempo para me acostumar que não 
estava mais no Tribunal da 5ª Região. Então, há momentos que me marcaram 
profundamente... (silêncio). A construção do prédio, aquelas dificuldades enormes 
que tivemos: as brigas com a construtora, a chegada do Luís Albuquerque, que veio 
com outra experiência, e que realmente nos auxiliou profundamente nessa parte. Foi 
uma ajuda decisiva naquela época. Então, a inauguração, as dificuldades que nós 
tivemos para levar o Presidente do Supremo na época para lá, são fatos que não 
daria para nós resumirmos aqui neste momento. 

Quero dizer ao Sr. que se o Sr. quiser escrever alguma coisa ( risos ) pode 
escrever que a gente coloca na memória do Tribunal, porque são coisas que 
eu acredito que nós devemos deixar registradas, todos estes enfoques, estas 
experiências esta primeira composição, que eu acredito foi até uma família que 
começou ali. 
É verdade,  embora eu não conhecesse todos pessoalmente, o Orlando mesmo eu 
não o conhecia, o Machado e o Petrúcio Ferreira eu não conhecia pessoalmente. Ali 
eu conhecia o Delgado que foi do meu concurso, o Lázaro Guimarães porque é da 
Bahia e porque o pai dele tinha sido meu colega quando eu fui Promotor de Justiça. 
Lázaro escrevia uma coluna na Tarde sobre matéria forense, e eu gostava muito de 
ler a coluna dele naquele tempo, e certa vez eu o procurei por algo que ele 
escreveu... ele foi fazer o Curso de Especialização de Processo Civil quando eu 
estava fazendo o Mestrado e nós nos encontrávamos eventualmente na Faculdade 
de Direito. 

Ministro Castro Meira, quero agradecer muito esta entrevista em prol do 
Tribunal inclusive vamos tentar consolidar esta Memória do Tribunal porque 
são 20 anos de vida que estamos comemorando..... 
Nancy, eu quero lhe parabenizar por esta iniciativa, eu acho que o Tribunal, ele 
próprio como instituição já devia ter tido esta iniciativa, você está tendo uma feliz 
idéia de fazer isto, uma oportunidade para os antigos. Hoje, olhando a garotada lá 
do Tribunal, acho que todos são mais novos do que eu. Aquela garotada tem que 
saber alguma coisa do que aconteceu no antigamente; até me parece que da 
primeira composição só resta mesmo o Lázaro Guimarães. Então, se Lázaro sair, o 
Tribunal já não terá mais nenhum representante da primeira composição. Mas, 
também era de se esperar isto, são 20 anos! Muita coisa aconteceu desde 1989, 
mas a gente não esquece,  há fatos que ficam marcados na mente e no coração de 
todos nós. Muito obrigado, Nancy! 
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E N T R E V I S T A nº 04 

Nome – Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Pais – Napoleão Nunes Maia e Maria do Carmo Pitombeira Nunes 
Data de Nascimento – 30 de dezembro de 1945 
Local da Nascimento – Limoeiro do Norte – Ceará 
Local da Entrevista - Cidade de Brasília, DF. 
Duração da Entrevista – 1 h 28 min 9 s 
Data da Entrevista – 01 de dezembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Posso sim. Antes, porém, Dra. Nancy, quero lhe dizer com toda franqueza e 
sinceridade que para mim é uma honra e um prazer a oportunidade de poder 
registrar para a história, meu depoimento sobre a minha experiência na magistratura 
e, em particular, no TRF da 5ª Região, onde tive a grande honra de ser 
Desembargador Federal ao lado de figuras exponenciais da magistratura do Brasil 
por quase sete anos. Prazer! Meu nome completo é Napoleão Nunes Maia Filho. 
Meu pai se chamava Napoleão Nunes Maia e a minha mãe Maria do Carmo 
Pitombeira Nunes. Ambos faleceram prematuramente, quando eu ainda era 
praticamente adolescente. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Limoeiro do Norte, a 
aproximadamente 200Km de Fortaleza, no dia 30 de dezembro de 1945. Portanto, 
tenho 62 anos. Foi lá que eu nasci. Uma cidade pequena, onde vivi minha infância 
até os 18 anos de idade, quando tive de  cumprir aquele tempo chamado “tiro de 
guerra” do Serviço Militar. 

3) Como foi a sua infância, Ministro? Pode falar um pouco sobre sua cidade 
natal? 
A minha infância foi essencialmente, basicamente e felizmente, rural. O meu pai era 
um pequeno proprietário agrícola, herança do pai dele, de seu avô, uma tradição da 
família; assim como de minha mãe, que também vinha de uma família de pequenos 
produtores rurais. Então, eu nasci e me criei neste ambiente, que influenciou e 
influencia fortemente a minha vida, minha mentalidade, minha formação e, 
principalmente, a minha judicatura, o meu modo de julgar. Eu vejo freqüentemente, 
com muita surpresa e também com tristeza, situações rurais tratadas por 
magistrados que não conhecem a periferia de sua própria cidade e, muito menos, a 
complexidade e a riqueza, as dificuldades, os desafios e as vicissitudes da vida rural. 
Pois, em minha experiência de criança rural até a adolescência, vivi sempre no 
campo, numa família com numerosos parentes, tios, primos ... para você ter uma 
idéia, eu tinha 15 tios pelo lado de meu pai e tinha 17 pelo lado de minha mãe; 
então, são vivências, experiências de dificuldades econômicas, a estrutura rural, o 
comportamento social, as desesperanças, expectativas de chuva... Isso me marcou 
profundamente e, às vezes, me desespera quando eu vejo situações jurídicas de 
trabalhadores rurais que não são tratados dentro do contexto realístico de suas 
vidas. Isso ainda é um erro. Eu cresci na zona rural e, é claro, tinham parentes meus 
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que moravam na cidade e eu tinha, naturalmente, circulação por ela. Estudei num 
colégio urbano, o Seminário de Limoeiro. Minha intenção era ser padre por causa da 
influência de minha mãe, que era muito religiosa, e de parentes meus, como uma 
irmã de minha mãe, Tia Adelaide, ainda hoje viva, que tem quase 100 anos e é 
freira, e um primo, sobrinho de minha mãe, o Padre Pitombeira, um homem 
virtuosíssimo, poeta extraordinário, um homem fantástico. Estas pessoas me 
influenciaram em ser  padre. Contudo, por coisas do destino, não persisti na carreira 
eclesiástica. Mas, Limoeiro para mim é uma presença diária, constante, muito 
poderosa... sempre junto, sempre poderosa e determinante em tudo que eu faço. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos; o meu pai, quando eu tinha 20. Eu falei 
para você que tenho 62 anos, portanto eu tenho 42 anos sem meu pai e 45 sem 
minha mãe. Tenho uma lembrança muito terna deles. Eram pessoas muito brandas, 
diligentes, presentes. Minha mãe era daquelas à moda antiga, que fazia de tudo 
pelos filhos, sendo capaz até de morrer por eles. O meu pai, também um pai à moda 
antiga, muito carinhoso, austero, muito presente e orientador. Era um homem muito 
inteligente, inteligentíssimo, brilhante. Todo mundo de Limoeiro reconhece isso.  Era 
um orador nato, inspiradíssimo, e tinha idéias rigorosamente originais; hoje eu acho 
surpreendente que ele tivesse tais idéias.  Naquela época, 40 anos atrás, ele tinha 
idéias que, hoje em dia, são apresentadas como novas revolucionárias. Modernas 
etc. Meus pais foram pessoas fabulosas, graças a Deus.  Meu avô paterno, com 
quem convivi, Antônio Lopes da Costa Maia, morreu com quase 100 anos. 
Influenciou-me poderosamente, era um homem muito inteligente, um artista, fazia 
cela de animais, arreios, era pedreiro e marceneiro. Era um artista completo. Era um 
artífice, como se chamava antigamente, um homem que contava muitas histórias, 
sabia muitas lendas de assombração, de fantasmas... coisas  rurais que ele me 
contava. Então, a minha vivência foi rigorosamente rural, e eu a cultivo e conservo 
com todo cuidado; além de me emocionar, isso faz parte de minha vida, aliás, faz 
parte não... é minha vida! Eu tenho dois filhos, dois filhos sanguíneos, digamos 
assim, o Mário Henrique e a Mônica Maria. E a Mônica já me deu um neto, o Luiz 
Napoleão, que está hoje com 3 meses de idade, um menino grande, bonito...  muito 
auspicioso. A chegada dele foi algo emocionante e muito feliz. E tenho outro filho, 
esse do meu espírito e do coração, o Marco, que eu ajudei a criar e que é filho da 
Fátima, com quem eu fui casado durante muito tempo e que me deu, também, os 
outros dois que já citei, o Mário e a Mônica.  São três filhos muito queridos e que eu 
valorizo imensamente. Tenho também um outro filho, de um episódio, uma aventura, 
o Rômulo, que tem hoje 18 anos. Temos pouco contato, mas nutro muito carinho, 
grande apreço e amor por ele. Então, são esses, quatro filhos e um neto. O neto é o 
predileto. 

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Tive como primeira professora a minha mãe. Aprendi com ela a ler, a contar. 
Naquele tempo, tinha a tabuada. Eu aprendi com minha mãe a tabuada e a carta do 
ABC, o primeiro e o segundo catecismo da doutrina cristã. Aprendi tudo isso com 
ela. Depois, eu comecei a estudar no Ginásio Diocesano, que era já na época 
dirigido pelo Padre Pitombeira, esse primo meu que já falei e que me influenciou 
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muito a minha vida estudantil, tanto para ser professor, como de certo modo, a 
minha vocação eclesiástica, que se frustrou por circunstâncias da época, das quais 
eu não me recordo. Houveram alguns episódios interessantes me envolvendo nessa 
vocação; também o então bispo de Limoeiro, Dom Aureliano Matos, um prelado  
famoso no Ceará, muito influente e virtuoso, muito ligado ao meu pai, me ajudou na 
vocação de ser padre, como também o Monsenhor Otávio, Padre Mizael, esses 
foram influentes. Pois bem, eu fui estudar no Ginásio de Limoeiro, que se chamava 
Ginásio Diocesano Pe Anchieta, até hoje dirigido pelo Pe Pitombeira. E lá, minha 
primeira professora foi Dona Lili Conrado, no segundo ano primário. Depois, veio 
Dona Neneca, Dona Dozinha no terceiro ano, Dona Telma e Dona Creuza. Graças a 
deus, todas ainda vivas e saudáveis. Isso no chamado curso primário, até o quinto 
ano. Naquele tempo, chamava admissão. A minha professora de admissão foi dona 
Creuza, era uma excelente professora; aliás, todas elas, excelentes docentes, tenho 
a impressão de que hoje não mais existe professora daquele jeito. Depois,  eu fui 
professor primário, na escola de Limoeiro, e também no antigo curso ginasial. 
Também fui professor universitário. Eu queria ser professor, como foram meus 
professores. No curso ginasial, eu também tive grandes professores, o Padre 
Pitombeira, Padre Mariano, seu Matos, que é marido de dona Nenê, infelizmente 
falecido há pouco tempo, Doutor Lima Verde, e os padres holandeses. Lá em 
Limoeiro, nesse tempo, o seminário era dirigido por uma missão de lazaristas 
holandeses e havia uns professores extraordinários. Lembro-me de Padre Cleto, 
Padre Pedro, Padre Adriano, Padre Nicolau, Padre Luis e Dom Falcão, meu 
professor de matemática que depois foi Arcebispo e Cardeal aqui em Brasília; 
quando fui seminarista em Limoeiro, ele foi meu orientador espiritual. Tenho grande 
admiração por ele, um homem virtuoso, extremamente estudioso, metódico, 
caprichoso, uma figura exemplar, tanto como padre quanto como professor. Ainda 
hoje,  eu o chamo de Padre Falcão. Ele mora aqui em Brasília, atualmente. Há uns 
dois meses, eu o encontrei num shopping, e surpreendentemente ele está do 
mesmo jeito. E eu chamei: “Padre Falcão!”... ele ficou surpreso, porque ninguém 
chama ele assim aqui, o chamam de Dom Falcão, Cardeal ou arcebispo. Eu fiquei 
muito feliz de encontrá-lo porque fazia pelo menos uns quarenta anos que eu não o 
via. Ainda assim, ele me reconheceu. Foram meus professores, marcantes... 
homens e mulheres extraordinários de Limoeiro, muito positivos. E depois, na 
Faculdade de Direito, fui aluno de Paulo Bonavides, Miramar da Ponte, Flávio 
Ribeiro, Amorim Sobreira, Antônio Carlos Costa e Silva, Júlio Miranda Bezerra, 
Roberto Martins... esses foram meus professores, inesquecíveis e quase todos ainda 
vivos, graças a Deus. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Entendi sua pergunta, muito inteligente e muito interessante. Eu penso que 
magistratura seja realmente uma vocação. Não creio que seja uma função ou um 
emprego. E vejo que um grande número de magistrados não tem vocação para 
magistratura. Muitos que entram para magistratura, na minha avaliação, a encaram 
de forma distante do que deveria ser a função de um magistrado. Possa ser que eu 
tenha uma visão saudosista e até ultrapassada... mas, o magistrado, antes de tudo, 
tem que ser sensível. Absolutamente sensível às vicissitudes, às desgraças, às 
infelicidades dos outros. Se o magistrado não tiver sensores para captar essa 
problemática, ele poderá ser um excelente jurista, um excelente conhecedor das leis, 
até um doutrinador, mas não um magistrado. Eu penso que magistrado é aquele que 
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sente a dor do outro; se não a sente, não pode, a meu ver, ser magistrado. Isso eu 
aprendi com meu pai, sendo influenciado também por alguns magistrados amigos 
dele em Limoeiro, como por exemplo, o Dr Otávio Augusto Acioly Cintra, que foi juiz 
durante muito tempo e ainda é um magistrado exemplar, um homem que sentia 
mesmo; daí vem a palavra sentença, de sentir, de sensação, de sensorial, de 
sentido, de sentimento – se não há isso, não há um magistrado, pode até haver um 
excelente jurista, mas nunca um magistrado. Dr. Otávio Augusto Acioly Cintra ainda 
é um modelo de magistrado para mim. Eu o conheci em Limoeiro, quando ainda era 
estudante do curso secundário, o admirava profundamente. Também o Dr. Antonio 
de Deus Almeida, que era promotor de Limoeiro, também um excelente profissional 
de direito. E Edgar de Carlos Amorim, que era advogado no Nordeste e muito amigo 
do meu pai, chegando a ser juiz e até desembargador. Esses dois não chegaram ao 
Tribunal de Justiça, mas me influenciaram por sua conduta sensível, atenta, 
obsequiosa, comprometida e principalmente capaz de entender a problemática  ou a 
dificuldade das pessoas mais humildes. Eu acho que esse é o verdadeiro 
magistrado, porque a justiça é feita para quem precisa. A justiça é feita para incluir 
pessoas nas garantias de seus direitos e da cidadania. Sem essa percepção, sem 
essa preocupação, eu não creio que se possa dizer que é um magistrado. Repito, 
pode até ser um bom jurista, um bom conhecedor de leis, mas, não é um bom 
julgador, não é um bom juiz. E eu vejo muitos juízes, infelizmente, sem preocupação 
com a desgraça dos outros, como por exemplo, do trabalhador rural. Penso que 
quem não conhece essa realidade não pode julgá-la. Outra coisa que me preocupa 
muito é a prematuridade da inclusão dos juízes magistrados. Magistrados 
excessivamente jovens e, portanto, sem experiência, vivência, sem conhecimento 
dos problemas que são aflitivos na hora da decisão. Eu penso que isso é um 
problema grave. Como pode um jovem de 25 anos, que nunca, por exemplo, 
impetrou um habeas corpus, julgar um habeas corpus, negar um pleito desse tipo? 
Eu gosto de dizer, e dizia quando era professor, que quem nunca foi acordado na 
madrugada, com uma mulher chorando pedindo “Doutor, pelo amor de Deus, tire 
meu marido da cadeia, porque ele é inocente, me salve”, ou em outros casos, 
pedindo pelo filho, quem nunca passou por isso, como pode saber julgar? Mas essa 
é uma visão minha; acredito que se cria uma espécie de insensibilidade, uma 
indiferença, coisa meio olímpica, distante, e que isso, portanto, não é uma atitude de 
magistrado, a meu ver. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Eu fui influenciado pelo meu pai, como já falei, depois pelo Dr. Cintra, pelo Doutor de 
Deus Almeida e depois pelo Dr. Edgar. Eles me mostraram, desde jovem, que era 
importante ser juiz. O sonho do meu pai, a grande alegria da vida dele, era que eu 
fosse juiz de Limoeiro, mas, infelizmente, não fui Juiz Estadual, eu fui procurador do 
Estado do Ceará. Houve um episódio que me também me marcou profundamente, e 
que ainda hoje me emociono muito quando recordo. Quando meu pai morreu, eu 
estava na Faculdade de Direito, no primeiro semestre; naquele tempo o curso 
jurídico era anual, hoje é que é semestral. Ele faleceu e deixou uma dívida no Banco 
do Brasil, como era um pequeno proprietário rural; tinha procurado, pouco antes de 
morrer, em Fortaleza, o Doutor Audyr Mentor do Couto Melo. Era um grande jurista e 
advogado, mas não era professor. E eu acompanhei meu pai algumas vezes ao 
escritório do Doutor Audyr Mentor, este já de cabelo branco, atencioso, muito gentil... 
e meu pai explicou para ele a situação de sua dívida, que tinha crescido 



367

vertiginosamente com os juros e correção, naqueles tempos de economia instável. E 
a nossa pequena fazenda, chamada Santa Mônica, que era o nome da mãe dele, 
também o nome de minha filha e de minha irmã... essa fazenda estava hipotecada 
no Banco do Brasil, e ia ser executada. Mas o Doutor Audyr Mentor conseguiu 
reduzir o valor daquela dívida, para o que meu pai achava que era o devido; era 
impossível, era impagável uma divida de agricultor ter chegado àquelas 
culminâncias e eu assisti isso. Na época, o gerente do Banco do Brasil era Dr. Stélio, 
muito gentil e cordial, e que estava torcendo bastante para que a dívida fosse 
reduzida para o tamanho devido, o justo. E essa vitória, que o meu pai só obteve 
depois de morto, foi exemplar para mim. Vejo como os bancos, hoje em dia, e não 
só naquele tempo, cobram dos seus credores, especialmente os da área rural, do 
setor primário da economia. Cobram o indevido, vamos supor cem quando a dívida 
era de vinte; e como os credores rurais são sofridos, mas esforçados, correm para 
pagar. Eu vi isto, passei por isto. Então, isso sempre serve de norte, de rumo para 
minha atuação como juiz. E foi Doutor Audyr Mentor do Couto Melo que reduziu a 
divida que nós conseguimos pagar, vendendo algumas cabeças de gado,  de 
ovelhas, juntando dinheiro dos nossos próprios recursos. Se não, iria perder a 
propriedade. E quantas pessoas perdem a propriedade? Isso me marcou demais e 
eu vi que precisava de juizes que entendessem disso. E isso foi decisivo para mim e 
para minha escolha. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Eu ingressei na magistratura já no começo da minha maturidade, já com mais de 40 
anos. Fui procurador do Estado do Ceará durante muitos anos, fui professor, 
assessor do Tribunal de Justiça do Ceará. E penso que isso é positivo. Certamente, 
quem entrou com 25 anos acha que eu não deveria ter entrado que eu já deveria 
estar aposentado e fora de combate. É possível que muitos pensem assim, eu não 
sei. Realmente, ninguém me disse isso. Fiz o concurso em 1991 e a minha primeira 
seção foi a Paraíba fui juiz também em Alagoas, no Ceará e em Pernambuco; com 
mais de 40 anos, entrei no Primeiro Grau. Eu não esperava chegar ao Tribunal da 5ª 
Região. Eu esperava mesmo era ser Juiz Federal, que para mim já era de uma 
dignidade imensa, algo que eu não ousava sequer ambicionar. Como já disse, no 
começo, meu pai queria que eu fosse Juiz Estadual em Limoeiro, bem perto dele, o 
sonho que para ele era uma realização imensa. Pois bem, a minha chegada ao TRF 
da 5ª Região eu devo, basicamente, a ajuda, colaboração e orientação de duas 
pessoas; o hoje Ministro César Rocha, Presidente do STJ, meu colega de turma, 
amigo fraternal, uma pessoa por quem eu tenho uma estima de irmão mesmo, um 
homem muito inteligente, preparado, altamente informado e senhor de todos os 
problemas da magistratura do Brasil, que me ajudou a chegar lá. Ele já era ministro 
quando eu cheguei ao TRF da 5ª Região. Depois, o Ministro Francisco Falcão, que é 
um dos magistrados mais inteligentes que eu conheço, extremamente sagaz, 
observador, muito trabalhador e amigo. Então, devo a eles dois. Foi assim que eu 
cheguei ao TRF da 5ª Região no ano de 2000. 

9) Fernando Pessoa diz: “[...]Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce[...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
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Em primeiro lugar, eu vou falar de Fernando Pessoa, maior ícone da Literatura 
Portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, talvez um dos poetas mais sutis de 
nossa língua, ao lado de Cecília Meirelles, que é também altamente sofisticada na 
sua linguagem, nas suas imagens e nas suas metáforas.  
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”. 
“Deus quis que a terra toda fosse uma; 
“Que o mar unisse, já não separasse; 
“Surgistes e fostes desvendando a espuma”. 
Este é o poema de Fernando Pessoa, sobre o destino dos navegadores 
portugueses, que teriam descoberto o mundo todo nos séculos XIV, XV e XVI, por 
vontade de Deus. 
Eu penso que o principal elemento deste pensamento Pessoano é a primeira frase 
“Deus quer”! O que Ele quer, se realiza. O homem sonha o que Deus quer. E faz o 
que Ele permite, a meu ver. E esse para mim é o sentido da expressão “Deus quer, 
o homem sonha, a obra nasce..” 
As obras humanas nascem pelo trabalho humano, mas pelo sonho que Deus que 
põe em nossa consciência. Com a permissão Dele, com a decisão Dele, com 
ilustração, com a iluminação da Vontade Divina é que nós realizamos as coisas. Por 
isso que eu disse a você ainda pouco, eu não cogitava chegar a Desembargador, e 
muito menos chegar a ser Ministro, isso não era uma idéia que estivesse na minha 
cabeça no começo da magistratura. Como lhe disse, meu pai queria que eu fosse 
um Juiz de Limoeiro, o que não ocorreu porque me tornei juiz Federal. Fui 
Procurador do Estado do Ceará. Pois bem, eu fui porque Deus quis e 
exclusivamente porque Ele quis. Ele desejou, eu sonhei e a coisa aconteceu, 
portanto, independentemente da minha vontade consciente, mas só da minha 
colaboração com o meu destino, com a minha docilidade diante do que Deus me 
indica. Sem isso, eu penso que o homem não é nada, nem mesmo homem; a não 
ser, como diz Fernando Pessoa, “um cadáver adiado que procria, se não houver a 
centelha de Deus, dentro do coração, dentro da mente, dentro das ações”. Tudo é 
feito para servi-lo, para realizar a sua vontade e fazer o que ele quer inclusive os 
nossos sonhos. Senão a obra não nasce. Na 5ª Região, eu tinha muita vontade de 
mudar o entendimento jurisprudencial a respeito de algumas realidades que eu 
considero cruéis. Primeiramente, a realidade dos trabalhadores rurais que eu 
conheci e conheço. Em segundo lugar, a realidade dos contribuintes, especialmente 
aqueles de pequeno porte. Depois, as dos menores designados beneficiários da 
previdência social. Esses três contingentes são muito maltratados, são vistos como 
uma espécie de proscritos, de marginais. Durante muito tempo, por exemplo, se 
disse e ainda se diz que a prova de que alguém foi ou é trabalhador rural depende 
de um documento, coisa absurda. Muitos trabalhadores têm vivido miseravelmente e 
o documento é a própria mão dele. Tem até um famoso poema de Graciliano 
Ramos, sobre a mão do trabalhador. Ele diz assim: “A sua mão é dura como casca 
de árvore, rija e grossa como um cacto, o seu aperto de mão machuca a mão 
celeste, de tão agreste e naturalmente por falta de tacto”. Que coisa bonita não é? 
Eu acho que a mão do lavrador machuca a mão do magistrado, que não tem a mão 
calosa. A mesma coisa é o ex-combatente da Segunda Guerra, o menor que é 
designado beneficiário da previdência. Eu conheço casos de homens humildes, 
pobres, que venderam o que possuíam para pôr em dia o INSS, para deixar um 
pequeno pecúlio para um neto, protegido ou afilhado... e isso até os 18 anos. Depois 
vem uma lei, a meu ver, uma lei que é um retrocesso social, e por justamente por 
isso, inconstitucional. A nossa Constituição não admite uma legislação que atrase as 
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conquistas sociais, que subtraia ou que puxe para trás as conquistas humanas. Pois 
bem, vem uma lei, a meu ver,  terrivelmente inconstitucional, que suprimiu o direito 
dessas pessoas, desses menores designados de perceberem esse valor. Dizendo-
se, como a lei não mais permite designação, as já feitas são apagadas no jurídico. 
Eu tinha e tenho uma grande inconformação contra isso. E eu sonhava, e ainda 
sonho, em ajudar a mudar a jurisprudência no tocante a tais temas; que o 
trabalhador rural tenha a sua pequena pensão; o menor designado, o seu benefício 
até os 18 anos; e  que os ex-combatentes percebam a pensão de Heróis da 
Segunda Guerra Mundial; que os pequenos contribuintes, os mais humildes, os mais 
sacrificados, tenham também a oportunidade de pagar as suas dívidas dentro de 
valores possíveis, como aquele do Banco do Brasil da experiência eu vivenciei com 
meu pai, que me marca de sobremaneira.  
E eu não sei se contribuí, fiz um esforço muito grande para chamar a atenção para 
esse caminho possível da jurisprudência, para sensibilizar. Em alguns momentos, eu 
acho que consegui, noutros não. Não creio que chegou a evoluir, mas acho que fiz a 
minha parte nessa tarefa. A tendência é o esmagamento do indivíduo dentro do 
Estado. O Estado é poderosíssimo, um trator, um rolo compressor. E o indivíduo é 
indefeso diante dele. Vejo as coisas assim. Eu vejo que a grande contribuição que a 
magistratura poderia dar era incluir os desvalidos. Penso que essa é a função do 
magistrado, incluir na cidadania e nos direitos as pessoas que precisam, sem que se 
façam operações jurídicas rigorosas, sofisticadas, precisas para identificar o direito. 
Quando o indivíduo tem o direito dado pela lei, a solução é muito fácil e rápida.  
O importante da magistratura, o que caracteriza a magistratura, a meu ver, é 
encontrar uma solução de equitatividade, enfim, de humanismo, de justiça social. E 
isso era um sonho que eu tinha quando cheguei à 5ª Região. Não sei se contribui 
com isso. Aqui é mais fácil porque é um Tribunal Nacional, e a tendência dos 
magistrados dos graus iniciantes, dos graus inferiores, é de certo modo se espelhar 
nas decisões do Tribunal Superior, do STJ. Então, é possível que daqui a gente 
possa ajudar a construir essa compreensão, da vida para os desiguais, para os 
desprovidos, para os massacrados. E isto é meu sonho, o meu sonho que Deus quer 
que eu faça, mas não sei se essa obra vai nascer. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, Vice-
Presidente e Diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. Alguns 
detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da Instituição. 
Acho que as coisas que eu fiz, o tempo deve esquecer, não são coisas para 
permanecer. Em minha atuação como magistrado, eu procuro isso que acabei de 
sintetizar agora. O meu esforço é nesse sentido e, você sabe, há uma 
incompreensão muito grande para quem toma esse caminho, eu até diria certa 
desconfiança para quem adota a defesa de pessoas mais desvalidas. Quem toma 
esta atitude é visto frequentemente como uma pessoa que não merece confiança. 
Você não tem seguidores. Às vezes, você fica pensando: “Será possível que essa 
minha sustentação a respeito, por exemplo, do trabalhador rural está realmente 
errada? Será que realmente eu estou completamente fora de foco?” A mesma coisa 
com relação aos menores designados e em relação aos ex-combatentes. Será que 
minha visão é errada? E os pequenos contribuintes que às vezes sofrem execuções 
fiscais no seu patrimônio único, a casa. Tomar-se a casa de uma pessoa em nome 
de uma dívida fiscal... será que isso é mesmo justiça? Quando você acha que não é, 
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fica sendo visto como um visionário, ou um desinformado, um irresponsável. Pois 
bem, eu tive a honra de ser vice-presidente do Tribunal da 5ª Região, na Presidência 
da Desembargadora Margarida. Foi um período muito feliz para mim onde eu pude 
desenvolver algumas atividades que desejava, por exemplo, na Escola de 
Magistratura. Eu não acho que se precise fazer curso para juiz. Achava isso e ainda 
acho. Talvez por isso a minha passagem pela escola, como eu disse, seja algo que 
o tempo deseje esquecer. Porque, para mim, o que se deveria fazer com os 
magistrados que ingressam na magistratura era mentalizá-los para essa realidade 
que eu acabei de sintetizar. Mas isto não é aceitável, tanto pelos magistrados como 
pelo restante da estrutura. O que nós discutimos hoje nos cursos de magistrados e 
nos cursos jurídicos, em geral, são teses jurídicas sofisticadas, direito constitucional 
comparado, soluções encontradas pelos países da Europa ou dos Estados Unidos e 
da Ásia para certos problemas da jurisdição constitucional. Claro que isso é de 
extrema importância; mas, a mentalidade dos juizes, isto é o que tem de mudar.  
O Ministro César Rocha tem uma frase muito importante, que, a meu ver, sintetiza 
isso. Diz que um dos seus sonhos é que a Justiça seja distribuída para todos como o 
pão de cada dia, e não como uma iguaria de festa. Acho que ele criou essa frase 
num momento de grande inspiração e de grande concentração espiritual quanto ao 
que é justiça, frase muito expressiva verdadeira e dita com a elegância que é própria 
dele. Eu não, eu falo de uma maneira muito mais rude,  talvez por causa de minha 
origem rural. Pois bem, eu fui diretor da Escola e tentei dar esse rumo. E digo com 
toda franqueza, certamente não consegui. O que, na época pelo menos, se queria 
discutir eram problemas sofisticados, como por exemplo, “O Brasil deve ter um 
Tribunal Constitucional ou não? Exclusivamente, ou não? O Supremo Tribunal deve 
ter os seus ministros eletivos ou não?” Isto não interessa para o dia-a-dia do 
trabalhador rural, do pequeno contribuinte, do menor designado, do ex-combatente, 
do servidor público que é frequentemente esmagado por processos disciplinares 
instaurados de maneira anônima, sem ter um advogado para defendê-lo, sem se 
apurar de maneira criteriosa a prova de seu ilícito. E a grande predileção que tem a 
administração pela pena de demissão. Essas crueldades, essas coisas me 
machucam. Ao meu ver, são as que mais incomodam. Eu não consegui, ainda hoje, 
sensibilizar um grande contingente de magistrados para essa realidade. Mas não 
desisti. Lá na 5ª Região, eu trabalhei muito com esse objetivo. Por exemplo, as 
ações, especialmente aquelas contra prefeitos municipais, isto foi um grande 
sofrimento que eu passei lá, porque eu entendia, e ainda hoje entendo que quando 
as contas do prefeito estão aprovadas pelo Tribunal de Contas, não há indícios de 
ilícito, não há o que discutir. Ou então, seria o caso do prefeito prestar contas 
diretamente para o judiciário, ou ao Ministério Público, ou ao delegado. Quer dizer, 
ele presta contas ao órgão competente pela Constituição, que é o Tribunal de 
Contas, o Tribunal aprova aquelas contas e, mesmo assim, ele vai processado. Eu 
sempre fui contra isso. Por outro lado, também, quando o Tribunal de Contas 
desaprova as contas do gestor, os indícios estão contidos no próprio ato de 
desaprovação. Eu não consegui, na 5ª Região, sensibilizar a maioria dos 
desembargadores para esse entendimento. E me pergunto: quem está certo nisso? 
Eu não sei quem está certo nisso, o povo dirá. 

11) E como Coordenador Regional dos Juizados Especiais da 5ª Região 
poderia falar sobre esse e sua importância? Algo que marque para a História 
da Instituição.  



371

Fui Coordenador Regional dos Juizados Especiais na 5ª Região, e penso que 
representam a semente da Justiça do futuro. Uma justiça informal, célere e 
colegiada. A colegialidade do órgão judicial é uma necessidade premente. Imagine, 
hoje em dia, um cidadão ter o sigilo fiscal, telefônico ou bancário quebrado pela 
decisão de um magistrado... uma cabeça pode seccionar garantias constitucionais 
isoladamente! E outras coisas, como um magistrado decretar uma prisão temporária, 
ou uma prisão preventiva, ou coisas desse tipo, ou qualquer outra restrição brutal do 
patrimônio e da liberdade de uma pessoa por decisão, de um só sujeito. Os Juizados 
Especiais Federais possuem aqueles órgãos que apreciam o pedido. Eu penso que 
isso tem uma grande importância para o futuro. Em algumas sociedades antigas, 
milenares, como por exemplo, no mundo árabe, não há juiz singular. As causas são 
julgadas por três juizes, por cinco ou por sete, dependendo da gravidade da 
questão. Por um só, nunca!. É inconcebível que um só juiz possa prender uma 
pessoa, tomar o patrimônio de uma pessoa, ou quebrar os sigilos de uma pessoa. 
Ficamos a mercê da ideologia daquele juiz. Se ele for preocupado com a intimidade 
do outro, a imagem do outro, o bom nome, ele terá muita moderação... mas, e se ele 
tiver a mentalidade de um inquisidor? Ou vamos imaginar que não há juizes com a 
mentalidade de inquisidor? Claro que há, juizes com a mentalidade de vasculhador, 
que acham que o objetivo de punir, por exemplo, se sobrepõe a qualquer garantia 
subjetiva do que deva ser punido. E pronto, não há garantia alguma para a pessoa 
que está sendo investigada. Há um consórcio, um espúrio, a meu ver, entre a 
investigação, a acusação e o julgamento. Qual é a chance para liberdade? 
Nenhuma. Eu acho que três pessoas, três julgadores, seria muito bom porque 
haveria um balanceamento das coisas. E essas coisas que estão havendo hoje no 
país, escutas clandestinas, todos nós nos sentimos vasculhados, muitas vezes por 
ordem judicial. Escutas para vasculhar e não escutas para comprovar um indício. Eu 
acho que isso, no futuro, desaparecerá com a colegialização das decisões, ao 
menos das decisões mais graves, que envolvam restrição patrimonial ou à liberdade, 
para que todas as pessoas se sintam mais seguras. 

12) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Acho indescritível retratar com palavras a importância da criação de um Tribunal 
para uma região. É algo que reforça o sentimento telúrico, e melhor seria se os 
Tribunais Regionais assimilassem a consciência da cultura regional. Esse é o 
problema, e a dimensão política do tribunal termina sendo prejudicada. Um exemplo 
disso, a meu ver, foi a Sudene no tempo de Celso Furtado. O professor Celso 
Furtado era, além de um excelente cientista social, um economista da mais alta 
sofisticação intelectual, diplomata e jurista; era um gênio, talvez o último grande 
gênio do Brasil. Então, ele deu à Sudene o espírito da regionalidade nordestina, o 
espírito da nordestinidade, é o que precisa em todo órgão que vá atuar no nordeste. 
Nós temos, por exemplo, o Banco do Nordeste, que conhece a realidade nordestina. 
Se você quer saber qual é a realidade do Nordeste rural, pergunte, por exemplo, ao 
pessoal da Universidade Federal do Ceará que vive lá, que conhece que sabe. 
Colocar para atuar no Nordeste um órgão com a mentalidade de outra região, em 
minha opinião, é um desperdício de oportunidade. E vejo que a realidade nordestina 
não é bem captada pelas instituições que operam nela. Penso que o Tribunal da 5ª 
Região, que é o Tribunal do Nordeste com o passar do tempo, vai chegar ao esse 
nível de pensar sua jurisdição levando em consideração valores nordestinos, com a 
nordestinidade no sangue, na flor da pele. E não com o pensamento em questões 
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jurídicas relevantíssimas, mas de espectros mundiais, que não dizem respeito, pelo 
menos imediata e diretamente, aos problemas da nossa região. A nossa região não 
se desenvolve, não vai para frente, por nossa própria responsabilidade. Temos uma 
cabeça muito voltada para o que não é regional; nós tivemos lá na UFC, o Antônio 
Martins Filho, já falecido, que tive a grande honra de ser amigo na última década de 
sua vida; ele dizia que podemos pensar o universal pelo regional. Quer dizer, no 
caso do Nordeste, sem a compreensão completa, total, profunda de onde você pisa, 
de onde você mora, de sua região, você não cria nada estático, nada permanente, 
nada grandioso. Eu penso que isto falta às instituições que atuam no Nordeste. Um 
exemplo para essas instituições estaria na Sudene do tempo de Celso Furtado, não 
a atual e nem aquela que se desmantelou totalmente, mas do tempo do professor 
Celso Furtado, que era realmente uma pessoa que entendia do Nordeste como nós 
entendemos do Pai Nosso e da Ave Maria. 

13) Durante sua atuação no Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considerou mais relevante para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Nancy, não sei se estão disponíveis e de fácil acesso para os estudantes 
pesquisarem. Mas os acórdãos que elaborei quando fui desembargador na 5ª 
Região e que ainda hoje eu puxo de lá para cá para reproduzi-los aqui nos meus 
acórdãos como ministro, são aqueles acórdãos, aquelas decisões que mais 
favoreciam o trabalhador rural, o ex-combatente, o pequeno contribuinte, fortalecia a 
estrutura das prefeituras, o rigor em receber denúncias. Só se recebia denúncia, ao 
menos pela minha mão, quando eu era juiz de lá, quando havia indícios veementes 
da prática do ilícito e da autoria. Eu me lembro e sempre citava uma palavra, uma 
frase, do professor Edo Tornag, sobre isso. Ele dizia que ao receber a denúncia, o 
juiz deve dispor de indícios tão veementes que levem ao seu espírito uma 
informação próxima da convicção. Eu nunca recebi uma denúncia onde eu não 
estivesse rigorosamente convencido da prática do ilícito. Nunca recebi uma denúncia 
para pesquisar se alguém era ou não culpado daquele crime, no caso dos Prefeitos. 
Então, eu gostaria de ser lembrado na 5ª Região por esses acórdãos, os acórdãos 
rejeitando denúncias contra prefeitos, por falta de indícios veementes da autoria; os 
acórdãos incluindo trabalhadores rurais, ex-combatentes e menores designados na 
fruição dos benefícios de cidadania. Eu gostaria de ser recordado lá por esses 
acórdãos e acho que esses acórdãos estão disponíveis. 

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Em minha opinião, o magistrado é sempre imparcial, às vezes até “olímpico”, ignora 
o que está se passando na realidade, é um verdadeiro Titã, aquele personagem 
mitológico que se bastava a si mesmo, não precisa de ninguém para realizar as 
tarefas de sua vida.  
A opinião pública chama-se, hoje em dia, o sentimento coletivista do que é 
conduzido pelos grandes veículos de comunicação. Isto não é mal, a opinião pública 
não é negativa, os movimentos sociais nem sempre são maus e nem sempre os 
outros poderes interferem perniciosamente nos julgamentos. Penso que a 
imparcialidade não é isso. A imparcialidade deve significar absorção, por quem vai 
julgar desses valores que estão circulando na sociedade. A imparcialidade é, na 
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minha visão, o descompromisso, o descomprometimento pessoal do juiz com aquela 
solução que ele está propondo; mas que há influência da opinião pública, dos 
movimentos sociais e dos outros poderes é inegável. O juiz que afirmar que não se 
influencia por isso está dizendo uma inverdade, ou não está sendo consciente da 
própria função. Eu, pessoalmente, nunca me senti cerceado ou coagido pela opinião 
pública, encantoado por qualquer situação, contexto, ou pessoa. Mas que isso 
influencia, é evidente que influencia. É lógico!  
Por exemplo, hoje está havendo um desastre terrível sobre Santa Catarina. Imagine 
que alguém vá tomar uma decisão sobre uma execução fiscal de um proprietário 
rural que perdeu os seus bens, o seu gado, perdeu sua cultura de café, de cana. 
Isso não tem que ser levado em conta? Eu estou citando um caso bem grotesco, 
mas que serve para ilustrar. Essa epidemia de pedofilia que está se vendo no país... 
alguém dirá que não se incomoda com isso? 
  
15) Quando na condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão 
contrária ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Sinceramente não. Nunca proferi. Mas já fiquei indignado várias vezes, quando eu 
não consigo veicular na compreensão do colega que está participando do 
julgamento à idéia que eu acho que é a justa. Eu sempre fico vencido, nunca hesitei 
em ficar vencido. Na 5ª Região, eu sempre dizia uma expressão que hoje vejo como 
verdadeira. “O voto vencido é a jurisprudência do futuro”. Exatamente porque o voto 
vencido, de tanto se repetir, termina, um dia, virando uma jurisprudência. Nunca 
pratiquei uma decisão, ou participei de uma decisão, que conscientemente estivesse 
violando o meu sentimento de justiça, aquilo que eu acho, que eu percebo. Mas já 
fiquei vencido diversas vezes, até no colegiado. Aliás, a virtude do colegiado é 
justamente esta. 

16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Com relação a OAB, a de Pernambuco talvez seja uma das mais atuantes, das 
melhores seccionais da OAB do Brasil. No período em que estava lá, eu conheci três 
presidentes da Ordem. Quando cheguei lá, salvo engano, o presidente era o Dr. 
Ademar Regueira. Depois, o Dr. Júlio Oliveira e posteriormente o Dr. Jayme Asfora. 
Tenho uma relação de amizade, cordialidade e de respeito com os três. Eu acho que 
a OAB de Pernambuco é uma seccional que só merece encômios. Não tenho 
conhecimento, absolutamente, de nada, de nenhum deslize em que se possa dizer 
que a OAB de Pernambuco deveria ter feito algo e não o fez. Com relação ao 
Ministério Público, eu tenho uma relação de amizade com muitos excelentes 
procuradores de lá. Vou correr o risco de mencionar alguns e os que não forem 
mencionados, por favor, irão me perdoar. Mas eu me lembro que quando cheguei lá, 
era Procurador o Doutor Miécio Uchoa Cavalcanti. Acho o Doutor Miécio um 
Procurador de primeira grandeza; Doutor Joaquim Barros Dias, bom procurador, 
muito consciente; o Doutor Ivaldo Olímpio, que eu considero um verdadeiro 
apóstrofo do Ministério Público, um sujeito que tem uma profunda formação 
filosófica, teológica e jurídica, é extraordinário; a Dra. Socorro Paiva, muito boa 
pessoa. No Ministério Público Federal, os Procuradores Regionais da República são 
pessoas fantásticas... lá de Pernambuco, acho todos extraordinários, esses e os 
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outros que não mencionei. O Luciano Mariz Maia, um grande procurador, jurista 
muito sensato; Eliane Ressena, o Professor Sady... são excelentes pessoas. 

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Isso é um problema bem específico da OAB. Eu não tenho conhecimento de que a 
OAB seja transigente ou tolerante com advogados que praticam ilícitos profissionais. 
Não tenho conhecimento nem aqui, nem em Pernambuco, Ceará, Paraíba, nem em 
Alagoas, onde eu atuei. É claro que em toda corporação há os melhores, os 
medianos e os deficientes, os deficitários. Pois bem, eu não tenho conhecimento de 
que a OAB transija com isso. Mas, tenho uma crítica para fazer a OAB. O Dr. Jayme 
Asfora que me perdoe com o que eu vou dizer, mas eu penso que o exame da OAB 
está sendo excessivamente rigoroso em termos intelectuais. Está se exigindo do 
candidato advogado um conhecimento jurídico que, às vezes, os advogados antigos 
não possuem, às vezes nem os magistrados possuem. Eu acho que o exame da 
OAB deveria se centrar mais em aspectos comportamentais, éticos, de sensibilidade 
e, é claro, nos conhecimentos jurídicos, mas não conhecimentos jurídicos 
sofisticados. Eu vi a última prova, e com toda sinceridade, eu não sei responder 
aquelas questões, muito difícil... e já tem um tempão que eu sou bacharel.  

18) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
A ampla divulgação na mídia, a meu ver, é sempre perniciosa.  Isto não é 
informação. É, na verdade, sedução dolosa das mentes de quem assiste. Por outro 
lado, você vê como o jornalista sabe que a polícia vai fazer tal operação, de 
madrugada, por exemplo, alto da noite, coisas assim. Eu penso que isso é uma 
coisa que tende a se eliminar. Não acredito que isso seja proveitoso para 
investigação, nem para atividade de persecução criminal. Eu penso que isto é bom 
para mídia, que faz aquele furo, faz estardalhaço, aquela “pirotecnia”, e o cidadão 
fica induzido por aquilo. É o que eu chamei de sedução dolosa do pensamento ou 
das mentes dos ouvintes. O cidadão fica condenado antes de ser julgado. Ele fica 
execrado, fica mal visto, depois nem adianta mais, ao menos para efeito da imagem 
e do bom nome, da reputação da pessoa, a absolvição. Esta se torna até 
secundária, não aparece mais, não tem relevância nenhuma porque ele já está 
absolutamente desmoralizado, destruído, desgastado. Isso é o que eu acho mais 
pernicioso. Mas eu acho que isto está desaparecendo, está diminuindo. Essa 
divulgação insistente na mídia das operações que a policia fez ou vai fazer não é 
positiva. A investigação, é evidente, deve ser realizada e conduzida no maior sigilo, 
para quando se divulgar a noticia ou informação já ser algo calcado em elementos 
concretos e não, simplesmente, baseada em suposições. 

19) A jurisprudência do Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, lembra-se em que área? 
Na jurisprudência do TRF da 5ª Região militaram grandes juizes, por exemplo, Hugo 
Machado, José Delgado e Castro Meira. Durante a atuação deles, penso que houve 
grande atenção às garantias dos contribuintes, tanto nas execuções, como nas 
ações criminais, especialmente por parte do professor Hugo Machado, que é um dos 
melhores juristas do país em termos de direito público. José Delgado aposentou-se 
recentemente, e o Doutor Castro Meira ainda hoje é ministro daqui. Esses eram, na 
minha avaliação, verdadeiros formadores de opinião jurídica na região. Hoje, lá na 5ª 
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Região, no tocante à essa sensibilidade para a necessidade, por exemplo, de 
preservar a vida das empresas e não se liquidar uma empresa meramente por 
interesses fiscais, penso que merecem destaque o Desembargador José Maria 
Lucena, o Desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e o Desembargador 
Geraldo Apoliano; esses três, eu destacaria como sendo formuladores de juízos 
conscientes e muito comprometidos com a necessidade de preservar a continuidade 
das empresas, mesmo daquelas que estão devendo muito ao fisco. Por exemplo, um 
banco que tem um grande devedor, o que ele faz é emprestar mais dinheiro para o 
devedor, para ele se recuperar e pagar toda divida: é assim que deveria proceder ao 
fisco, e é assim que ele irá proceder no futuro. A lei de recuperação das empresas 
não tem sido compreendida, até hoje, em toda sua extensão na dimensão fiscal. Eu 
penso que no futuro será. Estes que mencionei, Desembargador José Maria Lucena, 
o Desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e o desembargador Geraldo 
Apoliano tem essa percepção, de que liquidar uma empresa, bloquear os seus 
ativos, isso não resolve sequer o problema fiscal, porque ela não vai pagar. O que 
tem de ser feito é sempre procurar cercar o crédito fiscal das melhores garantias 
para sua liquidação, mas evitando o quanto se puder a liquidação de uma empresa, 
porque isso é ruim para todo mundo. A 5ª Região teve no passado essa diretriz no 
tempo desses julgadores que eu citei. 
Na minha avaliação, o juiz mais completo que o Tribunal já teve é o Doutor Ridalvo 
Costa. Eu acho esse um juiz completo, um jurista de muitas informações, muito 
equilibrado, de uma memória prodigiosa, uma “memória de elefante”, como se diz, e 
que foi Decano do Tribunal durante muito tempo e um grande julgador. Para mim, é 
um espelho. Eu acho o Doutor Ridalvo um juiz completo e perfeito. Também um 
sujeito polêmico, cheio de contribuições e de dissensos, é o Doutor Petrucio 
Ferreira, hoje transformado em lembrança e em saudade. Apesar de ter um 
temperamento bastante conflituoso, disposto sempre à disputa, ao dissenso, ao 
debate, era um juiz por quem eu nutri grande amizade, embora tenhamos tido brigas 
homéricas com ele, brigas terríveis. Fiquei muito sensibilizado, muito triste com o 
falecimento dele, que para mim foi prematuro. Ele tinha, ainda, muito que fazer. Eu 
gostava dele, e isso não quer dizer que não tenhamos até nos intrigado algumas 
vezes,  tive embates com ele que chegaram perto das vias de fato (risos). E ele deu 
grandes contribuições ao Tribunal, era muito preparado. 

20) Ministro Napoleão Maia poderia falar um pouco sobre a atuação hoje, no 
Superior Tribunal de Justiça?  
Eu estou aqui há pouco tempo, há pouco mais de um ano e meio. Estou ainda me 
sintonizando com a jurisprudência do Tribunal, me familiarizando com as práticas 
internas da Corte e tentando assimilar a grave responsabilidade que é elaborar 
decisões, que são lidas, vistas e analisadas em todo o país. É uma grande 
responsabilidade. Sinto-me muito honrado, muito envaidecido, fui recebido aqui no 
Tribunal de uma maneira extremamente generosa pelo Ministro César Rocha, pelo 
Ministro Falcão, pelo Ministro Meira, e tenho por eles uma admiração muito grande. 
Estou ainda procurando encontrar um nicho onde eu possa atuar com mais 
desenvoltura e tentar deixar a minha marca, minha ideologia, minhas idéias. Eu 
estou numa turma de direito penal, a 5ª Turma, onde pontificam um dos melhores 
magistrados aqui da Corte, o Ministro Félix Ficher, um dos mais destacados da 5ª 
Turma, um homem preparadíssimo, muito culto, de grande saber jurídico e de muitas 
informações sobre coisas culturais em geral, inclusive, ou principalmente, literatura  
e música ocidental. Portanto, é um espírito muito universalista. Há também a 
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Ministra Laurinda, que é muito meticulosa, atenta e muito cuidadosa em seu 
julgamento. O Ministro Arnaldo Esteves Lima, que chegou aqui pela carreira na 
Magistratura Federal, e é muito atento e sensível às peculiaridades dos processos. E 
depois, o Ministro Jorge Múcio, que era Desembargador Estadual em Santa Catarina 
e veio para cá, também excelente penalista. Eu sou o quinto integrante da turma, e 
estou, como disse, procurando encontrar o meu caminho. 

21) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade? Acredita que a metodologia da História 
Oral poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do engrandecimento da 
Instituição TRF 5ª Região? 
Creio que sim. Pessoalmente, não tenho o hábito de ver, a não ser filme... Eu 
acredito que se as entrevistas forem animadas, foram divertidas, forem 
interessantes, alguém poderá assistir. É muito prático... uma pessoa que não tenha 
tempo de ler, ou não tenha o hábito de ler, poderá até no carro ficar ouvindo, não é? 
Ou então no aparelho de som.  Eu acho que é muito importante, valioso e 
extremamente prático. Além da economia, dado o gasto que há por meios de 
divulgação impressa, por exemplo, que é bastante onerosa.  

Inclusive a gente pode colocar na internet para dar acesso à sociedade. Então, 
do mesmo jeito que ele lê o currículo do senhor na internet, ela pode ouvir o 
senhor falando. E a gente consegue chegar a todas as áreas: estudantes, 
acadêmicos, a própria sociedade em si. Chega assim a ajudar na transparência 
da justiça, onde os seus magistrados estão mostrando a população que estão 
junto com ela. 
Na verdade, hoje em dia todo mundo tem um equipamento que reproduz CD. É tão 
acessível quanto o liquidificador. Eu acho muito importante, especialmente como 
disse, se as entrevistas forem animadas. E, talvez, uma sugestão que eu lhe faço, é 
que você pudesse permitir que os entrevistados falassem de coisas que não fossem 
jurídicas, mas sociais, econômicas, da musica, da poesia, porque eu penso que o 
depoimento ficaria mais sincrético e envolvendo até mesmo análises e observações 
da sociedade de hoje, a partir do ponto de vista do magistrado. 

24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Eu diria aos mais jovens, aos estudantes de hoje, aqueles que se interessam pela 
magistratura, que em primeiro lugar procurem ver a realidade dos excluídos, mas 
não através dos livros ou ouvir dizer não, é viver... saiam dos seus gabinetes. Uma 
experiência, a meu ver, insubstituível, é essa de conhecer a realidade desses 
homens e mulheres no seu ambiente natural e adverso, conhecer as relações 
sociais que se travam nas periferias, as esperanças, os desejos, os planos, os 
devaneios, as quimeras, as ilusões. Se o juiz não compreender a partir da vivência, 
se não assimilar nos seus músculos, na sua carne, nos seus ossos, no seu espírito, 
na sua alma, na sua consciência essas realidades, ele dificilmente será um bom juiz, 
poderá ser até um bom jurista, um bom doutrinador, um bom explanador. Mas para 
julgar, tem de sentir, tem de viver. Nada existe no intelecto que, primeiro, não tenha 
passado pelos sentidos. Isso é uma expressão que já se usava na filosofia mais 
remota. Então, se você não sentiu, não provou, não viu ou ouviu, dificilmente você 
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representará com a fidelidade do seu espírito aquilo que provoca a sua inquietação. 
Guilherme de Almeida, um poeta simbolista e romântico do Brasil, tem uma frase 
bem interessante sobre isso, sobre sensações de coisas que não se experimentam. 
Ele diz assim, se referindo a Deus: “Há qualquer coisa em mim, que eu não sei o 
que seja, vida que estranha a minha, a minha vida agita. Um ser que não é o meu 
em minha alma lateja. Alma de um outro eu, que em minha alma palpita”. Mas, a 
frase importante dele é essa: “Estrangeiro na terra, onde quer que eu esteja, 
crucificado em mim, cruz de uma dor bendita. Sinto, sem que o toque e veja e 
aspire, esse alguém que eu ignoro este outro que me habilite”. Ou seja, o 
conhecimento de Deus, nós temos sem o sentirmos. Não vemos, não choramos, não 
tocamos, não ouvimos, entretanto, ele está dentro de nós, pulsando, palpitando, 
como disse Guilherme de Almeida nesse poema, que retorna aquela idéia de 
Fernando Pessoa, que você com tanta propriedade aqui trouxe: “Deus quer, o 
homem sonha, a obra nasce”. Deus está dentro da gente. Então para que Deus 
possa penetrar em nós,  temos de entrar em contato com o próximo, principalmente 
com o desvalido, o excluído, o miserável, o desesperado. Eu recomendo aos juízes 
do futuro que prestem atenção a esse contingente. Do contrário, farão só uma 
técnica, uma metodologia sofisticada, mas sem as originalidades próprias de quem 
conhece a realidade. 

Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência ter prestado este depoimento 
em prol da consolidação da Memória do TRF da 5ª Região. 
Muito obrigada. 

Eu que agradeço. Daqui a uns 10, 20, 30...50 anos, quando não estivermos mais 
aqui, nossos netos poderão ver isso e dizer que no ano de 2008, a Nancy e o 
Napoleão tiveram uma conversa sobre assuntos que eram importantes naquele 
tempo. Será que daqui a 50 anos, esses assuntos serão importantes? Esperamos 
que já estejam resolvidos! Mas eu queria lhe mostrar a bandeira do Ceará ao lado da 
de Pernambuco. São dois Estados do meu coração. São duas terras natais que eu 
tenho. Eu gosto de dizer assim: Eu nasci em Pernambuco, com quase 50 anos, 
quando fui para lá. Nasci no Ceará realmente, mas tenho por Pernambuco uma 
verdadeira adoração. 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS DESEMBARGADORES  
                          FEDERAIS DO TRF 5ª 

E N T R E V I S T A Nº 05 

Nome – Desembargador Federal ARAKEN MARIZ DE FARIA 
Pais – Epitácio Monteiro de Faria e Ariosmira Monteiro de Faria 
Data de Nascimento – 07 de abril de 1931 
Local de Nascimento – Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. 
Local da Entrevista – Cidade de Natal – Rio Grande do Norte 
Duração da Entrevista – 43 min 36 s 
Data da Entrevista – 24 de março de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
O meu nome completo é Araken Mariz de Faria. Meus pais, Epitácio Monteiro de 
Faria e Maria Osmila Mariz de Faria. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 7 de abril de 1931 na cidade de Serra Negra do Norte, aqui no Estado do 
Rio Grande do Norte. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Araken? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Tive uma infância feliz em Serra Negra, minha cidade natal. É uma cidade pequena, 
na região do Seridó; uma cidade bem cuidada, que todos os prefeitos têm cuidado 
até hoje, conta com saneamento, calçamento... 

Muito longe daqui de Natal? 
É sim, fica na fronteira com a Paraíba, cerca de trezentos quilômetros de Natal. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meu pai foi comerciante de tecidos em Serra Negra; lá, também chegou a ser eleito 
prefeito. Depois vendeu o comercio, e ficou com uma fazenda, perto de Carnaúba; 
ele tinha um bom relacionamento com todos, tratava todo mundo bem; quanto à 
minha mãe, era uma pessoa do lar.  

Eram muitos irmãos Doutor Araken? 
Éramos oito irmãos, seis homens e duas mulheres. 

Todos nasceram lá em Serra Negra? 
Todos. Maria, a mais velha, na Fazenda de Solidão, que era de meu avô; e Nelson 
nasceu na Fazenda de Carnaúba; mas todos nasceram no Distrito de Serra Negra. 

Seu pai começou como comerciante e depois... 
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Ele possuía uma fazenda e o pequeno comércio; mas depois ficou só com a 
fazenda. 

E sua família hoje, Doutor Araken? 
Hoje, sou eu e minha esposa; temos mais de quarenta anos de casados, e  duas 
filhas, Andréa e Renata. Andréa me deu três netos, Artur, Bruno e Larissa. 
VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Comecei a estudar no Grupo Escolar Manoel Mariz, em Serra Negra; minha primeira 
professora era Leonila Mariz, um ser humano extremamente tranqüilo, e que era 
casada com um tio meu. Depois teve Dona Miquira, que também era de Serra 
Negra. Após terminar o ensino primário, fui fazer o ginásio em Caicó, no Colégio 
Diocesano Seridoense. Na época em que terminei o ginásio, aqui em Natal, não 
havia Faculdade ou Universidade ainda, mas eu já tinha um irmão e muitos primos 
que estudavam em Recife; então, fiz o clássico e o científico no Colégio Osvaldo 
Cruz, em Recife que ficava na Rua Dom Bosco, próximo ao Derby. Era uma 
instituição privada, numa área bem grande, tinha umas mangueiras... o dono do 
colégio se chamava Dr. Aluisio. Quando terminei o Osvaldo Cruz, fiz a Faculdade de 
Direito do Recife, que hoje em integra a Universidade Federal de Pernambuco. 
Terminei a faculdade por volta de 1956, e retornei,  para ser Promotor aqui, em 
Natal. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, porque as pessoas 
gostam de dizer que: “o magistrado já nasceu magistrado”, gostaria que 
descrevesse um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Minha vida estudantil foi como já disse, em Serra Negra, depois Caicó e, por último, 
em Recife. Lá, na Faculdade de Direito, durante o curso tive uma vida de estudante 
normal, nunca fui o melhor aluno, mas, também não fui o pior, era mediano. Quando 
estava no último ano de Direito, lá em Recife, um tio meu, Dinarte Mariz, que foi 
eleito governador do Rio Grande do Norte, me convidou para ser Promotor, mesmo 
ainda estando na Faculdade de Direito, pois podia ser Adjunto de Promotor.  
Nomeou-me para uma comarca, mas não queria que eu saísse de lá. Ele me 
chamou para Alexandria, terra de minha esposa. Quando cheguei, não conhecia 
ninguém, ele me nomeou. Lá não havia promotor. Depois me formei, e resolvi em 
1959 fazer concurso para Juiz. 

Eu queria saber quais as matérias que o senhor gostava mais no Colégio? 
Eu sempre gostei muito de história, geografia, as mais ligadas à área de humanas. 
Não gostava de matemática, de física. Na minha época era diferente, cada 
faculdade fazia o seu vestibular, hoje em dia ele é unificado.  

E era prova escrita? 
Era escrita e oral. O Direito fazia o seu vestibular na Faculdade de Direito em Recife, 
Medicina fazia em sua faculdade, Engenharia fazia o seu vestibular. Cada vestibular 
era diferente. 

E como era o de Direito? 
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No de Direito, as matérias, tanto na avaliação escrita como oral, eram português, 
latim, francês ou inglês, e história. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Eu tenho um tio, Lamartine de Faria, que foi formado em Direito, foi político, 
governador, deputado federal e até relator de uma parte no código civil de 1916. 
Também havia um primo meu, quase irmão, que estudava Direito. Foi uma influência 
familiar. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Como eu disse, quando saí da faculdade, fui ser Promotor em Alexandria. Lá, passei 
três anos como Promotor, e em 1959 fiz concurso para Juiz de Estado, sendo 
aprovado. Fui nomeado para São Miguel, depois para Florânia, e novamente para 
Alexandria. Tendo sido promovido para Juiz Federal Substituto, vim para aqui para 
Natal e passei a ser Juiz na capital.     
Nessa época, a primeira leva federal não foi formada através de concurso, e sim a 
partir de pessoas do Estado que foram nomeadas, como Armindo e Márcio Mariz. 
Mas, Márcio não aceitou ser Juiz Substituto, ele não gostava de política, dizia que 
não dava para isso, o cargo ficou vago durante um ano vago. Foi quando eu, após 
1968, fui nomeado para ser Juiz Substituto. Depois, em 1972, eu fui para Bahia, ser 
Juiz Titular; após um ano e seis meses, em 1973, eu voltei para o Estado do Rio 
Grande do Norte, por permuta, aqui para Natal; na administração de Silvio Romero, 
fui ser Desembargador lá em Recife. 
Ridalvo era o mais antigo na Justiça Federal, era o que tinha sido nomeado primeiro; 
mesmo sendo mais velho que ele, e já ter sido Juiz e Promotor do Estado, eu era o 
segundo mais antigo lá no Tribunal, por tempo de serviço na Magistratura. Ridalvo 
tinha mais tempo na justiça como Juiz Federal, e por isso foi nomeado primeiro. 
Após menos de um ano, também me nomearam. 

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Eu era Juiz Federal. Julgar de acordo com a lei, levando em conta as minhas 
convicções pessoais e também olhando as relevâncias sociais que Tribunal da 5ª 
Região sempre julgou, acho que foram atitudes pioneiras.   
Assim  um sonho mesmo do Senhor uma aspiração seria os julgados. 
Julgar vamos assim dizer, fazer o bem as pessoas. 
Exato, além disso, existiam as dificuldades pra uma pessoa, aqui do Nordeste, uma 
região pobre, se deslocar até Brasília. Acredito que o a aquisição de um Tribunal 
Regional tornou tudo muito mais fácil, inclusive para os advogados. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Como um dos integrantes da primeira composição, pode falar como 
ocorreu a instalação do Tribunal em Pernambuco? Lembra-se de algum fato 
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pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
Esta instalação foi feita rapidamente, o prédio inteiro passava por reformas, e foi 
inaugurado sem ter nada pronto. Foi durante o Governo Miguel Arraes, o prédio era 
o antigo palácio da Vice-governadoria, ocupado pelo então vice-governador Carlos 
Wilson, que disponibilizou aquele espaço para o Tribunal; então, foi acertado que lá 
seria a sede... foi muito rápido, não deu tempo de preparar, sabe? Vieram dois 
ministros, entre eles o pernambucano Evandro Gueiros, e Pedro Acioly.  

Já começou como Vice Presidente não foi? 
Foi.  

Como é que foi? 
Após ser escolhido pelo critério de antiguidade, Ridalvo foi eleito Presidente, e eu 
Vice-Presidente. Ele tinha a posse do Tribunal Eleitoral, que obrigatoriamente 
começava pelo mais jovem.

Fazer o contrário para o Tribunal Eleitoral, eu não sabia que era assim. 
É fazer o contrario, e foi assim que começou. 

Quer dizer que o mais antigo que era Presidente e depois o Vice Presidente, o 
segundo mais antigo e o mais novo foi para o Tribunal Eleitoral, representante, 
no caso. Ainda hoje é assim que o representante é o mais antigo? 
Não mais, hoje em dia, eu cheguei no Tribunal Eleitoral muito perto de me 
aposentar, não passei nem dois anos, depois de mim foi Ridalvo, depois dele veio 
Zé Maria e todos os outros; menos Falcão, porque ele já tinha sido, era o mais 
antigo. Atualmente, não me recordo quem é o representante do Eleitoral. 

Hoje é Dra. Margarida, lá no Tribunal Eleitoral. 
Assim como funcionava, Dr. Araken assim de interessante como foi que o Sr. 
conseguiu arrumar o gabinete com um prédio sem está arrumado? 
Foi desta forma que lhe falei.  

Tudo numa sala só? 
Quando havia um julgamento, a gente se juntava numa única sala e decidia lá, 
porque não tinha nada pronto. 

E as pessoas como foi que o Senhor conseguiu? 
A maioria, eu levei daqui, porque lá eu não conhecia ninguém. 

Não conhecia ninguém. 
E dos que eu levei para o meu gabinete, muitos continuam até hoje, como o Otavio; 
tem uma que foi minha chefe de gabinete, logo no começo, e hoje em dia é 
Promotora Judicional. Meu primeiro assessor, hoje Juiz, Técnico no Estado. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
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Acredito que facilitou a vida das partes; principalmente dos julgamentos aqui de 
Natal, pois  tanto as partes como para os advogados tinham de se deslocar até 
Brasília, o que acarretava grandes despesas.  

Politicamente ... 
Ficou Regional, cada região atingida pelos tribunais; nesta época, Bahia e 
Pernambuco estavam pleiteando; mas ganhou Pernambuco, que ficava no centro do 
Nordeste, mais perto para o Ceará, RN, e Paraíba, do que a Bahia, já no final do 
nordeste, mais próxima apenas de Alagoas e Sergipe.  

Principalmente Ceará, a Bahia saiu. 
Imagine, daqui para Bahia, a distância é grande. 

O dobro, mais do que o dobro. 
É mais do que o dobro. Daqui (Natal, RN) para Recife, são 200 quilômetros; e para 
chegar a Salvador, são quase 600 quilômetros, 700 quilômetros, muito mais que o 
dobro. 

Ia ser quase Brasília ou mais. 
Depois de Pernambuco, havia Alagoas, Sergipe, até você chegar na Bahia. 

Ia ser quase a mesma distancia.  
Pernambuco ia ficar mais centralizado 

Como a 1ª Região? 
Dizem que foi isso. Mas, o problema é esse. Da Bahia, vieram Meira e Lázaro, que 
tinham o tempo suficiente para ocupar vagas de juizes no Tribunal, já que aqui não 
havia.   

Quer dizer que tinha que ter um tempo X?  
Sim, a não ser que na ausência de alguém com o tempo suficiente, outro poderia 
assumir. Aqui, só tinha mesmo este tempo eu, Ridalvo, Delgado, Orlando Rebouças, 
Hugo e Petrucio em Recife. 

Esse tempo era o que?  Dez anos? 
Não me recordo se eram mais de 5 ou 10 anos, mas havia esse pré-requisito.  

Ia ser escolhido? 
Só haviam seis, então vieram Meira e Lázaro. Meira era juiz em Sergipe e Lázaro, 
que era juiz em Salvador; havia também um representante da OAB, Falcão, e outro 
do Ministério Público,  Nereu.  

Formou a primeira composição. 
Os dez primeiros. 

12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
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Como Magistrado, eu acho que não houve nada que marcou muito. Eu sempre 
procurei julgar de acordo com a lei, aqui na Justiça Federal, na Bahia ou em outro 
estado, levando em conta os problemas sociais das partes. Como primeiro Vice-
Presidente, participei da organização do regimento e da Corregedoria. 

Naquela época eram Vice-Presidente e Corregedor, não é?
É, eram a mesma coisa, os dois juntos. 

No caso foi o Senhor quem criou a Corregedoria, o primeiro Corregedor. 
Fui o primeiro Corregedor, e devido a isso não houve tempo para realizar inspeções 
em todas as seções, porque primeiro fui organizar o regimento da Corregedoria em 
tempo do Tribunal aprovar. Como Presidente, a coisa que eu acho mais séria foi a 
instalação da Vara de Campina Grande em 1991, que apesar de criada já há muitos 
anos, nunca havia sido instalada; não se tinha criado cargos, apenas o de Diretor de 
Secretaria. Quando eu assumi, haviam uns advogados independentes que disseram: 
“Araken, vamos instalar”, e eu concordei. Nós saímos, fomos para Campina Grande 
realizar uma reunião com os advogados e o prefeito de Campina Grande, na época, 
o Castro Cunha, que depois foi Governador. Instalei a Vara, e o Castro Cunha 
disponibilizou funcionários, como o Araújo, que era seu Secretário; o Ridalvo indicou 
um Diretor aposentado, e que tinha sido Juiz na Paraíba.  

Campina Grande foi a primeira vara do interior? 
Não, a primeira foi a de Petrolina; Campina Grande foi a segunda. 

Hoje tem muito mais varas? 
Atualmente há, todos os estados possuem; mas na época em que a de Campina 
Grande foi criada, só havia a de Petrolina.  

E assim, o que o Senhor se lembra: do prédio, a forma do prédio Frei Caneca 
que foi mais? 
Passamos uma fase no Frei Caneca, durante a presidência do Ridalvo, e nessa 
época eu fiz um anexo atrás; e, durante a minha presidência nós conseguimos o 
terreno da atual sede. Foi na minha presidência, coloquei a pedra fundamental do 
prédio, no ano de 1991.  

Também foi difícil ser Presidente ainda no inicio... 
Foi sim. O primeiro Presidente, o Ridalvo, teve de organizar tudo, de regimento às 
outras coisas que haviam para fazer. Acredito que foi a fase mais difícil, e ele 
venceu.  

13) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade?  
E quais desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com 
objetivo de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
O TRF 5ª Região foi o primeiro, ou um dos primeiros, a decidir pelo desbloqueio das 
poupanças em caso de doença, na época do Plano Collor. 

O Sr. acha importante para pesquisas que estes processos fiquem no Espaço 
Memória ? 
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Sim, estes primeiros processos que foram julgados... marcaram a história do 
Tribunal. 

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Eu acho que o magistrado tem de ser imparcial, ele tem que julgar de acordo com a 
lei, com sua consciência e também com o fim social do Direito, independente de que 
seja sem receber influência de organização alguma. Ser realmente imparcial. Pode 
receber as partes, mas tem que julgar e fazer justiça da melhor maneira.  
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Não me recordo, eu sempre julguei de acordo com aquilo que acreditava. Muitas 
vezes, aqui na Justiça Federal, absolvi pessoas que foram presas contrabandeando 
umas besteiras; apesar de a lei mandar o contrário, eu absolvi muitos. 

Porque tinha consciência que ele não tinha culpa ... 
Exato, muitos o faziam por sobrevivência. Um dia, numa conversa em sua 
residência, o Ministro Jarbas Lopes, do antigo Tribunal de Recursos me falou: 
“Araken, houve um processo em que você absolveu o réu, e o Tribunal foi obrigado a 
concordar, apesar de a Lei indicar a condenação. Mas, como você absolveu, vimos 
que era uma coisa local, e que você conhecia bem o caso”. 

Isto é importante, a regionalização Dr. Araken? 
Certamente. Você conhece mais o pessoal da região, sabe como são os costumes. 
Já na Justiça Federal, muitas vezes... Eu e o Delgado, quando fomos Juízes aqui, 
haviam pequenos empresários que estavam devendo o INSS, e tentavam sem 
sucesso fazer aquele parcelamento; eles chegavam aqui, e a gente possibilitava que 
fossem parcelando, o que garantia os empregos que eles mantinham nestas 
pequenas firmas. Sabíamos que iam pagar, mas que isso não poderia ser feito de 
uma vez. Foi muito importante a regionalização, realmente são pequenos detalhes, 
dificuldades até, que a pessoa da terra conhece.  
O Magistrado vai de acordo também com o sentimento do Magistrado. É, tem até 
Magistrado mais aberto, vai beber, tomar uma cervejinha, amigo meu. Eu nunca tive 
estas besteiras como advogado. Tem gente porque é juiz... Eu recebia todo mundo 
tranqüilo... Nunca tive este negócio que o ministro Marco Aurélio chama de “juizite”, 
a pessoa se acha acima de tudo quando passa a ser Juiz. (Nancy, este testemunho 
é de cunho extremamente pessoal, não acredito que seja possível realizar 
adequações sem perda do sentido semântico; como também não recomendo utilizar 
este trecho em sua publicação).  

16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não, não tive. 

De algum parecer importante da OAB, algum julgamento? 
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Não, não, eu sempre tive, durante toda vida, uma boa relação com a OAB e com o 
Ministério Público. 

Algum fato interessante assim que aconteceu e que o Senhor se lembre... 
Não, não. 

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Uma boa avaliação, positiva. Pode haver falhas, nada mais humano, como em  
qualquer outra área. Mas acredito que ela tem feito um bom trabalho. 

18) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
Acho que a polícia federal tem feito um bom trabalho, mas quanto à intensa 
divulgação na mídia eu sou contra. São proferidas acusações contra pessoas antes 
da constatação de sua culpa, antes do julgamento. Houve um caso em Pernambuco 
chamado de “Operação Vassourinha”, onde muita gente foi presa,  e isso saiu 
amplamente na mídia. Posteriormente, entraram com habeas corpus. Ridalvo 
concedeu, porque as prisões foram feitas sem nenhuma sustentação.  Um dia 
destes, vi nos jornais de Recife que estão entrando com uma ação contra a União 
por danos morais; apesar da inexistência do processo, tal fato já foi condenado na 
mídia. Acredito que integrar a Polícia, o Ministério Público e a Justiça é realizar um 
trabalho sério, sem procurar se sobressair na mídia, buscando um julgamento isento.  

19) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Como eu já havia citado, o Tribunal foi pioneiro no famoso tempo do Plano Collor, 
que bloqueou o dinheiro de um bocado de poupanças e contas correntes; o Tribunal 
foi o primeiro, ou um dos primeiros, que mandou desbloquear o dinheiro das 
pessoas doentes que precisavam  dele, e não podiam utilizá-lo devido ao bloqueio; 
essas pessoas procuraram o Tribunal, que decidiu pelo desbloqueio de suas contas.  

E os outros Tribunais, o Senhor soube se foi todo mundo seguindo a mesma 
linha? 
Depois, foi seguido em todo o Brasil, mas acredito que o primeiro foi o nosso, em 
Recife. Afinal, o que podia ser feito? Algumas pessoas tinham um tratamento para 
realizar, mas eram impedidas devido ao bloqueio de suas contas, e foi assim que 
elas recorreram ao Tribunal.  

20) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
Tem Magistrado que, numa ação, se mostra mais favorável à União; outros,  ao 
contribuinte ou beneficiário, isso depende de quem julga.  
Teve assim uma época que o Senhor acha que foi mais de um jeito.. 
Na minha época, me portava menos favorável à União; os juízes mais antigos eram 
mais favorável ao contribuinte, os mais novos são mais favoráveis à União. 

21) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória coletiva e 



386

contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
É uma coisa nova. No meu tempo não havia; mas, acho uma boa metodologia, 
principalmente se aplicada à história do Tribunal. 

Em termos de credibilidade, o que o Senhor acha? Também acho que deve ter 
credibilidade, porque a opinião dos magistrados, dos funcionários serve para a 
Historia do Tribunal, não é? 
Sim, tem a história do dia 30 de março. 

22) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Eu acho que é exeqüível. 

O Senhor acha que a gente deve continuar? 
Sim, é válido. 

23) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Na minha época, haviam poucas faculdades de Direito no Brasil e, 
consequentemente, menos estudantes. Hoje em dia, com a proliferação dos cursos 
de Direito, todo estado tem inúmeras faculdades, e nos concursos o número de 
candidatos aumentou vertiginosamente. Conseguir aprovação num concurso destes, 
de juiz, exige muita dedicação e estudo, para superar a altíssima concorrência.  

E assim o que é que o Senhor poderia dizer em termos de vocação para os 
estudantes? 
O que eles têm a observar? 
Primeiro que tem de ter vocação para ser juiz. 

Para ser juiz precisa ter vocação? 
Você tem que julgar o seu semelhante e para isso, não pode haver parcialidade, tem 
que ser o mais imparcial possível. Tem muita gente que não consegue.  Não se 
pode levar para o julgamento qualquer convicção religiosa ou política, ou qualquer 
outra, tem que ser imparcial. Além da dedicação, estudar cada dia um número 
enorme de processo e alvarás.  

Para acompanhar até as jurisprudências. 
Sim, porque inclusive a jurisprudência é a dinâmica de direito de acordo com a 
relação social, que vai mudando a forma de julgar. 

Tem mudança de leis, acho importante o Senhor mostrar assim como é a vida 
do dia a dia de um Juiz. 
O Juiz tem que ter também humildade, porque tem juiz que pensa é o “coisa”, e não 
o é; o juiz é apenas uma pessoa que vai rever um caso importante, julgar, mas não 
deixa de ser semelhante a qualquer outra pessoa. Tem que ter humildade para tratar 
os outros bem, tanto os humildes como os poderosos, todos devem se atendidos, 
principalmente o mais humilde que muitas vezes não tem um advogado, porque não 
tem condições financeiras, é a este que devemos dar uma atenção maior. 
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E N T R E V I S T A Nº 06 

Nome – Desembargador Federal FRANCISCO BARROS DIAS 
Pais – Hildo Dias da Cunha e Filisbina Barros Dias 
Data de Nascimento – 17 de março de 1952 
Local da Nascimento – Olho D’Água do Borges – Rio Grande do Norte 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista –  46 min 20 s 
Data da Entrevista – 15 de janeiro de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Francisco Barros Dias. Meu pai é Hildo Dias da Cunha, minha mãe é Filisbina Barros 
Dias.  

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Sou da cidade de Olho D’Água do Borges, no Rio Grande do Norte, que fica no 
semi-árido nordestino, pequena a cidade e logicamente sujeita a todas as 
intempéries próprias dessa região e de sua localização. Nasci em 17 de março de 
1952. 

3) Como foi a sua infância? Pode falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Pois não. Minha infância foi semelhante a toda infância de quem nasce numa cidade 
pequena e pobre do interior. Naquela época, já trabalhava na agricultura, ajudando 
meu pai, acompanhando aquela atividade campesina. As brincadeiras eram aquelas 
do sertão, na época de chuva com a própria água, na época de seca com os 
recursos que ela nos oferece. Enfim,  uma cidade e pequena sem muita perspectiva, 
visão de mundo, especialmente naquela época, onde não havia energia elétrica... a 
televisão chegou uns vinte anos depois que nasci, e o que havia de mais sofisticado 
em termos de comunicação era o rádio.   
          
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Bom, meus pais eram pequenos agricultores, viveram o tempo todo no sítio, embora 
eles fossem considerados, para o lugar, uma família, vamos dizer assim, tradicional 
na época, e de razoáveis recursos, mais isso dentro de um contexto de riqueza e de 
destaque das pessoas, dentro da cidade, mas sabe-se que olhando de fora, 
realmente não passavam de pequenos agricultores; pessoas que trabalhavam, 
lutavam, todos com muitos irmãos, sete, oito irmãos, como foi meu caso também, 
que tenho sete irmãos. Éramos nove ao todo, mas faleceu uma irmã há três anos 
atrás, então hoje somos oito, assim como toda família naquela época no interior. 
Famílias grandes, muitos irmãos, muitos filhos para os pais criarem e poder dar 
condições mínimas de subsistência. Numa realidade interiorana do nordeste 
brasileiro, a  primeira perspectiva é de fazer com que haja pelo menos possibilidade 
de subsistência, e quando se ultrapassa isso,  já pode ser considerada uma coisa 
extraordinária, excepcional, uma grande conquista;  algo diferenciado, que causa até 
certo impacto no lugar.  
Hoje, minha família é composta por meus dois filhos e por minha filha, nascida 
recentemente. Minha mãe ainda é viva, meu pai já faleceu, meus irmãos moram em 
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Natal. Considero uma família unida, se comparada aos parâmetros contemporâneos; 
estamos sempre dispostos a trabalhar nossos problemas discutindo e debatendo as 
situações, e isso é coisa rara nas famílias de hoje. Nós somos, graças a Deus, muito 
unidos, e sempre procuramos decidir as coisas que diziam respeito à família de 
forma unida.         

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Quando eu fui pela primeira vez na escola, a gente morava no sítio. Fui praticamente 
alfabetizado por minha mãe, os pais naquela época tinham uma preocupação muito 
grande em já ensinar as primeiras letras aos filhos; aqueles pais que tinham, ao 
menos, um nível de instrução primária, que era o caso de minha mãe. Então, depois 
que se aprende o alfabeto, é que se diz que a gente está preparado para ir para a 
escola, uma forma de já causar uma certa impressão, ao invés de entrar na escola 
desconhecendo sequer o alfabeto. Então, era uma escola pequena, no sítio, minha 
professora era uma pessoa extraordinária e que, até hoje, eu tenho grandes 
lembranças. Um grande referencial, era aquela figura de professora batalhadora, 
com aquelas crianças num sítio, numa região totalmente inóspita, de pouco ou 
nenhum recurso, apenas com um papel e uma caneta, coisas que também eram 
difíceis de serem adquiridas e ela, com esses parcos recursos, conseguia através de 
sua vocação  transmitir conhecimento. É interessante, após um ou dois anos que 
estudei com ela já, passei a, como a gente dizia na época, “estudar na cidade”. E 
quando lá cheguei, disseram que era para eu ir para o segundo ano primário, mas 
quando fiz o primeiro teste e uma entrevista com a professora, ela disse que eu já 
estava habilitado a ir para o terceiro ano. Então, eu já cheguei na cidade com essa 
nova visão, com essa perspectiva de ter aprendido com minha primeira professora, 
conhecimentos que se limitavam até o segundo ano do primário, mas, que me 
habilitou a ingressar já no terceiro ano primário. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
É, realmente, isso a gente sente essa grande distância entre a realidade do que é o 
magistrado e o que as pessoas pensam e vêem na figura do magistrado. Imaginam 
que a gente chegou como um ET aqui, já preparado e totalmente embalado daquela 
forma que a gente é, mas, na realidade todos nós temos uma história de vida, temos 
cada um sua origem, a maneira como estudou, de como se formou, de como chegou 
ao ponto em que chegou. Cada um teve um contorno diferenciado, eu, por exemplo, 
nasci de uma família humilde, vivi inicialmente no interior, literalmente no campo, 
passei depois a viver, quando tinha mais de dez anos de idade, numa cidade de três 
mil habitantes, que ainda hoje conta quatro mil habitantes; não é, então muito 
pequena, atrasada ou sem visão nenhuma de Brasil ou de mundo. A gente poderia 
obter informações a partir de um livro didático, ou do rádio, já que não havia acesso 
ao jornal impresso ou revistas, e na época também não havia televisão. Então, 
perceba o nível de dificuldades que a gente passava nesse momento. Depois, eu 
vim estudar na capital, o que já foi algo extraordinário, mas eu tive que me adaptar, 
ou adaptar minha vida, já na época do ginásio, com quinze anos de idade; por falta 
de condições, eu terminei o primário e fiquei até essa faixa de idade sem estudar, 
até que surgiu uma oportunidade de eu vir para capital. E vindo para a capital, tive a 
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sorte de continuar a desenvolver meus estudos e passei a ter já a perspectiva de 
fazer faculdade. Com isso, eu gostaria de registrar que, em razão do ensino público, 
eu consegui tanto estudar até o nível de segundo grau, como depois no nível 
universitário; e comecei logo a pensar que, como profissional, eu deveria seguir a 
carreira jurídica, um outro capítulo que eu acho que você vai querer que eu informe 
também.       

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Sim, teve um aspecto muito interessante. Eu jamais imaginei, até aquele momento 
em que eu vim para a capital, ou seja, até os quinze, dezesseis anos de idade, que 
eu ia fazer Direito, ou que eu ia pelo menos me formar. Quando cheguei à capital e 
comecei a estudar, um tio meu me levou para trabalhar em um cartório judiciário; 
bom, foi exatamente o cartório, a vida cartorária, que me despertou essa vocação. 
Então, essas minhas atividades e essas minhas escolhas foram circunstanciais, e só 
com o tempo é que vim descobrir que gostava e gosto do que eu faço. Adoro a 
minha atividade de magistrado, bem como minhas atividades no magistério, já que 
também sou professor. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Passando no concurso de Juiz Federal, em 1986, assumi em o cargo em fevereiro 
de 1987, e  no primeiro ano trabalhei em João Pessoa; depois, surgiu uma vaga em 
Natal, eu me desloquei. Fiquei no meu estado, na capital, por vinte e um anos; 
somando ao ano que passei em João Pessoa, foram vinte e dois anos de 
magistratura. E durante esse período, no início a gente não pensa em Tribunal; a 
partir de dez anos de atividade, a gente vai verificando que esta perspectiva existe; 
eu cheguei ainda a participar, com menos de dez anos de magistrado, de uma lista 
de promoção por merecimento, mas não obtive sucesso na nomeação; contudo, isso 
não me causou nenhum impacto, talvez não fosse à ocasião. Depois disso, eu 
também não tive mais tanto interesse, e fiquei querendo sempre descobrir formas de 
aperfeiçoar o meu trabalho como magistrado; quando eu fiz o concurso para juiz, o 
fiz com um traço perfeitamente definido, porque eu tinha sido escrivão de cartório, e 
podia ter ficado nesta atividade; depois, fui servidor da Justiça Federal, podia ter 
ficado lá também, talvez hoje tivesse salário maior do que de juiz; depois advogado, 
promotor e terminei sendo juiz, onde de fato eu me senti suficientemente realizado, 
por poder realizar algo, ou seja, o poder de decisão, a condição de dar uma resposta 
a determinada realidade. Eu só vim sentir isso na condição de magistrado, e já no 
primeiro grau me sentia muito bem e totalmente realizado, então, passei todo o 
período procurando apenas aperfeiçoar minha atividade de magistrado; quanto ao 
Tribunal, verifiquei que ele viria com o tempo, independentemente de minha pressa 
para chegar lá. Nesse período de magistratura, eu fui convocado várias vezes, 
trabalhei em Colegiado, integrei a Turma Nacional de Uniformização do Juizado 
Especial durante dois anos, fui Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial 
do Rio Grande do Norte, desde a sua fundação até minha saída agora, durante seis 
anos. E fui também indicado três vezes para o Tribunal Regional Eleitoral, onde 
também trabalhei num Colegiado por seis anos; então, uma vida cheia de 
experiências. 
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9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Bom, meu maior desejo é atender a um dos anseios da sociedade, que é dar, dentro 
das minhas condições, a maior celeridade possível aos processos, dentro de uma 
garantia de segurança e justiça. Penso que o realizei enquanto Juiz no Primeiro 
Grau, pois nunca, graças a Deus, processos meus esperaram anos por julgamento; 
alguns podem até ter chegado há alguns meses, mas sempre procurei julgar meus 
processos em no máximo trinta dias de prazo; chegando agora ao Tribunal, é uma 
outra etapa, onde eu quero alcançar tais metas. A Vara em que trabalhei durante o 
Primeiro Grau, modéstia a parte, poderia até servir de modelo. Graças a Deus, eu 
estava numa fase em que o processo chegava, e dentro do prazo normal e previsto 
pela lei, eu estava julgando e realizando audiência; nunca realizei uma audiência 
com meses de espera, mas sempre com trinta dias ou, no máximo, sessenta dias, 
dependendo das circunstâncias do processo, como trazer as testemunhas e todos 
os elementos para a sua realização. Então, isso era motivo de grande realização 
minha como Juiz, e eu quero alcançar o máximo possível de aperfeiçoamento nas 
minhas atividades no gabinete, e diminuir o quanto for possível o tempo para os 
julgamentos que tenho em minhas mãos. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está sendo sua atuação como 
Magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos detalhes que 
marcaram, que deveriam ficar para História da Instituição. 
Na realidade, eu não tenho ainda muita experiência, mas, em razão de já ter sido 
convocado para exercer tais funções, bem como já ter certa experiência em 
Colegiado, já estou sentindo isso aqui; o Colegiado tem realmente uma grande 
vantagem, principalmente na forma brasileira. Nós temos condições de discutir a 
matéria com pensamentos e formações diferentes, e isso provocam um 
enriquecimento extraordinário do julgamento. Para mim isso é o referencial, o que 
melhor caracteriza a atividade do Colegiado; ele dá a oportunidade de a partir da 
discussão, do debate, se chegar ao resultado final, após se esgotarem todas as 
idéias e concepções, eles são concluídos com uma purificação de todos esses 
valores que cada um dos juízes carrega sobre si, advindos de sua vivência e de sua 
formação.   

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
O TRF da 5ª Região é uma das maiores conquistas que a Constituição Federal de 
1988 proporcionou, especialmente por instalá-lo numa região geograficamente 
estratégica, ou seja,  em Recife. A criação dos Tribunais Regionais foi uma das 
melhores coisas que poderia ter acontecido. Primeiro, porque aproximou deveras o 
jurisdicionado, uma vez que antes todos os recursos dos Tribunais Regionais se 
concentravam em outro Tribunal em Brasília, e isso provocou um acréscimo 
exagerado do número de processos; o jurisdicionado estava precisando de um 
redimensionamento da justiça, para disseminar a atividade jurisdicional. E se hoje os 
Tribunais estão sobrecarregados, é porque a sociedade a cada dia exige mais 
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justiça, tem sede de justiça; já é sentida, inclusive, a necessidade de se desdobrar 
outros Tribunais, porque a sobrecarga de trabalho é humanamente impossível de ser 
acompanhada com a celeridade e a eficiência que a sociedade exige. 

12) Durante sua atuação neste Tribunal, também quando Desembargador 
Convocado, poderia citar alguns julgados que considera mais relevantes para 
o Tribunal e/ou para Sociedade?  
E quais desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com 
objetivo de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Lembro-me de alguns casos. A Justiça Federal, bem como o Tribunal, passa por 
determinados ciclos de processo, a exemplo do Plano Collor, dos reajustes 
previdenciários antes da Constituição Federal, empréstimos compulsórios, estes 
temas foram constantes no início da década de 90, preponderando aqui no Tribunal. 
Como eu participei mais na década de 90, inclusive sendo convocado, no início que 
o Tribunal foi formado, esses temas que estavam no auge do debate e do seu ciclo, 
são alguns que ficaram marcados em minha memória.  

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Olha, o magistrado, não é indiferente à informação, ao contexto histórico, social, 
econômico, pelo contrário, ele tem que ser bem informado sobre estes aspectos; 
logicamente, de forma involuntária, ele pode até sofrer a influências dessas esferas 
que acabam tocando o julgamento; agora, eu tenho total e absoluta tranqüilidade de 
dizer que na hora de julgar, não me deixo levar, por exemplo, pelo que a opinião 
pública está exigindo. Eu estudo o processo, e lógico que esse estudar significa 
verificar se isso também está atendendo a um fim social, a um interesse da 
sociedade, porque a nossa atividade é também uma atividade política, que exige 
uma conformação do julgamento a um contexto que nós não podemos descartar. 
Não podemos julgar fora de um contexto, de uma realidade do país, porque as 
próprias leis, as próprias normas, a própria Constituição Federal, também traduz 
esse caldo cultural do país, e nós não podemos jamais fugir a isso. Então o 
resultado do julgamento sai ou em conformidade, ou um pouco desconforme, 
dividido pela opinião pública, coisa suscetível de acontecer. Entendo que isso é 
absolutamente normal, e faz parte de nossa própria atividade. Mas eu afirmo com 
toda tranqüilidade, que nunca na minha vida, graças a Deus, por estar julgando um 
processo sob o peso de uma grande pressão, fui levado a tomar determinado 
posicionamento.  
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Isso a gente faz todo dia, infelizmente nós não podemos, sempre, trabalhar com o 
senso de justiça pessoal. O magistrado trabalha, acima de tudo, com a questão da 
razão, e essa razão humana não é apenas movida pelo senso de quem está 
proferindo uma decisão. Diariamente a gente se depara com esse choque entre ter 
que decidir de uma forma e achar que aquilo não corresponde a um sentido de 
justiça que você imagina que deveria; mas, isso é relativo. Em muitas decisões, eu 
pensei que estava cometendo uma injustiça, e o tempo se encarregou depois de 
mostrar que não eram tão injustas como eu imaginava.   
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15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não, meu tempo de Tribunal ainda não é suficiente para ter esse tipo de experiência, 
nada de excepcional ou extraordinário que pudesse marcar. O que eu sempre 
defendo é que todos esses órgãos ou entidades são relevantes, e são grandes 
criadores das idéias, das formas e das concepções que utilizamos nas atividades de 
julgar. Eu sempre luto para que essas entidades tenham o melhor preparo possível, 
porque elas são as responsáveis por trazer para o nosso julgamento o melhor. O 
judiciário não atua por iniciativa própria, ele depende exatamente dessas entidades, 
eu sou um defensor ferrenho dessas entidades e que elas sejam até melhor do que 
o próprio judiciário.  

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Nessa parte eu entendo que a Ordem deixa a desejar, minha experiência como 
magistrado de Primeiro Grau nesses vinte e tantos anos não é alentadora em termos 
de coibir determinados abusos dos profissionais; lógico que é uma pequena parcela, 
como em toda atividade, nós temos os bons, os médios e os ruins profissionais, e eu 
acho que essa pequena parcela dos não tão bons deve ser coibida, deve ser 
sancionada, especialmente situações relacionadas a questão desvios de ética e 
legais da própria atividade. Não deve ocorrer qualquer omissão da entidade nesses 
casos, em todos os ângulos, não só da OAB, mas, do médico, do magistrado, do 
professor. É preciso que a gente tenha agentes construtores e agentes de 
participação dessas instituições, à altura da sua grandeza e do que a sociedade 
espera.  

17) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
A atuação da Polícia Federal se dá por ordem, por determinação, por autorização do 
próprio judiciário, então a Polícia Federal é um instrumento da atividade do judiciário. 
Na mídia, aparentemente, é como se tudo surgisse e fosse obra exclusiva da Polícia 
Federal, que logicamente tem um papel relevante, ela está exatamente na ponta 
dessa atividade. Mas, o primeiro ponto que se deve colocar é esse. Segundo, eu 
acho que a divulgação dessas atividades, não só da Polícia, como da justiça, deve 
ser a mais livre e transparente possível. Só não podem existir abusos, excessos, 
isso é o que às vezes prejudica a própria imagem da instituição e as próprias 
operações, diminuindo a grandeza dessas atividades.
    
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Olha, o Tribunal, especialmente nos primeiros cinco anos, de formação, sempre foi 
tido como pioneiro em várias áreas, como em matéria tributária e administrativa.  
Primeiro, decidia com uma rapidez impressionante para a época; segundo, com 
posições que vieram se consolidar depois na própria jurisprudência do STF, porque 
quando o Tribunal nasceu, nós tivemos muita matéria constitucional, muita matéria 
tributária,  e nessas matérias, nós não tínhamos uma atividade de jurisdição 
constitucional concentrada como há hoje. Elas passavam sempre pelo juiz de 
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Primeiro Grau e pelo Tribunal e era onde havia o primeiro debate em Colegiado. 
Recordo-me bem que em matéria tributária, o Tribunal foi sempre pioneiro e seus 
julgados tinham grande repercussão. 
   
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
No início do Tribunal, como ocorreram muitas questões de matéria tributária, ele foi 
tido como mais protetor do cidadão, mas, aquele foi um momento histórico em que 
realmente a jurisprudência tinha uma tendência a seguir esse caminho em razão da 
grande quantidade de normas, regulamentos, criações de tributos que existiam na 
época e, logicamente isso teve muitas inconstitucionalidades, ilegalidades etc. 
Então, foi uma circunstância histórica que depois se comprovou que foi consolidado 
na jurisprudência do Supremo, que o Tribunal na realidade não estava protegendo, 
estava só aplicando a norma, terminava sendo um julgamento em favor da 
cidadania. Hoje, como as coisas estão estáveis, não dá para se dizer que é um 
Tribunal contra ou a favor do cidadão ou dos interesses da União, em matéria de 
previdência social, de benefício previdenciário, eu até acho que é. Mas, acho que é 
porque, toda justiça brasileira e não é só o tribunal daqui, tem de ser protetora, 
porque, todo o benefício da previdência social tem um cunho social, um interesse da 
coletividade, do cidadão sempre prevalecente, então, não é uma questão de dizer 
que o Tribunal é desse ou daquele interesse, é uma questão dos títulos da matéria 
serem de cunho mais voltado para os interesses da coletividade ou do próprio 
estado em si. 
     
20) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade? 
Eu acho uma idéia excepcional, aliás, eu vou até fazer uma revelação aqui: eu ainda 
acho que a justiça precisa mudar e acabar com essa história do processo todo ser 
escrito.  Nós temos um princípio, em processo da oralidade, que quase não é usado, 
então eu acho uma iniciativa extraordinária, acho que isso serve até de exemplo 
para que agente possa ir mudando as concepções; por exemplo, como Presidente 
da Turma Recursal do Juizado Especial do Rio Grande do Norte, dos seis anos que 
eu passei, eu não admiti votos escritos, eram todos orais, nossa turma era gravada, 
porque na lei do Juizado Especial diz que o princípio prevalecente era o da 
oralidade, e eu emprestei o máximo de eficácia a essa regra, a esse princípio, 
porque eu entendo que através da celeridade, a coisa para andar mais rápido, mais 
célere. Acredito, que tudo que eu passei, as informações dessa entrevistai, tenho 
certeza, que se fosse escrito eu não ia ter condições de passar e, sendo oral é 
possível chegar ao conhecimento da sociedade e ficar disponível para ela. 

21) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Eu sonho que toda essa minha perspectiva tenha uma concretização a mais rápida 
possível. 

22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? Sobre os Juizados 
Especiais. 
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Eu sou até parcial nessa parte, porque eu sou um defensor ferrenho do Juizado 
Especial, da justiça especializada para as pequenas causas, causas de interesses 
sociais, de pequena importância às vezes econômica, mas, de grande importância 
para o jurisdicionado; porque, essa história de dizer que é pequena, é muito relativa, 
ela pode ser pequena para outros interesses maiores, em termos de valores 
econômicos vultosos, no entanto, ela é tudo para aquelas pessoas que vêm ao 
judiciário. Então, o problema é dar o máximo de apoio a essa justiça, e eu entendo 
que essa vai ser a justiça comum do futuro, a justiça excepcional que se chama hoje 
de comum. Porque ela vai ser excepcional? Porque nós vivemos dentro de uma 
sociedade que sabemos que os grandes interesses, as coisas vultosas e de grandes 
valores são coisas excepcionais; para mim o normal é o juizado especial, é a justiça 
comum, que hoje se chama especial. E no futuro, que eu espero que não seja 
distante, esses julgamentos que a gente chama hoje de justiça comum sejam 
excepcionais e realmente haja essa divisão, para que dê melhor distribuição de 
tarefas e melhor aperfeiçoamento dos próprios serviços. Isso é imprescindível. Não é 
possível você trabalhar dentro de um órgão em que você tenha uma questão de 
menor complexidade de análise, uma questão de alta complexidade de análise e 
entrem na mesma fila de julgamento, isso é absolutamente ilógico, irracional. Então, 
eu sou defensor dessa justiça, por um diferencial com relação às pessoas, não uma 
discriminação, mas um diferencial no tratamento dos processos, uma divisão de 
trabalho, de tarefas, de funções, algo simplesmente lógico, racional e que precisa 
ser o mais rápido possível concretizado em sua plenitude. 
    
Gostaria de dar uma mensagem para os estudantes? 
Eu entendo que o estudante tem que ter consciência do que vai fazer. Ele pode ser 
advogado, promotor, defensor público, juiz, assessor do Tribunal, em suma, há hoje 
na Justiça uma gama imensa de cargos para quem se forma em Direito, e ele pode 
assumir qualquer uma dessas funções; contudo, a escolha deve ser pautada na 
vocação, no desejo, e não apenas nos ganhos salariais. Eu entendo que toda 
atividade é altamente dignificante ao homem. Eu fui agricultor, escrivão, comecei 
limpando o cartório todo dia. Fui advogado, promotor, sou juiz, magistrado, eu não vi 
diferença nessas atividades, todas me engrandeceram, foram dignas e eu não vejo 
absolutamente diferença nenhuma em uma pessoa trabalhar na agricultura e ser um 
magistrado; apenas o que você escolheu o que você for fazer, faça gostando, 
vocacionado, e tendo acima de tudo muita boa vontade, desprendido de 
conseqüências econômicas e financeiras, elas vêm naturalmente 
independentemente de você estar almejando isso. 
    
Muito obrigada. 
Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência ter prestado este depoimento 
em prol da consolidação da Memória do TRF da 5ª Região. 

Eu é que agradeço a oportunidade e, espero que esse trabalho tenha uma 
continuidade, e que essa sua iniciativa sirva de grande exemplo para a memória oral 
do Tribunal e para outras entidades da Justiça Federal em todo o Brasil. E espero 
que tenha contribuído com as informações para algum incentivo, algo em benefício e 
em prol de nossa justiça, e que isso seja sempre realizado. 
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E N T R E V I S T A Nº 07 

Nome – Des. Federal FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI 
Pais – Francisco Britualdo Bezerra Cavalcanti e Aldira de Queiroz Bezerra 
Cavalcanti 
Data de Nascimento – 07 de Setembro de 1954 
Local da Nascimento – Recife – Pernambuco 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 26 min 2 s 
Data da Entrevista – 11 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Meu nome completo é Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, e o de meus pais, 
Francisco Britualdo Bezerra Cavalcanti e Aldira de Queiroz Bezerra Cavalcanti. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci aqui na cidade do Recife, no dia 07 de Setembro de 1954. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Francisco? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Minha infância foi uma infância típica de uma pessoa de classe média, numa casa 
com muitos filhos. Éramos oito, seis filhos e duas filhas, e meu pai era profissional 
liberal advogado. Foi uma infância tranqüila. Eu diria sem tantos recursos, mas 
também sem tantas carências. Não foi uma infância ruim não, foi uma infância boa. 
E a cidade, nossa cidade do Recife naquela época tinha problemas como as cheias, 
eu morava no bairro do Prado, nós enfrentamos algumas cheias terríveis, aquelas 
cheias de 66, 70, 75; no mais, foi uma infância boa.  

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Sobre meus pais, eu diria que minha mãe, que ainda é viva, era uma típica dona de 
casa daquela época, não trabalhava, cuidava dos filhos e da casa. Meu pai teve uma 
infância de muito trabalho, formou-se, foi funcionário da rede ferroviária, e chefe do 
jurídico daquela empresa por 30 anos; depois, foi Procurador do Estado, chefiou a 
Procuradoria; foi professor da Faculdade de Direito, me inspirou muito com relação a 
gostar daquela casa, aonde eu ia já menino. Foi uma boa família, eles eram assim: 
meu pai, uma pessoa mais fechada, minha mãe mais aberta, mais afetiva, mas 
ambos muito bons. Contribuiriam muito para meu crescimento como pessoa. Minha 
família hoje, eu tenho dois filhos, fui casado durante muito tempo com Sávia, minha 
colega de faculdade; hoje nós não estamos mais casados, mas temos um bom 
relacionamento. E tenho dois filhos, ambos formados em Direito; um com 30 anos, 
que está bem como advogado, já terminou seu mestrado; e o outro terminou a 
pouco tempo e hoje faz uma pós-graduação, também está indo bem na atividade e 
são pessoas boas. 
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VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Veja, minha primeira vivência escolar foi numa escolinha de bairro, perto da casa 
onde eu morava, no Prado. Depois, quando eu comecei no primeiro ano, que na 
época chamava curso primário, fui estudar em um colégio de padres holandeses, o 
Colégio São João, que hoje não existe mais. Lá, me foi oferecida uma ótima 
formação. Eu tenho boas recordações desses períodos, inclusive das atividades 
escolares, fui um bom aluno. E era um jogador razoável de futebol de salão, eu 
gostava muito disso. Depois, estudei no Ginásio Pernambucano, na época o curso 
clássico, terminei meu segundo grau no Colégio Torres, que era um Colégio que 
preparava para o curso de Direito. No vestibular eu fui o primeiro lugar no curso de 
Direito. Foi uma vida escolar tranqüila.  

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Veja, eu fui um bom aluno, mas não era daqueles que só cuidavam de estudar. Na 
faculdade, tive um desempenho muito bom, entrei em primeiro lugar e fui laureado 
na minha turma. No início, quando eu era estudante de Direito, não pensava em ser 
advogado. Eu não penso que o magistrado é uma figura iluminada, que deve ser só 
um magistrado, eu acho que um bom profissional pode ser um bom magistrado, um 
bom advogado, um bom procurador, não é à-toa que há países como a Itália, onde a 
carreira é única, e você pode ora estar no Ministério Público ora estar como Juiz. Em 
Portugal, você faz um curso só, o Curso de Formação de Magistrado, depois você 
escolhe se vai ser magistrado do Ministério Público ou Magistrado Judicial. Eu acho 
que é como você colocou bem na pergunta, é mistificar, querer colocar o Juiz como 
um ser apartado da sociedade, como se fosse um iluminado. Mas, ele deve estar 
bem integrado na sociedade, até para compreender os seus problemas, senão não 
será certamente, um bom Juiz, pode ser um Juiz formal ou aparentemente um bom 
Juiz, mas relativamente dissociado da realidade. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Veja, a gente nunca pode dizer que não sofre influencia direta, e na maioria das 
vezes até indireta. Como eu disse, na minha casa eram oito filhos. Meu pai era 
formado em Direito, mas, mesmo assim, a maioria dos meus irmãos enveredaram 
pelas ciências exatas. Eu tenho quatro irmãos engenheiros, uma irmã arquiteta, 
outro irmão formou-se em direito, depois, um que era engenheiro resolveu estudar 
Direito. Na verdade, até uma certa altura, não fui estudar Direito porque gostava de 
ciências exatas. Eu gostava de exatas, tanto que até o segundo grau eu tinha dúvida 
se ia estudar Direito ou Engenharia Mecânica. Então, até hoje, eu diria, que eu 
poderia ser um Engenheiro Mecânico sem problema nenhum. Agora, gosto da 
atividade de Direito, a gente no Brasil tem muito que fazer. Eu diria que não teria 
nenhum episódio. As coisas foram acontecendo e, eu fui entendendo que Direito era 
mais vocacionado, que eu tinha mais vocação para o curso de Direito. Nunca fiz 
teste vocacional, mas eu não acho que fiz a escolha errada e não me arrependo do 
que fiz. 
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VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Enquanto estudava direito, eu já trabalhava, comecei aos com 17 anos. Fui 
estagiário da rede ferroviária, fui advogado de um órgão estadual, que infelizmente 
hoje está muito reduzido, mas muito bom na época, chamado CONDEPE, era o 
órgão responsável pela ...... , eu trabalhava como advogado dando parecer em todos 
os projetos de incentivos fiscais do Estado, depois, apesar de atuar como advogado, 
entendi que não era muito a minha vocação. 
Fiz concurso para Juiz do Trabalho, na época, eu tinha 24 anos, e eu queria fazer 
concurso para Juiz Federal, mas, a lei 5.010 exigia 28 anos, fui para a Justiça do 
Trabalho, passei 4 anos lá. Fiz novo concurso e vim para a Justiça Federal. Minha 
historia é essa, até chegar a Justiça Federal. Passei muitos anos na Justiça Federal, 
no começo passei alguns meses junto a 2ª Vara, trabalhando com o Juiz Petrúcio 
Ferreira, hoje falecido, e depois assumi a 5ª Vara e fiquei nela até chegar aqui no 
TRF, no ano de 2000. Tive uma passagem pelo TRE, na época o Juiz Federal de 1º 
grau aqui em Pernambuco respondia pelo Tribunal Regional eleitoral, porque, não 
tinha Tribunal Regional Federal. Procurei sempre atuar de modo a fazer a prestação 
Jurisdicional. 

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Poderia. Eu digo o seguinte, que a gente como juiz deve ter sempre a consciência 
de que o que é importante é a prestação jurisdicional, ainda que essa prestação 
possa desagradar pessoas influentes, que poderiam até ser interessante que 
agradássemos, para ter outros sonhos de carreira. Eu diria que o Tribunal Regional 
Federal é como cargo de coronel: até aqui se chega por mãos próprias, daqui para 
frente a depender dos outros e, às vezes, o sacrifício é grande e não vale pena. Eu 
penso que a gente conseguiu montar uma equipe boa, tem uma prestação 
jurisdicional que eu entendo ser de qualidade. A maioria das pessoas que trabalham 
comigo o fazem há mais de 20 anos, e acredito na importância do trabalho em 
equipe, aliada à vontade de realizar a prestação jurisdicional. O resto vem por acaso. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está e como foi sua atuação como 
Magistrado, Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Pequenos detalhes que marcaram, que deveriam ficar para História da 
Instituição. 
Eu acho que é meio difícil a gente falar sobre aquilo que fez ou que não fez, porque 
normalmente temos a impressão que fizemos muito bem, é melhor que os outros 
vejam isso. Mas, há alguns fatos interessantes, por exemplo: no tempo que atuamos 
como Corregedor a equipe era tão integrada, não apenas na área jurídica, 
viajávamos juntos, era uma equipe grande, ficávamos no mesmo hotel, tínhamos 
time de vôlei, era um trabalho estafante de 10 horas por dia e depois mais outras 
tantas de esporte, ainda ia-se para academia, então foi um grupo assim, muito 
coeso, como Corregedor.  
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Na Presidência do Tribunal, acho que o mais importante foi conseguir motivar as 
pessoas para concretizar a implantação das Varas no interior. E a gente teve isso. 
Nós tivemos diretores do foro como o do Ceará, Doutor Danilo que fez um trabalho 
excepcional, conseguiu construir um prédio e implantá-lo num período de 150 dias; 
também em Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco, com 
Doutor Frederico Azevedo. Foi bom foi conseguir motivar as pessoas, eu acho que 
isso a gente tentou e conseguiu. E a idéia é que, é muito mais uma construção de 
equipe, do que pessoal. 

11) Com relação à implantação de Vara no interior, qual a grande importância 
que ela tem em termo de justiça social? 
Com certeza, se você observar, as vezes as pessoas não entendem porque é que, 
ao se implantar uma vara ao invés de diminuir o número de processos, só faz 
aumentar. É porque, na verdade, são áreas onde a demanda por justiça é muito 
grande. Nós tínhamos a Justiça Federal na sua origem, uma Justiça elitista, uma 
justiça que servia para as empresas quando eram vítimas, por exemplo, de um 
abuso fiscal do estado, ou quando elas mesmas não queriam cumprir as obrigações 
fiscais, e iam para a Justiça Federal. A Justiça Federal não era uma justiça que 
alcançava todas as classes sociais. Eu diria que  duas coisas importantíssimas na 
Justiça Federal com a idéia de acesso à justiça, foram os juizados e a interiorização. 
Então, se conseguiu um avanço geográfico e um avanço em termos de classes 
sociais. E isso foi fundamental para justiça.  

12) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Eu penso que a descentralização da Justiça Federal de um Tribunal longínquo em 
Brasília trouxe a justiça para mais perto da população, porque, não adiantava 
apenas ter as Varas aqui instaladas, quando, sobretudo, na sistemática processual 
atual, os agravos, tudo poderia ser novamente rediscutido em um Tribunal distante 
da nossa realidade, em Brasília. Eu diria que manter a estrutura do Tribunal Federal 
de Recursos era manter o que acontece no executivo, muitas vezes decisões tão 
distantes, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Acho que a 
regionalização da Justiça Federal trouxe a justiça para mais perto da população e 
para as realidades regionais. Porque, nós temos uma Justiça Federal una, mas, as 
peculiaridades regionais são melhores sentidas com os Tribunais Regionais 
Federais. A realidade do Rio Grande do Sul é uma, a realidade do Rio de Janeiro é 
outra; a realidade de Brasília é uma, e a realidade do nordeste é outra. Então eu 
acho que isso é importante. 

13) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Veja, nós tivemos aqui grandes discussões no campo tributário, grandes discussões 
no campo penal, mas, eu destacaria algo que parece menor, mas no meu entender 
de maior relevo, que foi a atuação do Tribunal no controle das políticas públicas, por 
exemplo na área de saúde, se nós observarmos alguns casos marcantes. Eu me 
lembro de uma questão que foi de uma enorme importância e de um pequeno valor, 
nós tivemos um caso dentre outros tantos, mas, esse me marcou bastante; o de um 
menor de quatro anos, que precisava fazer um transplante de fígado, e só poderia 
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ser feito num hospital dos Estados Unidos, e a União se opôs a bancar isso, dizendo 
que era muito alto o valor. Na verdade era assim, o menor não tinha duzentos mil 
dólares, portanto ia morrer porque não tinha duzentos mil dólares. A família fez uma 
captação de recursos com campanhas populares e ainda conseguiu arrecadar 50 mil 
dólares, o Ministério público entrou com uma ação, o Ministério Publico Federal lá no 
estado do Ceará, o juiz concedeu a liminar, a União recorreu, entrou com pedido de 
suspensão, eu mantive a decisão, o Tribunal também manteve, eles ainda 
recorreram com pedido de suspensão ao Presidente do STF, na época, era o 
Ministro Jobim, e ele manteve a decisão. O menor fez a cirurgia e foi uma satisfação 
imensa, quando quatro meses depois ele esteve aqui com o procurador e mais dois 
familiares, para mostrar que ele tinha se salvado. Então, esse tipo de atuação na 
justiça, para mim, é a mais importante. Mais do que milhões que se ganhem para lá 
e milhões que se percam para cá. Evidente que o valor financeiro é importante, mas, 
esse valor vida, quando a justiça consegue fazer com que vidas não sejam perdidas, 
esse é o papel mais importante. E essa é uma área importante para os estudantes 
pesquisarem.  

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Veja, eu diria que o Magistrado, como ser humano, nunca é uma figura que 
interpreta o que está diante de si como se fosse um objeto, uma coisa neutra. Não. 
Ele traz para qualquer julgamento uma série de valores que possui. Sofre influência 
da sociedade, de sua posição religiosa, política, de tudo o mais. Sobre isso, 
inclusive, os americanos fazem um estudo muito interessante, o perfil do magistrado 
e o reflexo disso na sentença. Quando eu era Presidente, e hoje fazia por 
brincadeira com Lisiane, que secretariava a sessão, mostrando isso a ela, meio que 
tentando adivinhar o que ia ser o resultado de um julgamento, com a bancada que 
se tinha. Sabia por exemplo, que o juiz mais conservador iria interpretar 
rigorosamente uma questão em relação a uma invasão de terra do MST; o juiz mais 
liberal iria perceber se aquela invasão foi relevante, e só neste caso que impedia a 
desapropriação, que foi a posição a que o Supremo se filiou. Então, não há como 
imaginar que um juiz vai julgar sem ter isso presente; agora, o juiz deve ter o 
cuidado de não transformar a sua condição de julgador num palanque para externar 
as suas posições. O juiz deve tentar, o mais próximo possível, ser a expressão do 
que a sociedade pensa. Às vezes não é a expressão do que ele pensa, mas a 
expressão do que a lei diz e do que a sociedade pensa. Então, sobre as questões 
jurídicas o juiz deve ter cuidado para não transformar a sua pena em um palanque, 
isso é fundamental. 
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Veja, às vezes, quando um juiz decide, sobretudo numa situação atual, com 
Súmulas vinculante, ele às vezes pode até aplicar um conjunto normativo que não é 
o que ele pensa que seja a melhor justiça. Evidentemente, sempre que ele puder 
interpretar a norma jurídica de acordo com seu sentimento de justiça, ele o deve 
fazer. Isso é fundamental. Agora, há situações em que não é possível conciliar isso. 
Então, entre o que eu penso, que eu acho que é o que deveria ser a lei e o que a lei 
é de fato, eu tenho que aplicar a última.   
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16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não. Eu acho que o Ministério Público Federal, depois da Constituição de 88, tem 
tido no conjunto uma atuação boa, até porque o art. 129 da Constituição deu uma 
ampliação, nas atribuições no Ministério Público. Ocasionalmente, há os 
procuradores que mais se destacam, e os procuradores que menos se destacam em 
termo de quantidade e qualidade do serviço, como também na magistratura. Mas, no 
conjunto, o MPF tem uma boa atuação. Em relação à OAB, são advogados das mais 
variadas matizes; temos advogados que são muito bons, que contribuem para a 
prestação jurisdicional, outros que atrapalham a prestação jurisdicional, tentam 
procrastinar os feitos. Então, assim, é difícil. A Defensoria Pública Federal 
infelizmente, não está estruturada como a constituição já estabeleceu. Então, é um 
ponto realmente muito frágil a estrutura da defensoria. 

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Em relação à fiscalização exercida pela OAB, eu penso que ela é frágil. Ela é 
prejudicada pelo corporativismo. E ressalvo tão frágil e tão prejudicada pelo 
corporativismo, como muitas vezes também as Corregedorias dos Tribunais com 
relação aos Magistrados. Em relação às operações da Policia Federal, eu penso que 
a PF é uma instituição de qualidade, mas, tem alguns problemas. Ultimamente, ela 
tem se preocupado muito com a mídia e com a imagem que se faz, às vezes não 
resguardando o direito de imagem dos acusados, que podem ao final não serem 
pessoas condenadas; é quase como se condenasse por antecipação, isso é um 
grande equívoco.  

18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu penso que não. Da Justiça Federal, as vezes as pessoas preferem sempre 
destacar as coisas boas. Eu penso que a Jurisprudência do nosso Tribunal é 
mediana, nem é excepcional, nem é ruim. Eu diria que talvez se eu tivesse que 
destacar, sem nenhum tipo de preocupação, mas, sendo bem sincero, eu penso que 
na jurisprudência dos TRF’s, a que mais se destaca pelo pioneirismo é o do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, da Região Sul. A nossa, eu diria que se fosse 
hierarquizar a jurisprudência, eu diria que a nossa fica intermediária, tal como a de 
São Paulo. A que eu considero mais frágil é a da 2ª Região, Rio de Janeiro. 

19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Veja, são duas coisas. A primeira é saber se a União e os outros entes públicos, 
quando vão a juízo, regra geral no Brasil, o fazem para deixar que discussões 
administrativas se judicializem, o que para elas é uma grande vantagem. Porque, da 
mesma forma que muitas vezes os particulares usam a justiça para não cumprir 
suas obrigações, também os entes públicos. Então essa judicialização do 
descumprimento é uma forma de legitimar a mora. Esse é o problema. Mas, eu 
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penso que a tendência do Tribunal, regra geral, sobretudo na matéria previdenciária, 
é de proteção ao beneficiário da previdência social, até pela sua situação mais 
desfavorável, economicamente falando.  

20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Eu acho que esse método da história oral tem uma vantagem e uma desvantagem. 
Uma vantagem muito importante, é que ela registra uma memória do que as 
pessoas que fazem a instituição pensam de si e da instituição. No entanto, não 
necessariamente a instituição é exatamente aquilo, porque dificilmente as pessoas 
se acham ruins. Normalmente as pessoas destacam aqui o que acham de valor 
positivo. Então, às vezes a gente tem que checar o que as pessoas acham, e depois 
o que os outros acham, e o que os registros históricos dizem sobre aquilo. Por 
exemplo, se fossem entrevistar as pessoas no período ditatorial, ninguém achava 
que estava na ditadura, achava que estava num regime forte para evitar riscos do 
avanço da esquerda, ia ter um discurso todo. Então, alguém que é miserável 
economicamente, por exemplo, um indivíduo que não gosta de gastar dinheiro, ele 
acha que aquilo é o padrão. Isso é o que o pessoal chama de teoria do espelho. Eu 
penso que o meu espelho, o meu padrão sou eu. Então na verdade, eu sempre acho 
que aquele é o caminho certo, e o que destoa disso está errado. Agora, o mérito é 
registrar as pessoas dizendo o que sentem, o que é institucional; um mérito muito 
grande, porque normalmente se você pegar as fontes mortas, os jornais, os escritos, 
ele não tem a riqueza do que é as pessoas se manifestando, sua própria expressão. 

21) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Veja, eu acho que o Tribunal, é ainda muito jovem; se nós compararmos nosso 
Tribunal que vai fazer 20 anos, com outros Tribunais de Justiça do Estado  
centenários, nós ainda não temos uma historia consolidada, nós temos um começo 
de um história. Temos um papel muito importante na formação do que será este 
Tribunal, de como será a história, para que as pessoas possam verificar depois se 
esse modelo é bom ou não. Como sou uma pessoa que sempre estudo muito, 
inclusive pela atividade acadêmica, observo muitas vezes que não é o modelo formal 
que faz a qualidade das instituições. Se a gente observar o modelo formal, por 
exemplo, do judiciário inglês, é de Juizes indicados pelo Lorde Chanceler, que seria 
o nosso Ministro da Justiça. Isso parece uma coisa muito frágil, mas culturalmente é 
forte, porque as indicações são respaldadas por uma pesquisa muito cuidadosa, 
criteriosa, verificação da idoneidade. Então, este sistema parece mais frágil, mas, os 
Juizes normalmente tem uma postura de mais isenção, até do maior que os nossos. 
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E N T R E V I S T A Nº 08 

Nome – Desembargador Federal FRANCISCO GERALDO APOLIANO 
Pais – Francisco Dias e Maria do Carmo Apoliano Dias 
Data de Nascimento – 17 de abril de 1947 
Local da Nascimento – Camocim – Ceará 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 47 min 47 s 
Data da Entrevista – 17 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Meu nome completo é Francisco Geraldo Apoliano Dias; o nome de meu pai é 
Francisco Dias, e de minha mãe é Maria do Carmo Apoliano Dias. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu sou de 17 de abril de 1947, e nasci na cidade de Camocim, no Estado do Ceará. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Geraldo? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Bom, na verdade como minha cidade natal, penso que devo considerar a cidade de 
Sobral, no Estado do Ceará, porque eu passei muito pouco tempo em Camocim, 
apenas dois anos e meio; depois, tive que mudar para a cidade de Sobral e foi lá 
que se deu toda a minha infância e parte da minha adolescência. Tive uma infância 
normal.  

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Bom, meu pai era ferroviário aposentado, da Rede Ferroviária Federal, e minha mãe 
era a pessoa que tomava conta da casa. Eram pessoas muito humildes, não tinham 
uma instrução muito grande, apenas os estudos básicos, e eram pessoas simples, 
que lutavam, as dificuldades eram tamanhas, tanto que na verdade fui criado pelos 
avós maternos, que se incumbiram de me dar educação e tudo mais, já que meus 
pais não tiveram condições.  

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar?  
Eu fiz os primeiros estudos, que no tempo se chamava estudo primário, aos 5 anos 
de idade, no Educandário São José, com uma professora que se chamava Dinorá 
Tomaz Ramos; ela foi muito generosa, tinha uma equipe muito boa de professoras, 
todas eram muito dedicadas. Minha primeira professora, por exemplo, foi uma 
senhora que se chamava Maria, não me recordo sobrenome, mas, deu tudo de si 
para que nós pudéssemos ter as primeiras letras, as primeiras frases, as primeiras 
composições, as primeiras noções de história e de geografia, da forma mais eficiente 
possível, principalmente se levarmos em conta os recursos que tínhamos naquela 
época, bem menores do que o que nós temos hoje, como a informática, e naquela 
época era quadro negro e giz, livros escritos e tudo mais. 
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6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.  

Bom, no curso primário eu sempre fui um bom aluno, gostava de estudar, tinha uma 
mente bastante receptiva às novas idéias, ao conhecimento e tudo mais. Fui um 
bom aluno. Depois eu fui fazer, já na companhia dos meus pais, e não mais dos 
meus avós maternos, o ginásio, onde estudei cerca de três anos e meio em uma 
escola particular, o educandário Ginásio Agapito dos Santos; depois, também com 
dificuldades financeiras, fui estudar no Colégio Estadual do Ceará, que era o Liceu, 
gratuito no Estado; ao terminar a quarta série do ginásio, por necessidade de ajudar 
a família, passei a estudar à noite e trabalhava durante o dia; assim, conclui o curso 
científico, também no colégio Estadual do Ceará. Foi basicamente isso, nessa época 
eu já trabalhava e, terminando o científico, fiz o vestibular; fiz a primeira prova, e 
achei que não tinha ido bem, desisti de fazer, e passei um ano me preparando em 
um cursinho, então, fiz vestibular na Universidade Federal do Ceará. E uma coisa 
muito curiosa foi a minha opção pelo curso de Direito. Foi uma dessas coisas que 
ocorrem e que quando a gente conta, parece até que não sejam verdadeiras, 
passam por piada. Eu trabalhava em uma firma e houve uma fiscalização da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e eu conheci dois fiscais fazendários, 
que fizeram essa operação, e fui incumbido de fornecer os dados que eles 
precisavam para completar esse trabalho fiscal. Passaram–se uns dois ou três anos 
e eu encontrei com um deles na rua, ia caminhando, nos cumprimentamos, e ele 
perguntou o que eu estava fazendo. Disse a ele que estava fazendo cursinho, para 
tentar vestibular para economia, então, ele me aconselhou que não fizesse 
economia e sim direito, não sei bem porque, acabei aceitando a sugestão dele. Fiz 
vestibular para direito na Universidade Federal do Ceará, consegui uma boa 
classificação, fui chamado e continuei trabalhando durante o dia e estudando a 
noite. E foi exatamente a noite que eu conheci, por exemplo, o atual Presidente do 
STJ, o Ministro César Asfor Rocha, naquela época éramos colegas de turma, 
freqüentávamos o curso a noite e inclusive éramos próximos nas carteiras da 
faculdade, sentávamos mais ou menos próximos. Então, eu o conheço desde o 
tempo do primeiro ano da Faculdade de Direito, nesse tempo o sistema se chamava 
seriado, era um sistema anual e eram cinco anos, o que posteriormente mudou. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
O episódio que me favoreceu na escolha do Curso de direito foi muito curioso, 
porque essa fiscalização consistia em contar as notas fiscais expedidas, a 
quantidade de volume de sacos de açúcar que haviam sido vendidos a partir das 
notas fiscais, conferir as entradas; esse açúcar vinha de Pernambuco e de Alagoas 
por navio, e depois veio o estoque, então se considerava a entrada, a saída e o que 
tinha no estoque, e essas contas deveriam “bater”, como se diz na gíria. Numa 
dessas somas de notas fiscais, um dos fiscais, justamente o que me aconselhou a 
fazer direito, somou cento e oitenta com cento e vinte e disse que o resultado era 
duzentos, eu disse não, são trezentos, tanto que quando eu o encontrei na rua um 
tempo depois ele me perguntou: Quantos são cento e oitenta com cento e vinte? Eu 
disse: Segue sendo trezentos. Foi então quando ele me sugeriu que fizesse direito e 
eu acabei aceitando a sugestão.  
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VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Eu comecei a trabalhar aos quatorze anos com açúcar, o que me levou as diversas 
experiências nos diferentes Estados da Federação. Trabalhei e vivi, por exemplo, em 
Campina Grande, em Mossoró, Teresina, e Salvador. E em Salvador,  eu achei que 
tendo concluído o curso de Direito já era a hora de tentar fazer alguma coisa na área 
que eu havia escolhido para tentar aprender alguma coisa. Então eu resolvi sair da 
firma, onde eu trabalhava com açúcar em grosso, e fiz um concurso para Fiscal do 
Trabalho. Conseguindo as primeiras aprovações, fui chamado para a primeira turma 
e me confiaram a Coordenação da Chefia da Inspeção do Trabalho no sul da Bahia, 
em Ilhéus – Itabuna; na época em que eu fiz o concurso para Fiscal do Trabalho, eu 
morava em Salvador e fui deslocado para morar no eixo Ilhéus - Itapuma.  

Eu tinha conhecido, ainda na Faculdade de Direito, o Juiz Hugo de Brito Machado, 
que na época já era contador e depois fez um concurso para Procurador da 
República; foi aprovado, assumiu o cargo, e depois fez concurso para Juiz Federal, 
obtendo também aprovação; quando eu estava em Salvador como fiscal do trabalho, 
ele procurou saber por onde eu andava, e se me interessaria ser Diretor da 
Secretaria na Vara que ele titularizava. Aceitei o convite, e foi então que eu comecei 
a ter um contato mais direto com o direito, visto que o escrivão ou diretor de 
secretaria auxilia o Juiz e controla os processos que lá estão, e diligencia para que 
as ordens judiciais sejam cumpridas; isso me proporcionou um contato mais próximo 
com os processos judiciais. E eu acabei fazendo um Mestrado em Direito, e após a 
defesa da dissertação, resolvi fazer um concurso para Procurador da República. O 
concurso foi nacional, o Procurador-Geral na época era Dr. Inocêncio Marques 
Coelho, acredito que fiquei em vigésimo sétimo lugar ou coisa parecida; fui chamado 
e me designaram para servir em Teresina, onde eu já tinha servido vendendo 
açúcar. Então, foi um prazer muito grande, porque, na verdade eu comecei o curso 
de Direito na Universidade Federal do Ceará, mas, saí no quarto ano e estudei em 
Campina Grande, na Universidade Regional do Nordeste; quando fui para Teresina, 
o sistema era seriado e pelo número de créditos eu acabei tendo que repetir o 
quarto ano; no quinto ano, a Escola de Direito da Faculdade Federal do Piauí,  
implantou o sistema de créditos, então já tínhamos créditos suficientes, e acabamos 
concluindo o curso no meio do quinto ano, feito em apenas seis meses. Fomos a 
primeira turma da Faculdade de Direito na Federal do Piauí. Então, isso que me deu 
a oportunidade de depois eu ser Diretor de Secretaria, de fazer um mestrado, fazer 
um concurso para Procurador da República, ser aprovado, voltar ao Piauí e ser 
procurador durante uns três, quatro anos, na verdade. Surgiu um concurso de Juiz, 
que eu resolvi fazer também, depois um para ensinar na Faculdade Federal do 
Piauí, onde logrei uma boa colocação, eram só duas vagas e eu consegui a primeira 
colocação, a outra vaga foi ocupada por uma pessoa muito querida, já falecida, que 
depois também ingressou na Justiça Federal, chamada José Wilson Ferreira 
Sobrinho, um grande Juiz, um autor consagrado com várias obras publicadas, 
inclusive foi meu orientador de dissertação do mestrado.  Então, depois que eu 
trabalhei na Procuradoria, assumi a primeira Vara Federal, a direção do Foro, Seção 
Judiciária do Piauí e, nessa época eu fui instalado no Ceará à Vara dita agrária, na 
verdade digo “dita agrária” porque era uma vara comum igual a qualquer outra, mas 
que recebia com privatividade os processos de desapropriação para fins de reforma 
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agrária. Eu trabalhei nove anos nessa Vara Agrária e, surgiu à oportunidade de vir 
para o Tribunal, por merecimento; eu entrei na Justiça em 1987 e, creio que já estou 
aqui no Tribunal a onze ou doze anos.  

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Às vezes assim, o dito de Pessoa é relativo, como tudo na vida é relativo. Na 
verdade não é só Deus que quer, o homem precisa querer também, do contrário 
nada se faz. 
Quando eu vim para o Tribunal, a primeira preocupação era desbastar a enorme 
carga processual, havia uma quantidade muito grande de processos, eu recebi mais 
um acervo de um outro desembargador que havia se aposentado. Então, a primeira 
preocupação era tentar diminuir esse número de processos, que chegava a cinco 
mil. Mas, o Tribunal era pequeno, éramos apenas dez Juízes e há os postos 
administrativos, então você acaba sendo Presidente de Turma, depois você passa a 
integrar o Conselho de Administração e vem a Corregedoria e Vice-Presidência, que 
na época era uma coisa só, as duas funções eram cumuladas, e por fim vem a 
Presidência e eu terminei cumprindo todas essas etapas, terminei a Presidência no 
período 2001-2003 e retomei a bancada de julgamento, presidi as turmas, cerca de 
um mês na 2ª Turma, e em seguida acabei sendo transferido para a 3ª Turma, onde, 
aliás, sempre trabalhei.  

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está sendo e como foi sua atuação 
como Magistrado, Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. Pequenos detalhes que marcaram, que 
deveriam ficar para História da Instituição. 
Várias coisas ocorreram ao longo de todo esse tempo, por exemplo, como Vice-
Presidente e Corregedor a gente tem a oportunidade de visitar as Seções Judiciárias 
dos seis Estados que compõem a 5ª Região, e nessa época havia começado o 
processo de interiorização da Justiça Federal; então, já existiam algumas Varas pelo 
interior, em Pernambuco, por exemplo, havia a de Petrolina, e aos poucos isso foi se 
intensificando de tal sorte que hoje as cidades que efetivamente têm condições 
contam com unidades da Justiça Federal. O trabalho de Vice-Presidente e 
Corregedor esteve muito centrado nessa interiorização e, tivemos que visitar as 
unidades novas, que já haviam sido instaladas, acompanhar a assistência aos 
colegas com os processos. Mas, o que me chamou mais a atenção quando eu 
ocupei a Presidência que foi um período excepcionalmente difícil, porque houve uma 
conjuntura de precipitação pluviométrica muito incomum, isto é, não havia chuva de 
forma alguma, as barragens que permitem o fornecimento de energia elétrica para a 
Região Nordeste entraram em um sistema de quase colapso; eu me recordo que na 
barragem de Sobradinho, se dizia que a água estava no porão, isto é, no limite 
mínimo para continuar gerando energia, e houve a necessidade de se encurtar o 
expediente do Tribunal para apenas cinco horas diárias, as luzes eram 
extremamente controladas, o Tribunal ficava praticamente às escuras durante a 
noite e se fazia tudo para poupar energia, porque nas perspectivas de racionamento 
chegavam a cogitar até oito horas diárias para o Recife. Isso marcou a necessidade 
de um comedimento muito grande no consumo de energia elétrica, não somente no 
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uso de ar-condicionado, elevadores, o próprio expediente que foi reduzido, a 
iluminação noturna dos próprios prédios da 5ª Região e dos prédios da União, tudo 
isso foi uma batalha muito grande, muito preocupante porque não havia chuva; até 
que as coisas aos poucos foram se regularizando e essa etapa foi superada. Agora 
não há duvidas de que isso dificultou em tudo e, durante esses dois anos em que eu 
estive na Presidência, foi um fato marcante. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Bom, é preciso falar que essa idéia de ter um Tribunal Federal de Recursos no 
Recife é bem antiga, as Constituições do passado falavam nisso, mas nunca havia 
sido possível realizar essa instalação. O Tribunal Federal de Recursos era um 
Tribunal Nacional sediado em Brasília e todas as questões que os Juízes Federais 
das Seccionais da Justiça Federal resolviam eram enviadas para Brasília e o Federal 
de Recursos apreciava então as decisões dos recursos.  
Veio a Carta de 1988, com a redemocratização do País e criou-se o Superior 
Tribunal de Justiça como uma concepção nova, um Tribunal integrado por membros 
da Advocacia, da Justiça dos Estados, da Justiça Federal e do Ministério Público. 
Essa composição é uma composição bastante eclética, portanto, seriam, em tese, 
onze Juízes Federais, onze oriundos da Justiça dos Estados e onze oriundos do 
Quinto da Advocacia e do Ministério Público Federal.   
A criação dos Tribunais Regionais, que hoje totalizam cinco no Brasil, possibilitou, de 
alguma forma, maior acesso da população à Justiça. O acesso à Justiça foi mais 
facilitado, e o grande passo que se deu após a instalação dos Regionais e 
consolidação desses Tribunais foi a implantação dos Juizados Especiais Federais 
que eu tive a possibilidade feliz de instalar; eu digo sempre que essa Justiça 
Federal, os órgãos, os Juizados Especiais Federais foram instalados ao vento, 
porque não havia nada, não havia recurso de nenhuma espécie, não haviam sedes 
apropriadas, foi tudo muito improvisado, a gente começou a oficiar esses Juizados e 
depois é que as coisas se foram compondo na medida das possibilidades, de sorte 
que essa foi uma outra experiência muito marcante e que aproximou ainda mais a 
Justiça do povo, na medida em que os processos dos Juizados são processos 
bastante simplificados e as coisas se resolvem de forma muito mais ágil. 
Aproximou bastante a Justiça do povo e quebrou aquela impressão que havia de 
que a Justiça Federal era uma justiça de elite, era uma Justiça Especial, e não é 
uma Justiça Especial, é uma justiça Comum Federal. Especial são as Justiças 
Trabalhistas, Eleitoral, Militar. Mas, nós somos Justiça Comum, como a Justiça 
Comum Estadual. E com a presença e interiorização de mais um Juizado, hoje eu 
creio que a Justiça Federal está muitíssimo próxima do povo e tem prestado um 
serviço relevante, desde que ela foi reinstalada em 1964 por Ato do então 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.         

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral?  
O julgado sempre tem muita relevância, ainda que se cuide só de uma causa que 
envolva apenas a União e umas poucas partes. Mas eu poderia mencionar, por 
exemplo, um julgado que teve uma repercussão muito grande, que foi exatamente o 
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que resultou da proclamação da inconstitucionalidade do bloqueio dos ativos 
financeiros empreendidos na era Collor de Melo. O Tribunal da 5ª Região foi o 
primeiro Tribunal Federal do país que proclamou a inconstitucionalidade do bloqueio 
dos ativos, embora a repercussão dessa proclamação não tenha sido tão grande 
quanto àquela que se atribuiu alguns meses depois, talvez um ano depois, não me 
recordo bem, mas certamente algum tempo depois da proclamação que houve, 
também no mesmo sentido, feita pelo Tribunal da 3ª Região, São Paulo. Essa 
repercussão foi bem maior do que a que se deu ao Tribunal da 5ª Região, que na 
verdade é um dos menores Tribunais do País, em número de abrangência de 
Estados.  
Um outro julgado, também muito relevante, foi a questão da liberação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço dos então empregados públicos celetistas. Com a 
Carta de 1988 adveio um novo regime jurídico, e aqueles, que eram empregados 
trabalhistas findaram por fazer um levantamento das cifras que havia em depósito no 
FGTS. Isso foi grande, envolveu um número muito grande de processos e beneficiou 
pessoas do Brasil inteiro, até porque foi possível fazer o saque desses valores que 
estavam na conta vinculada de cada um desses servidores.   

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Eu penso da seguinte forma: o Juiz é uma pessoa que está integrada à sociedade, e 
nessa sociedade atuam forças sociais de distintos matizes. O Juiz é consumidor, o 
Juiz é aluno, o Juiz é professor, o Juiz torce por um clube de futebol e naturalmente 
no ambiente social todas essas forças políticas, sociais, econômicas, culturais de 
alguma sorte influenciam ou pelo menos tentam influenciar a opinião pública. A 
própria opinião pública tenta influenciar através daquilo que se vai condensando na 
mente do grupo social, até influenciar as pessoas que têm o poder de decisão. É 
evidente que o Juiz recebe isso tudo e tenta na medida do possível decidir da forma 
mais imparcial que lhe pareça, mantendo a sua neutralidade em relação ao tema, ele 
certamente se esforça para isso. Agora não podemos deixar de reconhecer que o 
magistrado é um homem como outro qualquer, com sentimentos, emoções; o que 
ele não pode é, por exemplo, pôr de lado o texto legal, os valores que formaram os 
princípios jurídicos, que formaram a edição daquela norma, e torcer deliberadamente 
para a decisão de uma questão por um sentimento pessoal, isso não é possível. Ele 
tem que examinar a matéria que lhe é trazida à luz dos princípios jurídicos, à luz da 
Constituição que é o roteiro maior da atuação de qualquer Juiz e, procurar agir com 
equilíbrio, com sensatez e com eqüidistância dos interesses em confronto. O Juiz 
não pode tomar partido, ele examina quem tem razão ao ver da sua consciência, ao 
ver dos fatos, ao ver do que há no processo, e decide. Mas eu reconheço, que há 
sempre uma tentativa, e é normal que haja, de todas as forças sociais para de 
alguma forma influenciar a opinião do magistrado. 
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
É outra questão também, a gente não pode ter a ilusão de que toda norma jurídica é 
justa. Disse que o ideal que a Justiça persegue que é o ideal de Justiça. A Justiça, 
como instituição persegue um valor, o valor justiça. Este tem um conteúdo que varia 
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ao longo do tempo, o que pareceria justo no passado, hoje certamente já não 
parece.  
Agora, o que ocorre é que a questão que é tormentosa e que já preocupou uma 
quantidade muito significativa de juristas e de filósofos do direito é a aplicação de um 
direito injusto. A norma está em vigor e parece ao magistrado injusta e ele tem que 
vivenciar esse dilema; de aplicá-la ou de rejeitá-la, em função das suas convicções 
pessoais. O que ocorre muitas vezes é que nós somos obrigados a dizer que a 
norma é constitucional, embora, os efeitos que ela possa produzir, nós possamos 
deles discordar e às vezes, quase sempre, registramos isso nos votos que 
proferimos. Pessoalmente, eu penso que os resultados dessa norma não são os 
melhores, não são os resultados que deveriam ser produzidos para o ambiente 
social, para a melhoria das condições sociais, mas, a norma está em vigor, não foi 
proclamada inconstitucional e temos que aplicá-la. Fazemos a ressalva do nosso 
ponto de vista pessoal e votamos/decidimos de acordo com a norma, até que a 
mesma possa vir a ser, por exemplo, proclamada inconstitucional ou uma outra 
substitua, que é trabalho de Congresso Nacional e das Instâncias Superiores, para 
que as coisas possam ser repostas da melhor forma possível.      

15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Todos esses órgãos que estão mencionados na indagação, a OAB, o Ministério 
Público, a Defensoria Pública, a própria Justiça Federal, sempre tiveram uma 
atuação muito intensa. Por exemplo, no chamado “Escândalo da Mandioca”, não 
apenas os aspectos criminais desse escândalo, mas também seus aspectos fiscais e 
patrimoniais; foi uma quantidade grande de processos, não apenas no da esfera 
penal, mas outros tantos desdobramentos da esfera cível. Foram fatos assim, 
bastante importantes, bastante significativos na História do Estado de Pernambuco e 
que concitou todas essas instituições que tornam possível o trabalho do Poder 
Judiciário; a Advocacia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, Juízes, 
servidores etc. Concitou a todos a um esforço, a uma grande reflexão para que 
essas questões fossem convenientemente elucidadas pela Justiça. 

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Eu creio que a OAB exerce a fiscalização de seus associados da forma como a Lei 
preconiza. O Estatuto da OAB preconiza normas que devem ser observados pelos 
advogados em geral e delegou à Ordem dos Advogados do Brasil a incumbência de 
fiscalizar o exercício da advocacia tal como está calcado nas normas que regulam a 
matéria. Eu creio que os Conselhos Estaduais e Federais da Ordem estão sempre 
vigilantes para inibir, coibir buscar que a advocacia se faça em um nível mais 
elevado, tal como está concebido na Lei. Os incidentes de conduta profissional que 
eventualmente ocorrem, já que a obra humana é sempre imperfeita, creio que tem 
merecido da OAB um controle efetivo.  
Em relação às operações da Polícia Federal; em primeiro lugar, a Polícia Federal 
presta um trabalho indispensável à coletividade brasileira. Na verdade, a PF é a 
polícia judiciária da Justiça Federal e, ela está sempre incumbida de fiscalizar tudo 
que diga respeito aos interesses da União, das empresas públicas, das autarquias 
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federais e o que diga respeito à ilícitos penais, procurando reprimir com bastante 
seriedade e em conformidade com as normas em vigor essas questões que surgem 
com certa freqüência dado que, infelizmente, a corrupção existe no mundo, e a 
gente não poderia ignorar essa realidade.Com o Brasil, não é diferente. A Polícia 
Federal tem empreendido operações que às vezes envolvem todo o país e até 
mesmo operações que estão vinculadas com outros países do exterior, ambas 
conduzidas com muita intensidade e eficiência, dentro daquilo que lhe é possível 
fazer, já que nem sempre os recursos necessários são os recursos disponíveis. 
Trabalhamos com os recursos de que efetivamente dispomos, e isso vale para 
qualquer segmento do serviço público brasileiro, nem sempre temos condições 
ideais, o que há são condições reais e é com elas que temos que trabalhar; é 
comum que seja assim, às vezes são boas às vezes não são boas, mas a gente 
trabalha com o que tem com o que dispõe. A Polícia Federal não escapa dessa 
regra. 
E quanto à imprensa, eu acho que o seu papel é fundamental na consolidação e no 
aperfeiçoamento de qualquer regime que se pretenda ser democrático. A imprensa, 
que eu entendo até como o quarto poder, o que não é novidade, porque, muitas 
pessoas dizem e sustentam isso, é fundamental no desempenho de qualquer 
coletividade. Aquilo que precise ser publicado, divulgado, alardeado perante todos 
os segmentos da população de um dado Estado, de um dado País, é papel da 
imprensa fazer e a imprensa tem-se desincumbido na medida do possível desse 
encargo. Eventualmente que toda atividade humana comporta excessos, comporta 
omissões, isso não é privilégio nem da imprensa nem da Polícia Federal, nem do 
Judiciário, são contingências humanas, nós estamos sujeitos a falhas, a desvios de 
percepções, a equívocos, ainda não atingimos o grau da perfeição e certamente 
talvez demore um pouco, ainda que logremos esse status. Então muito erro, muita 
deficiência na percepção de certos fenômenos, decorre exatamente da 
impossibilidade atual da ciência total, absoluta do ser humano, em relação aos 
fenômenos naturais, culturais, e sociais. Nós infelizmente não temos ainda a 
capacidade do conhecimento pleno e da certeza daquilo que conhecemos, que 
aquilo realmente é efetivo, é real, existe e é o correto. Enquanto não superarmos 
essa impossibilidade ou dificuldade cognitiva, os erros acontecerão, aconteceram no 
passado, ocorrem agora e certamente seguirão ocorrendo no futuro, é inerente à 
condição humana.                  

17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
O Tribunal tem tido alguns julgados importantes, por exemplo, na área tributária, que 
foram de certa forma, pioneiros. Eu citei aqui, por exemplo, a questão dos ativos 
financeiros na época do plano Collor I e II, e seguramente a posição que o Tribunal 
adotou foi uma posição pioneira, uma posição de vanguarda, porque, foi 
efetivamente o primeiro do país, dos cinco Tribunais Regionais, que proclamou a 
inconstitucionalidade das normas que decretavam o bloqueio dos ativos financeiros. 
Agora, a gama de assuntos que passam pela Justiça Federal é vastíssima, ficaria 
difícil a gente destacar assim, um dos temas; mas seguramente sempre há 
jurisprudência inédita, sempre um ou outro Tribunal, inclusive o nosso vai apreciar 
por primeiro, uma dada situação que seja relevante para toda a sociedade brasileira, 
isso sempre vai existir.  
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18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
É uma coisa interessante isso. As pessoas às vezes imaginam que a Justiça Federal 
é a justiça do rei e, portanto, a justiça do rei sempre vai favorecer o monarca. Essa é 
uma idéia vesga, é uma idéia enviesada. Na verdade, embora cuide dos interesses 
que envolvam a União, as empresas públicas e as entidades autárquicas, e também 
o segmento relacionado à área penal, a Justiça Federal tem imparcialidade 
suficiente e perspicácia também suficiente, para discernir o que deve ser 
efetivamente decidido, importando pouco em favor de quem. Quer dizer, se o 
particular tem o direito, a Justiça Federal tem tido toda a tranqüilidade para 
proclamar aos quatro ventos o direito do particular, o direito do jurisdicionado. E 
quando o Jurisdicionado é a União, as empresas públicas e as entidades 
autárquicas, a Justiça Federal também tem tido a mesma serenidade para proclamar 
aos quatro ventos, que naquela questão específica o direito estava com a União, 
com as empresas públicas ou com as autarquias federais. Tem sido assim e creio 
que vai continuar sendo por muito tempo.       

19) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Costuma-se dizer, quase que corriqueiramente, que nós somos um País sem 
história; na verdade, pode parecer que nós não temos muito interesse em deixar o 
registro dos fatos importantes para as gerações que nos sucederão, mas, é óbvio 
que a experiência que se foi acumulando ao longo de toda a existência humana é 
importantíssima e não pode ser posta de lado. A história se incumbe de deixar 
patenteados esses registros. 
E foi exatamente da experiência do passado que se construiu a experiência de hoje; 
certamente, a experiência de hoje vai de alguma forma concorrer para que a 
experiência do futuro possa ser plasmada, para o avanço do conhecimento, da 
sociedade como um todo, enfim, para o aperfeiçoamento do ser humano. Eu creio 
que não se pode nunca desprezar as fontes históricas; as experiências do passado, 
além de extremamente válidas, são muitas vezes alertas para que não incorramos 
novamente em erros que resultaram, por exemplo, em guerras e em comoções 
internas.  
A questão de deixar patenteados esses registros e disponibilizá-los para a 
sociedade é uma questão importantíssima. Eu não conheço uma civilização 
merecedora do rótulo de sociedade marcante, influente, que não tenha deixado os 
seus registros históricos, e que não tenham deixado o acesso a todos esses 
registros. A história não é para ser ocultada, ela é para ser desvendada, é para ser 
disponibilizada a todos, porque, cada um de nós pode aprender com a experiência 
do passado e projetar essas experiências para o hoje, para o amanhã. É a minha 
opinião. Creio que a prática da História Oral será utilíssima para o próprio 
aperfeiçoamento das instituições, que como o nosso aperfeiçoamento, é contínuo. 
Nenhuma obra humana é perfeita e acabada, ela é sempre um “por venir”, um “dever 
ser’, não apenas um “ser’.  Sempre há a possibilidade do aperfeiçoamento, sempre 
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há a possibilidade da melhoria, da busca pela perfeição. Talvez seja esse o grande 
desafio da espécie humana.                     

20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Olha, eu creio que a criação dos Regionais, de uma forma geral, como ocorreu com 
a Constituição de 1988 e a revitalização da Democracia entre nós, o 
pluripartidarismo, a imprensa atuante, a atuação dos órgãos policiais, enfim, eu creio 
que todas essas atividades estão voltadas para o aperfeiçoamento do exercício da 
cidadania. Na verdade, quanto mais exercitamos a cidadania, mais nos 
aperfeiçoamos como grupo social, e só o exercício da cidadania possibilita 
efetivamente o exercício democrático. Graças a Deus, nós temos, não apenas no 
Brasil, mas também em toda a América do Sul, após um período de governo de 
cessão, a oportunidade da revitalização democrática, que traz plenas possibilidades 
de tornar-se explícito o exercício da cidadania. Com certeza, a Justiça Federal de 
todo país, e em particular a Justiça da 5ª Região, tem concorrido, na medida das 
suas possibilidades, para o efetivo exercício da cidadania. Isso é vital para o 
exercício da própria democracia.               
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E N T R E V I S T A Nº 09 

Nome – Desembargador Federal FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS 
Pais – JOSÉ AUGUSTO DANTAS e MARIA MORAIS DE LACERDA DANTAS 
Data de Nascimento – 5 de julho de 1945 
Local da Nascimento – Ipiaú – Bahia 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista –36 min 28 s 
Data da Entrevista – 26 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Francisco Wildo Lacerda Dantas. Filho de José Augusto Dantas e de Maria Morais 
de Lacerda Dantas.  

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci na cidade de Ipiaú, no Estado da Bahia, em 5 de julho de 1945.  

3) Como foi a sua infância, Doutor Francisco Wildo? Pode falar um pouco 
sobre sua cidade natal? 
Embora tenha nascido em Ipiaú, como já disse, somente fiquei nessa cidade até os 
cinco anos de idade, quando perdi meu pai, vítima de um acidente de caminhão. Vim 
com minha mãe para a cidade de onde eles eram originários: Antenor Navarro, hoje 
São João do Rio do Peixe, na Paraíba e, mais tarde, minha mãe veio morar em 
Jacobina, na Chapada Diamantina, na Bahia, para onde fora nomeada, após 
aprovação em concurso do então Departamento de Correios e Telégrafos – DCT, 
hoje Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Nessa última cidade, Jacobina, 
passei minha infância. Infância de menino pobre, filho de uma viúva  que criava 
quatro filhos, já que o mais velho dos cinco irmãos ficou em São João do Rio do 
Peixe com a avó paterna, por exigência desta. Apesar disso, foi uma infância muito 
divertida. Era considerado um menino traquino que subia as serras daquela 
localidade, jogava bola, pião, empinava raia, brincava de ferro de enfincar, construí e 
brinquei com carrinhos de madeiras, li muita revista em quadrinhos, naquela época 
chamadas de “gibi”. Gostava, sobretudo da publicação O Guri, da revista O Cruzeiro. 
Tomei muitos banhos de rio – tanto do rio do Ouro como do rio Itapicuru Mirim, nos 
quais me afoguei duas vezes e, depois, fui surrado com bainha de facão, porque 
tinha dado esse susto à pessoa que cuidava de mim. Com medo de uma surra 
prometida me ser aplicada por um tio materno Francisco Luis Assis de Lacerda, fugi 
de casa, somente regressando no dia seguinte, graças aos conselhos recebidos do 
casal de camponeses que me acolhera  no meio do mato, para onde tinha ido. 
Considero Jacobina a minha cidade natal. É uma cidade situada na Chapada 
Diamantina. Nasceu do garimpo do ouro, em razão do que ainda existe uma mina de 
ouro no distrito de Canavieira, explorada por uma empresa canadense. Lembro-me 
ainda de mim, criança, tomando banho no Rio do Ouro e vendo os garimpeiros, com 
a bateia – espécie de gamela de madeira, com que se lavavam as areias do rio - em 
busca do ouro, enquanto, no mesmo rio, os aguadeiros enchiam os carotes – 
espécies de recipientes de madeira – para levar água fresca para as casas, que, 
evidentemente, não tinham água encanada. 



413

4) Quer dizer algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Tenho poucas lembranças de meu pai. Sei que era tabelião em São João do Rio do 
Peixe, e que veio tentar a vida na Bahia, cheguei a futucar livros e anotações suas 
que mostravam que ele, além de possuir uma linda letra, estava se preparando para 
fazer um curso superior, quem sabe Direito. 
Conheci e vivi mais com minha mãe que, afinal, foi a responsável maior por tudo, pai 
e mãe ao mesmo tempo. Era mãe extremada, capaz de qualquer sacrifício pelos 
filhos.  
Depois de haver concluído o curso ginasial e sabendo das poucas ou nenhuma 
oportunidade que teria em Jacobina, sacrificou a sua estadia naquela cidade por 
mim e, depois de pedir a Deus e ao mundo, sobretudo aos políticos, conseguiu uma 
transferência para o DCT de Salvador, aonde viria a sofrer um acidente de carro, 
que muito a maltratou, deixando-lhe seqüelas pelo resto da vida, tanto que provocou 
a sua aposentadoria. 
Para esse sacrifício, havia levado os dois filhos menores para a avó paterna, e o 
meu irmão mais velho seguiu para o Rio de Janeiro, onde se tornou bancário, e ali 
se radicou, tendo constituído família. 
Esse sacrifício de minha mãe, em cuja companhia vivi por muitos anos, com 
dificuldade, conduziu-me a concluir o curso médio no melhor colégio público, Colégio 
da Polícia Militar, que havia na Cidade Baixa, zona mais pobre de Salvador, onde 
passamos a morar. Passei a residir na casa de uma pessoa até então desconhecida, 
mas que até hoje guardo o seu nome, D. Emília, que nos adotou mediante o 
pagamento de uma módica pensão, que minha mãe pagava com a magra 
aposentadoria e a quem devo muito por esse acolhimento. 
Com o sacrifício de minha mãe e vencendo as dificuldades que a vida ofereceu a 
mim e a ela, concluí o primeiro ano científico no Colégio da Polícia Militar. Depois, 
aproveitando a oportunidade que os fados me ofereciam, de poder fazer um curso 
médio e, ainda por cima, receber um salário, fiz o concurso para o Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar e ali estudei, tendo-o concluído em primeiro 
lugar. 
Depois, já como oficial da Polícia Militar, continuei a estudar, tendo feito cursos 
proporcionados pela própria corporação como o Curso Geral de Polícia em 
Washington, nos EUA, a que somente foi possível ser indicado em razão de ter a 
melhor média nas disciplinas Inglês e Espanhol cursadas na antiga Escola de 
Formação de Oficiais – ou EFO, como era chamada. 
Depois, fiz vestibular de Letras e Inglês e concluí este Curso na Faculdade de Letras 
da Universidade Católica do Salvador, hoje Instituto de Letras. 
Também na Polícia Militar participei da administração do Clube dos Oficiais da 
Polícia Militar, e ali, numa das festas, conheci minha atual esposa e mãe de meus 
quatro filhos. 
Fui aprovado em concurso para professor secundário da disciplina português e 
inglês e ensinei por algum tempo, conquanto continuasse como Oficial da Polícia 
Militar. 
Por influência de minha esposa, então apenas namorada, fiz novo vestibular para 
Direito, na Faculdade de Direito da mesma Universidade Católica de Salvador, onde 
concluí o curso, enquanto continuava como Oficial da Polícia Militar. 
Posteriormente me casei com minha esposa Ana Florinda Mendonça da Silva 
Dantas, filha de um Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia. 
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Por isso afirmei, em meu discurso de posse como Desembargador Federal que a 
polícia Militar me tinha dado régua e compasso. 
Hoje, me sinto abençoado por Deus por haver mantido a esposa que me deu quatro 
filhos: Francisco Wildo da Silva Dantas, Frederico Wildson da Silva Dantas, Fábio 
Wilder da Silva Dantas e Flávio Wildon da Silva Dantas. 
Os dois primeiros são casados e o primeiro de todos, o primogênito, me brindou com 
duas netas: Júlia Machado Dantas e Mariana Machado Dantas, com quatro e um 
ano e meses, respectivamente. Este Francisco Wildo da Silva Dantas é advogado e 
já revelou que pretende seguir essa profissão de que gosta muito. 
O segundo Frederico Wildson da Silva Dantas, também casado, ainda não me 
brindou com netos ou netas. É Juiz Federal em Maceió. 
O terceiro Fábio Wilder da Silva Dantas é concluinte do Curso de Direito em Maceió 
e se mostra inclinado em fazer concurso para o Ministério Público. 
O último, Flávio Wildon da Silva Dantas, também cursa Direito na Faculdade 
particular do CESMAC – Centro de Educação Superior de Maceió – e não revela que 
rumo pretende tomar. 
Todos, porém, estudaram Direito, apesar de haver pedido que algum deles fizesse 
medicina. 
Por fim, minha esposa, Ana Florinda Mendonça da Silva Dantas é Juíza de direito do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, trabalhando na primeira Vara de Família e, 
atualmente, como integrante do Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado, 
enchendo-me de orgulho pelo excelente trabalho que realiza em ambas as 
instâncias. Essa é a minha família, de que me orgulho muito e que me traz muita 
felicidade. 

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A primeira escola, sua professora. Algum fato 
importante a destacar? 
A minha vida escolar começa também em Jacobina. Não me lembro quem me 
ensinou a ler. Lembro que foi uma professora jovem ainda e que aprendi a ler numa 
antiga cartilha onde havia um texto de uma galinha que recebia de presente um 
pouco de trigo e que pedia ajuda para fazer um milho, sem que ninguém a ajudasse. 
Depois de ter conseguido fazer o bolo com o esforço pessoal, todos os amigos 
anteriores compareceram para dividi-lo com a galinha, que não aceitou, em razão 
disso, tendo comido o bolo sozinha. 
Foi o primeiro texto que consegui ler e, depois dele, me lembro ainda que seguia 
com minha mãe lendo todos os nomes das casas comerciais da cidade, percebendo 
o orgulho de minha mãe por já ser capaz de tal tarefa.  
Recordo-me, porém de uma outra pessoa, uma professora particular que me 
ensinou tabuada, na base da palmatória, que até hoje tenho marcas, muito mais na 
mente do que no corpo, uma senhora meio gorda, de cor morena e muito dedicada, 
conhecida em Jacobina pelo nome de Alice Crente.  

6) Objetivando desmistificar a figura do Magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
Destaco, na minha vida de estudante, dois momentos distintos. O primeiro momento, 
no Ginásio de Jacobina, ainda tenho gravado o nome Ginásio Estadual Diocleciano 
Barbosa de Castro – fui um aluno relapso, muito ligado às brincadeiras de infância, 
que não aproveitava as sábias lições do professor Manoelito Miranda, muito 
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respeitado professor de português que, por sua vez, detestava os alunos que, como 
eu, liam gibis, atanazando-os com a observação de que deveríamos ler verbinhos 
em quadrinhos. Mas, naquela época, não havia essas publicações.  
Também me lembro muito de um professor de inglês, Dr. Requião, com aulas que 
adorava, sobretudo porque ensinava a partir de músicas inglesas, cujos fragmentos 
ainda me ficaram na memória: Beautiful Copenhague e My Inamorata. 
O segundo momento, quando tinha cerca de 16 anos, fui concluir o ginásio em 
Senhor do Bonfim, cidade ali próxima, em que havia o Ginásio Sagrado Coração de 
Jesus, dos Irmãos Maristas, e isto só foi possível porque tinha uma tia, Letícia 
Lacerda da Silva, que ali residia.  
Nesse ginásio, seduzido pela didática dos irmãos maristas, me revelei um bom 
aluno, com notas boas, passando a gostar de Português e de Inglês, tanto que, em 
razão disso, passei a fazer parte do Grêmio Estudantil, no caso uma cópia da 
Academia Brasileira de Letras, denominada Academia de Estudos do Ginásio – 
AEGI – aonde cheguei a ser secretário. 
Com essa motivação e com o sacrifício de minha mãe, verdadeira guerreira que, 
mudando-se comigo para Salvador, possibilitou que eu seguisse adiante em meus 
estudos. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
A minha escolha por estudar Direito se deveu a duas causas: 
A primeira, a minha esposa, que achava que eu não deveria me contentar apenas 
com o ensino de letras porque essa carreira oferecia uma perspectiva muito restrita. 
Cheguei a discutir com ela, acusando-a de não aceitar um Oficial da Polícia Militar e 
que fosse apenas professor secundário, como marido.
A segunda, o fato de, no Curso de Formação de Oficiais que havia realizado ter-me 
identificado com as matérias jurídicas, tanto que, depois das aulas, quando fazia 
apontamentos de tudo o que os professores diziam, passara a repetir as aulas para 
os colegas, que muito as apreciavam, ganhando um apelido, graças à protuberância 
na cabeça, destacada pelo corte militar, de “Pitope Jurídico”. 
Graças sobretudo a esse desempenho nas matérias jurídicas  - Introdução à Ciência 
do Direito, Direito Civil, Direito Penal, Direito Administrativo, Direito Constitucional e 
Prática de Inquérito, obtive a primeira colocação em todo o curso. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Em resumo: fui Oficial da Polícia Militar, sou Capitão da reserva não remunerada. 
Depois, fiz concurso para Delegado de Polícia da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado da Bahia, aprovado em segundo lugar, exercendo o cargo por dois anos. 
Ao mesmo tempo, por haver sido um bom aluno do Professor Paulo Furtado que, 
nomeado Desembargador do Tribunal de Justiça, não poderia continuar ensinando 
naquela Faculdade Católica e na Faculdade Federal, tendo preferido continuar nesta 
última, fui convidado e aceitei ensinar Direito Processual Civil na Faculdade de 
Direito na Universidade que me formei, embora fosse apenas Delegado de Polícia. 
Nesse estabelecimento, Universidade Católica de Salvador, fui colega do Doutor 
Lazáro Guimarães, então Juiz Federal naquela cidade. Fiz o curso de mestrado na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e, posteriormente, comecei a 
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fazer o Curso de Especialização em Processo na mesma Faculdade, ministrado pelo 
Professor Calmon de Passos, que viria a exercer profunda influência em minha vida 
profissional, inclusive o estudo e ensino da mesma disciplina. Depois, fiz curso de 
doutoramento em Ciências Jurídicas-Políticas, na Faculdade de Direito de Lisboa. 
Exerci, também, enquanto Juiz Federal em Maceió, o magistério superior da 
Faculdade de Direito da UFAL, após ser aprovado em concurso público, até alcançar 
o nível de Professor Associado, quando me aposentei, embora continue a ministrar 
aulas como Professor Voluntário no curso de Mestrado da mesma faculdade. Fruto 
de minha inquietação e de minhas pesquisas, publiquei quatro livros, e  participei da 
publicação de outros. 
Por inspiração Divina, acabei me submetendo ao concurso de Juiz Federal, ainda 
realizado em Brasília, quando ainda concurso nacional, tendo sido aprovado na 
primeira tentativa. Contei com a ajuda de Olindo Herculano de Menezes, atual 
Desembargador Federal e Corregedor Geral do TRF da 1ª Região e do Doutor 
Lázaro Guimarães, Desembargador Federal e Decano do TRF da 5ª Região, em 
cujas sentenças me mirei para elaborar a que  me havia sido proposta no concurso. 
Deus, seguramente, me ajudou. 
Haviam sido aprovados apenas três candidatos baianos e sendo eu o último deles, 
meus colegas escolheram o Doutor Hilton Coelho, melhor classificado, que ficou em 
Salvador, ainda que como Juiz Auxiliar; e o Doutor Antônio Ezequiel da Silva, 
atualmente Vice-Presidente do TRF da 1ª Região, que escolheu o vizinho Estado de 
Sergipe; restou a mim, como escolha, o Estado de Alagoas, não tão vizinho quanto 
Sergipe, mas também próximo, onde haviam colegas do Curso de Formação de 
Oficiais, já como profissionais na Polícia Militar daquele Estado. 
Naquela Seção Judiciária, em substituição ao Juiz Federal mineiro, Dr. João Batista 
de Oliveira Rocha, fui colega do Doutor Murat Valadares, que me recebeu muito bem 
e me serviu de modelo por um bom tempo, até que encontrasse o meu estilo e o 
meu caminho. 
Na mesma cidade, fui aprovado em concurso para o ensino de Direito Processual 
Civil na Faculdade de Direito de Alagoas, na UFAL, em concurso realizado por 
Banca Examinadora da qual fazia parte o Professor Calmon de Passos e a 
Professora Ada Pellegrini Grinover.  
Ali permaneci desde a investidura, nos idos de 1984, até quando fui promovido, por 
antiguidade, no ano de 2003, para esta Corte. 
Gosto de ressaltar, porém, que fui promovido por antiguidade, e porque merecia, 
graças ao trabalho que havia desenvolvido no primeiro grau, de que dão conta os 
registros das correições ali realizadas. 

09) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]”. 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Sempre tinha ouvido dizer que o Desembargador era menos magistrado do que o 
Juiz de 1º grau, porque este, o Juiz do 1º Grau decidia sozinho, e aquele tinha que 
decidir e convencer os seus pares. A afirmação é um sofismo. O Desembargador 
possui mais poder e, portanto, é mais Juiz. Quando se avizinhou a minha promoção 
pensava muito nesse aspecto. Tinha minhas mágoas de sentenças reformadas em 
decisões com as quais não concordava e sobre as quais nada poderia fazer. Havia, 
mesmo, um caso de uma ação de desapropriação por utilidade pública, para 
transformação em reserva indígena, em que atuei, quando os pretensos índios ou 
índios mesmos, quem sabe, invadiram a propriedade antes do processo, e funcionei 
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numa ação de reintegração de posse, onde deferi liminar e a muito custo, conseguir 
retirar os pretensos (quem sabe verdadeiros) índios e, depois, iniciou-se a 
desapropriação, sem que se houvesse depositado o valor inicialmente determinado 
a partir do que a perícia tinha avaliado, tendo mantido os índios sem imitir-lhes na 
posse. 
Posteriormente, mercê de um agravo interposto pelo Conselho Indígena Missionário 
– CIMI foram eles imitidos na posse, tendo sido obrigado a providenciar a retomada 
da posse. Na continuação do processo, como não tinha havido o depósito do valor 
do imóvel, segundo apurado pela perícia, não podendo retirar novamente os índios, 
julguei o feito extinto sem exame do mérito, submetendo minha decisão ao reexame 
necessário. Esta decisão foi confirmada por este Tribunal, tendo o feito voltado a 
mim, e ante, o pedido de reintegração de posse, reuni-me com os advogados e 
expliquei-lhes que a questão agora tratada dizia respeito apenas à indenização, e 
esta, dependia de uma decisão política, pelo que não me arriscaria a promover uma 
nova retirada dos pretensos (ou quem sabe, verdadeiros) índios. Posteriormente, o 
valor exato foi depositado e pude, finalmente, concluir meu julgamento. 
Já como Desembargador, pude ver como o poder jurisdicional que exerço me 
permite realizar justiça e como esta Justiça possui em excelente plantel de Juízes de 
primeiro grau que merecem ser prestigiados, antes que criticados e, em algumas 
vezes, perseguidos, sobretudo por parte da imprensa. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está e como foi sua atuação como 
Magistrado e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos 
detalhes que marcaram, que deveriam ficar para História da Instituição. 
Minha atuação como magistrado sempre foi pautada por lição haurida de um mestre, 
Calmon de Passos, recentemente falecido e a quem rendo minhas homenagens. 
Sempre procurei fazer justiça, aplicando a lei como uma interpretação humana, 
dentro da chamada lógica ‘del humano e del razonable’. 
Fiz assim quando liberei os cruzados, quando havia medida provisória que os 
mandava “congelar” acima de 50 cruzados novos.  
Também agi assim, num episódio que ganhou grande repercussão, quando na 
mesma época, concedi liberdade provisória independente de fiança a um pobre e 
ignorante campônio que vendia pássaros na feira de Palmeiras dos Índios, quando a 
Polícia Federal, logo após aprovação da Lei nº 9.605, de 12.12.98, o encarcerou e o 
advogado, certamente um iniciante, lhe requereu a fiança que não lhe pude 
conceder porque a lei proibia, em razão do que conhecido político da época 
aconselhava, que quando alguém fosse flagrado na caça proibida a animais, em 
lugar de atirar no animal atirasse no Guarda-Florestal, porque, nesse caso, haveria 
fiança. 
De igual modo, deixei de homologar a prisão em flagrante pela prática do suposto 
crime contra a economia popular, previsto em Medida Provisória editada pelo 
Presidente Collor, porque não aceitei que uma Medida Provisória pudesse cominar 
crime, com pena de prisão, o que também ganhou destaque nacional. 
Como Corregedor, lembro-me bem do caso de um Diretor do Foro de Pernambuco 
que preocupado com a fila imensa que se criara ante a convocação da imprensa 
para que se aproveitasse aquele último dia para o ajuizamento da ação para 
cobrança dos valores devidos aos planos econômicos, me consultavam se poderiam 
suspender atividades forenses previstas para aquela data, salvo engano 
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relacionadas com o Juizado Especial, para dar atendimento aos que se encontravam 
na imensa fila, sobretudo porque o sol nordestino era inclemente. 
Ponderei que aquela era a melhor solução e de que certamente a Diretora do Foro 
não a tomava porque precisava de apoio do Tribunal. E esse apoio não me neguei a 
dar, ciente de que as funções do Corregedor é muito mais de co-regere, ou reger 
com, atuar com, colaborar com a administração, antes do que corrigir, no sentido de 
consertar. 

11)Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
 Uma importância imensa. Em primeiro lugar porque aproximou os chamados 
consumidores da prestação jurisdicional sediados no Nordeste da Corte competente 
para apreciar-lhes os recursos, assim como os Tribunais criados em outras regiões o 
fizeram. Depois, porque descentralizou a administração dessas Cortes e permitiu-
lhes realizar concursos para o preenchimento dos seus cargos, tanto de Juízes 
quanto de Servidores, já sabendo os interessados onde deveriam atuar. Por último, 
mais não menos importante, porque se escolheu como sede do Tribunal a cidade 
mais representativa desta Região, a cidade do Recife. 

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Penso que há julgados em que atuei em respeito a questões de meio ambiente, 
relacionadas com a exploração da cultura de camarão em áreas de antigas salinas 
do Rio Grande do Norte, em que se reconheceu a competência da Justiça Federal e 
a prevalência do laudo do IBAMA, que havia considerado inadequada a instalação 
da referida cultura, naquelas localidades, como uma decisão muito importante que 
teve grande repercussão. 
Outro julgamento que me pareceu interessante e de grande repercussão diz respeito 
à tentativa malograda de uma empresa multinacional brasileira, a Aracruz Celulose, 
de gozar dos benefícios fiscais concedidos ao Nordeste, apesar de se encontrar 
instalada no Espírito Santo, na fronteira com o Estado do Rio de janeiro. 
Apesar de haver concedido medida liminar, que lhe beneficiara, revoguei a decisão 
que, por sinal, tinha sido suspensa, no meu moto de ver incorretamente pelo 
Presidente do Tribunal da época, para na sentença, revogar-lhe a liminar concluindo 
pela inexistência do direito alegado.  

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
A característica fundamental do poder jurisdicional é a imparcialidade. 
Modernamente, porém, isso não quer dizer alheamento, não quer dizer que o Juiz é 
apolítico, é um alienado das coisas que o cercam. Nesse sentido, a Ministra do 
Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha escreveu importante 
artigo, onde chama a sentença da mudança de paradigma do Juiz, que deixou de 
ser um mero pacificador, que tinha apenas a competência negativa de negar o 
direito subjetivo de um para afirmar o de outro, e tornar-se um representante da 
sociedade, com competência positiva de não apenas resolver a lide, mas, afirmar um 
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direito que, por ser coletivo ou difuso se estende a quem não é parte, ou seja, não 
visa apenas resolver a lide, mas, a preveni-la. 
Em conseqüência, tem não apenas uma função anódina, descomprometida com a 
realidade que o cerca, por ser um Juiz pro-ativo e, portanto, político, no bom sentido, 
mas nunca jamais político partidário. 

14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça? 
Já aconteceu. Infelizmente estou preso à lei que não me permite decidir por 
eqüidade senão quando a lei me autoriza como o afirma o art. 127 do CPC. Na 
maioria das vezes, porém, procuro construir uma interpretação que me permita 
realizar essa justiça.  

15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro Órgão que mereça um destaque 
especial? 
Lembro-me, em respeito a OAB, de um fato ocorrido na 1ª Turma, cuja presidência 
ocasionalmente ocupava em que o colega relator não queria permitir que o 
advogado pudesse consultar os autos do inquérito que corria em segredo de justiça. 
Não somente deferi o direito que o profissional tinha como, ao contrário do que 
também entendeu meu colega, permiti que a OAB tivesse voz no julgamento, apesar 
de não ser parte no sentido estrito material, por entender que lhe cabia a defesa dos 
direitos de seus filiados.   

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia? 
Creio que essa fiscalização é deficiente e, não raro, sucumbe ao corporativismo. Em 
respeito à Polícia Federal penso que é uma organização importante que tem dado 
excelente contribuição no combate ao crime, sobretudo ao crime organizado. Penso, 
porém, que alguns setores dessa organização se deixou contaminar com o vírus da 
politicagem e da ideologização política, para, a partir de então, partir para uma 
atuação merecedora de críticas. 
Entendo que é extremamente perigoso para o Estado de direito a realização dessas 
operações cinematográficas, realizadas sob as luzes da televisão, um verdadeiro 
espetáculo da atuação policial. Sobretudo quando se sabe que, na maioria das 
vezes, privilegia-se um canal de televisão e não se tem o menor respeito pelos 
direitos humanos. Sabe-se, por exemplo, que em um caso, um ancião foi despertado 
na casa onde se encontrava, devidamente algemado em frente às Câmeras e que, 
depois, se apurou que não havia o crime fiscal pelo qual tinha sofrido aquela 
humilhação. Sabe-se, também, e isso nunca foi assaz divulgado e que esse ancião, 
que era doente de hipertensão, acabou falecendo, sem que ninguém houvesse 
respondido por esse abuso.  

17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Sim, pode. Foi pioneira em respeito ao congelamento dos cruzados e, também, na 
rejeição de aplicação do art. 19 da Lei nº 11.033/2004, julgada inconstitucional pelo 
Pleno deste TRF e, só mais tarde, foi reconhecido como inconstitucional pelo STF, 
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no julgamento da ADIN nº 3.453-7 DF, que teve como relatora a Ministra CARMEN 
LÚCIA ANTUNES ROCHA. 
É, pois, na área tributária/processual que se registram decisões pioneiras desta 
Corte.  

18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
É mais favorável ao direito, à justiça. Encontram-se decisões influenciadas por 
magistrados tidos por fazendários que, certamente se poderia considerar como mais 
benéfica às partes. Mas, de outro lado, há inúmeros precedentes que beneficiam 
mais às partes. No meu modo de pensar o Tribunal se credencia perante a 
população quando estabelece uma orientação que, fundamentada no direito, busca 
um equilíbrio entre o Estado e o contribuinte, ciente de que se legitima quando serve 
de apoio para a definição de limites à volúpia arrecadadora do Estado, sem perder a 
visão de que o Estado precisa arrecadar recursos financeiros, dentro da lei.  

19) Qual a sua opinião sobre utilizar a metodologia da História Oral para 
constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, cultivar a 
transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de formação da 
cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à Sociedade? Acredita 
que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do engrandecimento da 
Instituição TRF 5ª Região? 
Sim. Acredito. Por isso me dispus a atender à entrevistadora em tempo diminuto. A 
Justiça tem o dever de revelar-se aos administrados, a explicar quem é ela, qual o 
tipo humano que a integra e que também faz parte da população. Somente depois 
de desnudar-se para opinião pública pode ela credenciar-se ao respeito que merece 
de todo cidadão, como baluarte contra a eventual opressão dos detentores 
eventuais do poder.  

20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Penso que o Tribunal não se definiu, ainda, em respeito à mudança de paradigma 
de atuação do juiz, não mais limitado à apreciação dos conflitos intersubjetivos, mas 
agora já autorizado a decidir sobre questões meta individuais, transindividuais, cuja 
atuação vai muito além da clássica percepção da lide, em respeito da qual já há, no 
Congresso, o projeto de um novo Código de Processo, o Código de Processo 
Coletivo. 
Penso que essa preocupação, que revela profunda modificação, será o tema da 
jurisdição no século XXI.  
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E N T R E V I S T A Nº 10 

Nome – Desembargador Federal HUGO DE BRITO MACHADO 
Pais – José de Moraes Machado e Milarinda de Brito Machado 
Data de Nascimento – 06 de maio de 1940 
Local da Nascimento – Piracuruca – Piauí 
Local da Entrevista - Cidade de Fortaleza, Ceará. 
Duração da Entrevista –28 min 46 s 
Data da Entrevista – 18 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Hugo de Brito Machado é o meu nome, meu pai era José de Moraes Machado, e a 
minha mãe, Milarinda de Brito Machado. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em Piracuruca, cidade do interior do Piauí, no dia 06 de maio de 1940. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Hugo? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
 Não tenho muitas lembranças da minha infância, eu sei só que eu fui muito feliz 
quando menino brincava muito, morávamos num sítio muito agradável, com muitas 
árvores, muitas frutas; estudava num grupo escolar,  e como disse tive uma infância 
realmente muito feliz.   

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meu pai praticamente eu não o conheci, ele faleceu eu tinha cinco anos de idade, a 
minha mãe foi uma heroína, mesmo tendo ficado viúva muito cedo conseguiu criar 
da melhor maneira possível os filhos e teve uma vida relativamente longa, faleceu 
com oitenta e três anos, dela sim eu guardo lembranças muito fortes. 
A minha família hoje se resume, aqui em Fortaleza, à minha mulher, quatro filhos e 
oito netos.  

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar?  
A primeira escola foi, como eu disse, em Piracuruca no Piauí, no Grupo Escolar 
Fernando Bacelar; foi uma passagem muito boa na minha vida, as professoras eram 
sempre muito boas, muito esforçadas. Depois, eu fui para Parnaíba, onde fiz o que 
então se chamava o curso ginasial no Ginásio Luiz Gonzaga; em seguida, me 
transferi para Teresina, onde comecei o curso de técnico em contabilidade, que vim 
terminar em Fortaleza. Eu me mudei para Fortaleza em busca, naturalmente, de algo 
mais interessante, de descobrir coisas novas, essa ansiedade que geralmente os 
jovens tem, de buscar coisas novas.      

6) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
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 Não, eu diria que a minha escolha pelo curso de Direito foi uma coisa que se deu 
mais ou menos automaticamente, em decorrência da minha atividade como 
contador; inicialmente quando eu pensava em curso superior, antes de terminar o 
curso de contabilidade, cogitava o curso de medicina; eu queria me formar em 
medicina e queria ser um psiquiatra. Hoje, eu não sei se teria sido muito bom para 
mim. Agora, eu escolhi direito, exatamente porque concluindo o curso de 
contabilidade, eu por força da necessidade, como cidadão, não tinha de onde retirar 
o necessário para minha manutenção, então eu tinha que trabalhar e trabalhar em 
contabilidade. E durante o trabalho como contador eu me deparava muito 
freqüentemente com situações que exigiam conhecimentos jurídicos; inicialmente, 
conhecimentos de direito tributário, tanto que eu comecei a estudar direito tributário 
antes de entrar na faculdade de direito, comprando livros que eu encontrava pelas 
livrarias, e isso foi o que me puxou muito fortemente para o curso de direito.  

VIDA PROFISSIONAL 

7) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região?  
Como eu dizia, eu comecei a minha atividade profissional como contador; depois 
que me formei em direito, em 1966, ainda trabalhei algum tempo como contador e 
como advogado, e só em 1974 é que fiz concurso para a justiça Federal. Um 
concurso que eu fiz sem saber por que eu estava fazendo, apareceu o concurso e 
eu resolvi fazer; mas, foi muito interessante para mim, porque foi o primeiro concurso 
para juízes federais que ocorreu com a recriação da Justiça Federal de 1ª Instância 
e eu fui aprovado. Eu fui o único do Norte-Nordeste do Brasil aprovado, para mim foi 
uma festa muito grande. Até que não foi muito fácil o início da minha vida como juiz, 
porque como advogado e contador eu tinha um padrão de vida bem superior àquele 
que eu podia ter como juiz federal, e isso não foi fácil de enfrentar; mas, eu achava 
que era a escolha certa para o meu futuro, e hoje eu estou certo disso, pela  
experiência que eu consegui como juiz federal.   

VISÃO TEMÁTICA 

8) Como um dos integrantes da primeira composição, pode falar como ocorreu 
a instalação do Tribunal em Pernambuco? Lembra-se de algum fato pitoresco 
ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio Frei Caneca.  
Não, um fato pitoresco propriamente não me lembro de nenhum, mas, posso lhe 
dizer que enfrentamos muitas dificuldades, o prédio com instalações precárias, tudo 
muito limitado, tudo difícil de se obter.  O único fato que eu poderia mencionar que 
ocorreu quando eu era Presidente do tribunal foi a oposição feita por um advogado 
quanto a ser transportado para o plenário do tribunal; ele era deficiente físico, e 
queria ter acesso ao plenário do tribunal por suas próprias forças, não admitia ser 
ajudado no acesso. E quando o assunto me chegou, me foi comunicado essa 
posição dele, eu então propus ao Tribunal algo que, acredito,  advindo de um 
momento de inspiração e isso foi aprovado por unanimidade. Propus o seguinte: já 
que ele não podia subir pelas suas próprias forças, pois o tribunal não tinha acesso, 
e seria impraticável para ele subir de cadeira de rodas pela escada, eu propus que o 
Tribunal descesse. E se fez a reunião no térreo do prédio, do Palácio Frei Caneca, 
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improvisamos lá as bancadas, mesas e cadeiras, e o Tribunal se reuniu para julgar a 
questão onde esse Senhor atuava como advogado. 

9) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Eu diria que não foi propriamente a criação do Tribunal Regional Federal da 5° 
Região, e sim  a reformulação completa feita no Poder Judiciário, que ainda é 
insuficiente. O Brasil tinha que ter um Poder Judiciário mais portentoso, maior tanto 
qualitativa quanto quantitativamente, para poder dar conta, digamos assim, da 
missão importantíssima que lhe cabe.  

10) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
Eu acho que foi uma atuação comum, como a de qualquer dos demais colegas, não 
considero que tenha feito nada de mais importante.  Lembro-me apenas de um 
detalhe que chega a ser curioso, é que na época nos vivíamos uma inflação 
monetária muito forte e era muito comum o advogado pretender fazer depósitos de 
quantias, sobretudo em questões tributárias, e havia uma certa dificuldade porque, 
na região, como no Brasil todo, esse depósito dependia da autorização do juiz, e eu 
levava experiência aqui do Ceará, quando nós juizes havíamos decidido que os 
depósitos deveriam ser feito na Caixa Econômica Federal independentemente de 
qualquer autorização. Então lá, como Corregedor, fizemos um ato estabelecendo 
esta mesma prática, que o depósito deveria ser feito na Justiça Federal e o juiz, ao 
requerer o que ele pretendesse requerer, informaria que fizera o depósito e juntaria 
a comprovação,  e o juiz daria ao depósito o destino  que entendesse cabível,  e isso 
não mudava nada.  Quer dizer, a não existência de uma autorização prévia não 
retirava em nada a qualificação do depósito para quaisquer fins onde ele  fosse 
necessário. Entretanto, lá em Pernambuco, um juiz que por sinal ainda hoje é Juiz 
da 1ª Instância em Pernambuco, entendeu que o ato do Tribunal era 
verdadeiramente absurdo, e deixava de tomar conhecimento dos depósitos! Dizia 
expressamente que deixavam de tomar conhecimentos dos depósitos, porque eram 
feitos sem autorização dele, e à parte prejudicada não tinha outro meio que não 
impetrar mandado de segurança no próprio Tribunal e o Tribunal concedia; não 
obstante, o juiz continuava  fazendo a mesma coisa e isso perdurou, não sei se hoje 
ainda isso acontece, mais esse juiz era um tipo absolutamente teimoso! Não cedia a 
opinião nenhuma e isso foi muito característico na época.     

11) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região, com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
O Tribunal Regional da 5ª Região, com a nossa participação, desenvolveu uma 
interpretação a meu ver absolutamente correta do dispositivo do Código Tributário 
Nacional, que estabelece a partir de quando começa o prazo de extinção dos 
direitos à restituição do tributo pago indevidamente. Essa tese, inicialmente rejeitada, 
terminou sendo aceita e depois se espalhou no Brasil todo. O Superior Tribunal de 
Justiça terminou consagrando inteiramente a tese, que passou a ter o nome de 
“cinco mais cinco”; na verdade, não era cinco mais cinco, era cinco a partir de 
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quando se considerasse extinto o crédito tributário, e antes vigorava o entendimento, 
até totalmente inadmissível que era a extinção do crédito tributário antes da 
constituição, que algo é extinto antes de nascer, e isso foi um tema realmente muito 
importante e deu lugar a muitas questões, inclusive uma lei complementar recente, 
que pretendeu interpretar o mesmo dispositivo de outra maneira.  Interpretar, numa 
maneira de falar; na verdade, o que a Procuradoria da Fazenda Nacional pretendeu 
foi caçar todas as ações então em curso, caçar os direitos dos contribuintes em 
todas as ações em curso, dando a lei complementar o caráter de norma 
interpretativa, que na verdade não era, porque o papel de intérprete é 
fundamentalmente do Poder Judiciário, a lei interpretativa só se explica em situações 
muito especificas que não ocorriam no caso.       

12) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Possível é, não é fácil, mais é possível. Nós tivemos uma situação em que isso nos 
afetava diretamente, quando em Recife, no Tribunal Regional da 5ª Região, 
recebemos para julgamento um mandado de segurança impetrado por Paulo César 
Farias, o então famoso PC Farias; a receita federal havia lavrado um Auto de 
Infração contra uma das empresas dele e um Juiz Federal,  de Maceió, acredito, 
concedeu uma cautelar fiscal bloqueando todos os bens de todas as empresas onde 
ele fosse sócio e todos os bens particulares dele por conta desse Auto de Infração. 
E ele então impetrou o mandado de segurança no tribunal, e esse mandado de 
segurança foi distribuído para mim, e eu não posso negar que eu senti um peso 
muito forte da opinião pública, e enquanto eu examinava os papéis e tinha a 
consciência de que Paulo César Farias tinha o direito, e o mandado de segurança 
deveria ser concedido, eu senti o peso da opinião publica em sentido contrário, o 
meu primeiro impulso foi procurar os colegas de turma para conversar sobre isso e 
ver o que é que achavam para me orientar; mas, depois eu pensei: “Não, eu sou juiz! 
Eu só vou continuar aqui nessa cadeira de juiz enquanto eu puder decidir da 
maneira como eu entendo que é correta, sem me submeter à influência da opinião 
pública!” E fiz o meu relatório e voto, e levei para o tribunal. Tive uma surpresa 
agradabilíssima, eu concedi o mandado de segurança e os colegas me 
acompanharam e saiu a decisão unânime, e todos os votos foram concedendo o 
mandado de segurança. E realmente era um absurdo o que a Receita Federal 
estava fazendo com Paulo César Farias, não estou dizendo, certamente, que ele era 
santo, mas, naquela situação ele tinha todo o direito, e eu me senti muito bem em 
poder garantir a ele esse direito, e o tribunal por unanimidade adotou meu 
entendimento. 
  
13) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Acho que não, não me lembro de haver prolatado nenhuma decisão que 
contrariasse meu sentimento de justiça. 

14) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
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Não. Eu acho que os conflitos entre esses órgãos vieram a se manifestar, ao menos 
de maneira forte, mais recentemente; na época, esses órgãos atuavam com um 
senso de parceria e de co-participação muito forte. Não havia, ou pelo menos eu não 
me recordo, de nenhuma divergência.   

15) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
No tocante à OAB e a questão da fiscalização quanto à conduta ética dos filiados, eu 
penso que a ela exerce um papel muito importante, e tem de certa forma sido 
eficiente nessa fiscalização, o que não significa dizer que não existam erros, e que 
algumas pessoas que talvez não merecessem a atividade de advogado continuem a 
praticá-la; mais, esse é um controle que cabe a OAB, um controle de dificílima 
execução. É realmente muito problemático, até pelo conflito que muitas vezes se 
estabelece entre os advogados não é? O papel da OAB é realmente muito difícil. 
Quanto às operações da Polícia Federal, acho que as operações em si mesmas 
talvez sejam razoáveis e devam existir; agora, a divulgação dessas operações é 
tremendamente lamentável! Aliás, eu acho que a divulgação chega ser ilícita, porque 
viola o direito da privacidade dos próprios envolvidos nas operações; quer dizer, se a 
Polícia Federal prende e algema um cidadão qualquer acusado de um cometimento 
ilícito, até aí tudo bem; agora, chamar a televisão para mostrar a cena para o 
público, sem que aquela pessoa tenha sido submetida a julgamento, sem que tenha 
tido oportunidade para se defender, realmente é lamentável sob todos os aspectos.    

16) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Não sei, algumas decisões talvez sim, como a que eu mencionei a pouco, que 
concerne à questão do prazo de decadência; mas a jurisprudência, na sua 
totalidade, acho que não pode ser considerada pioneira, porque eram, e são, cinco 
Tribunais Regionais Federais atuando, então buscar o pioneirismo para um deles é 
algo realmente problemático.  

17) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Eu devo lhe dizer que não é só a minha opinião, como a opinião de várias pessoas 
que eu já ouvi manifestada, no sentido que o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, talvez nos seus primeiros dez anos de existência era realmente uma 
jurisprudência mais favorável ao cidadão, sobretudo ao contribuinte. Ultimamente, 
essa tendência tem se alterado, e o Tribunal tem passado a ser o que são os 
Tribunais, de um modo geral muito mais fazendários, e eu devo lhe dizer que isso 
não é uma tendência só brasileira não; desgraçadamente no mundo inteiro, os 
Tribunais, os poderes judiciários de muitas nações, são tendentes a favorecer o 
fisco. Até um autor, um constitucionalista espanhol, membro da Corte Suprema, da 
Corte Constitucional da Espanha, tem um livro muito bom sobre esse assunto; ele 
afirma que parece que os juízes se sentem empregados, e nessa condição, no dever 
de defender sua folha de pagamento, é que decidem a favor da Fazenda. Eu não sei 
se é por isso não. Eu já ouvi, numa ocasião, do Ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça, uma avaliação muito contundente, muito séria, que me disse: que os 
magistrados decidem a favor da Fazenda, com medo de serem acusados de 
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corrupção, porque o contribuinte poderia mais facilmente ser um corruptor do  que a 
fazenda, e o magistrado com medo de ser acusado de corrupção decide contra o 
contribuinte; eu acho que é uma fraqueza, como eu disse há pouco eu acho que o 
juiz tem que ter coragem para decidir de acordo com o que  considera correto, e 
enfrentar a conseqüências de suas decisões. Não admito de maneira nenhuma 
como desculpa esse receio de ser acusado; se me acusarem, me acusem e provem 
que eu me deixei corromper. 

18) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Exeqüível sim, a questão é saber na relação custo e beneficio, se isso é realmente 
elogiável, defensável, se ela produz uma relação custo e beneficio favorável; eu já 
percebi que você é entusiasta da chamada historia oral, da memória do tribunal, 
como pode ocorrer com outros órgãos do poder público e até na atividade privada 
das empresas.  Eu diria a você que é muito trabalhosa, não há dúvida que é muito 
bonita, mas, eu tenho dúvidas quanto ao efeito prático disso, a utilidade que vai 
representar, se cobre os custos da feitura dessa história.        

19) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Eu não diria com relação ao Tribunal, mas aos Tribunais. Eu sou muito pessimista 
com relação ao futuro; no que diz respeito à prática da justiça, eu acho que o volume 
de conflitos cresceu numa proporção incrivelmente maior que o crescimento 
populacional. Se você examinar o que era a população no Brasil há vinte ou trinta 
anos, e o que é a população hoje, examinar o crescimento populacional, e examinar 
o crescimento do número de litígios, do número de conflitos, você vai ficar 
assustada, a conflituosidade entre as pessoas cresceu de uma maneira gigantesca, 
e é por isso que eu tenho as minhas dúvidas muito sérias. 
Eu acho sinceramente que a humanidade só vai melhorar o grau de convivência 
entre as pessoas, no momento em que o poder público resolver instituir ou reinstituir 
nas escolas o estudo da ética, a partir da criança, a partir da alfabetização. O 
primeiro dia de freqüência da criança a escola tem que ser orientado pela ética. 
Tenho observado, e fico até muito vaidoso, porque eu tenho dois netos com menos 
de três anos, que são absolutamente incapazes de levar um brinquedo da casa de 
um colega ou de uma pessoa onde eles tenham estado; eles pegam, brincam com o 
brinquedo do colega, do amigo, mas na hora de ir embora eles fazem questão de 
devolver e só levam aquilo que pertencem a eles, e não só fazem assim, como 
censuram quem não faz, apesar de não terem sequer três anos de idade, mas já têm 
o respeito pelo outro. Então a ética é fundamentalmente esse respeito pelo outro, o 
respeito que é um sentimento, e é distinto do direito basicamente por isso, porque o 
fundamento ético, o sentimento ético, ele existe mesmo que a pessoa esteja dentro 
de quatro paredes, com certeza absoluta que não vai ser complicar nada tomando 
determinada atitude,  faz certo, evita o errado, por uma questão de sentimento 
pessoal não pelo que os outros poderão dizer daquilo. Então, enquanto no Brasil e 
no mundo, nós não investirmos pesadamente na formação ética das pessoas, o 
mundo vai ficar cada vez pior.   
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E N T R E V I S T A Nº 11 

Nome – Desembargador Federal JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO 
Pais – José Baptista de Almeida e Francisca Braga de Almeida 
Data de Nascimento – 04 de abril de 1940 
Local da Nascimento – Ribeirão – Pernambuco 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 40 min 43 s 
Data da Entrevista – 24 de outubro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Eu me chamo José Baptista de Almeida Filho. Então, se vê que meu pai se chama 
José Baptista de Almeida; e minha mãe, Francisca Braga de Almeida. 

2) Qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci numa pequena e pobre cidade do sul do estado de Pernambuco, da Zona 
Canavieira chamada Ribeirão.  

3) Como foi a sua infância, Doutor José Baptista? Pode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
Veja bem, é melhor falar sobre minha infância, do que sobre minha cidade natal, 
pois eu morei pouco tempo em Ribeirão. Meu pai era comerciante, mas, nessa 
época ele tinha três estabelecimentos comerciais: um em Ribeirão, outro em 
Garanhuns e outro em Cortês, que era uma cidade próxima de Ribeirão. E ele 
sediou suas atividades em Ribeirão, mas, depois se mudou para Garanhuns. 
Depois, ele veio para Recife. Então, a minha infância foi, praticamente, uma infância 
de cigano, eu acompanhava meu pai e morei em diversas cidades por conta dessa 
vida que ele tinha, ele gostava de viajar e de sediar as suas atividades em lugares 
diferentes. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Acho que os pais de todo mundo, salvo raríssimas exceções, são os personagens 
principais da vida da gente, pelo menos durante a infância e durante a adolescência 
também. Ulteriormente, nós criamos asas e voamos, criamos outras famílias. E os 
pais continuam mais como referências na memória, do passado.  Mas, meus pais 
eram os pais que gostaria de ter tido e que tive, que Deus me deu, e para mim foram 
muito bons. 
Hoje, em minha família, tenho irmãos e irmãs espalhadas pelo Brasil todo, mas, eu 
considero mais a família nuclear, que é o casal e os filhos. Então, somos eu, minha 
esposa e meus filhos. Tenho um filho homem, que tem o mesmo nome meu, 
acrescido de Neto, que é Juiz também. Tenho duas filhas, as duas formadas em 
Direito também; a do meio, Taciana é advogada da Petrobrás e, Clarissa advoga 
pouco e estuda para ver se faz algum concurso e se afirma também na vida. 

VIDA ESCOLAR 
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5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Olhe, não tenho nada importante a destacar. A minha vida escolar foi uma vida 
simples, eu sempre fui um aluno mediano. A lembrança de minha primeira 
professora é muito pequena, não tem nada assim que marcou a minha memória, 
para recordar-me da professora ou mesmo de meus colegas na época.  Eu não me 
lembro mais. Lembro mais de minha irmã, mais velha, que ainda hoje vive, Graças a 
Deus, que ela exigia muito pelos irmãos mais novos, inclusive eu. Ela fazia, todo dia, 
uma banca de estudos lá em casa de meus. Eu devo muito de que eu sei, do 
“estofo” de minha educação a essa irmã, porque ela cobrava muito. E eu tinha certa 
facilidade para o estudo, justamente porque ela me orientava muito. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
Como eu já disse, eu nunca fui primeiro de classe, a não ser episodicamente, onde 
em alguma prova eu posso ter tirado a nota maior. Mas, nunca primei por isso. Eu 
acho que a vida é para se viver, não é para estudar, nem para trabalhar. Não se vive 
para trabalhar nem para estudar, embora se estude e se trabalhe. Mas, eu nunca fui 
daqueles alunos que são considerados primeiros de classe, nunca fui aluno 
laureado, eu sempre procurei me situar numa média na classe, nunca fui reprovado, 
possivelmente passei sempre por média, mas, nunca me esforcei para ser primeiro 
de classe. Isso, jamais! 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Eu acho que foi por exclusão. Naquela época, no século passado (risos), só havia 
três grandes cursos para se ganhar dinheiro no Brasil, que eram: Medicina, 
Engenharia ou Direito. Então, Medicina eu não tinha vocação, eu não sei lidar com 
remédio, com sangue, com dor, com doença, não era o meu forte. Lidar com 
operários, também não era meu forte, trabalhar em indústria, fazer construção, lidar 
com mecânica, não tinha vocação para Engenharia. Então o que sobrou foi Direito. 
Direito condizia mais com o meu modo de ser, com meu pendor para pensar, então 
escolhi fazer Direito. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Remontando... eu vim trabalhar muito tarde, meus pais sempre cuidavam para que 
eu só estudasse. Mas, eu tinha um irmão mais velho, que hoje é falecido, que 
gostava muito de mim e queria que eu fosse morar com ele. E ele morava fora do 
Estado. Morou em Minas Gerais, em São Paulo e no Paraná. E nesses três estados 
eu o acompanhei. 
Enquanto eu morei em Minas Gerais eu não trabalhava, eu só estudava, ainda 
estava no curso secundário. 
Depois eu fui para São Paulo. Em São Paulo todo mundo trabalha, até criança, a 
partir de 14 anos. E meu primeiro emprego foi em São Paulo, numa empresa muito 
boa, chamada Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil. Eu entrei como 
escriturário, e gostei da empresa, já naquela época não se trabalhava nos sábados, 
só se trabalhava os cinco dias da semana, a jornada diária era de sete horas em vez 
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de oito horas, como a maioria das empresas. Era uma empresa inglesa, muito boa. 
Só teve um problema, quando comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, eu 
deixei de estudar. Deixei de estudar, e por muito tempo eu fiquei sem estudar. 
Comecei a viver, ganhando dinheiro, e a experimentar as coisas que eu gostava de 
fazer, e que eu podia fazer. Então, foi a minha primeira empresa. 
Dali, eu deixei, porque meu irmão foi morar no Paraná, e eu acompanhei. Lá no 
Paraná, meu irmão me fez sócio cotista de uma empresa que ele montou lá. Mas, 
bateu a saudade de casa e eu voltei para Recife. 
Aqui em Recife continuei sem estudar, eu tinha terminado o secundário, só estudei 
inglês lá em São Paulo, e eu só estudava inglês porque a empresa era inglesa e eu 
até pensei em vez de estudar Direito, naquela época, estudar Economia ou 
Administração, porque se engajava melhor na empresa. Até pensei em abraçar a 
atividade privada. Mas, quando eu voltei para casa de meus pais, aqui ainda fui 
trabalhar numa outra empresa inglesa chamada Shell Brasil S/A Petróleo. Eu 
trabalhei na Shell, gostei também da Shell, uma empresa muito boa. Mas, por 
conselho dos pais, refleti e voltei a estudar, e fiz vestibular para o curso de Direito. E 
logo que fiz vestibular, fiz concurso também para o INSS, então fui ser, me deixa ver 
o cargo, Assistente de Administração. Então fiz este concurso, onde eu passei em 1º 
lugar, e a moça que passou em 2º lugar foi nomeada na minha frente. Teve esse 
detalhe. Isto sempre aconteceu na minha vida, essa coisa de ser passado para trás, 
isso aconteceu várias vezes na vida, e no INSS aconteceu. Fui lá saber por que, 
pediram desculpas e veio a minha nomeação. Tudo bem. Enquanto estudava Direito 
eu trabalhava no INSS. 
Trabalhei no INSS os cinco anos do curso de Direito. Já no 4º ano, começava a 
advogar, montei uma banca de advocacia com dois colegas, que hoje são Juízes 
aposentados ambos; um era Juiz aqui em Pernambuco, Alexandre Gadelha Malta de 
Moura, e o outro Jurandir Carolino de Melo foi ser Juiz no Rio de Janeiro, onde já se 
aposentou também. 
Eu fiz concurso para Juiz do Trabalho e eles fizeram para Juiz do Estado. Eu fiz 
também para Juiz do Estado e passei, mas não aceitei trabalhar, porque a minha 
ambição era ser Juiz do Trabalho. Naquela época o Juiz do Estado tinha que 
trabalhar numa cidade pequena e distante, enquanto Juiz do Trabalho só tinha em 
cidades grandes, e possivelmente, como aconteceu comigo, ficaria na Capital como 
Juiz do Trabalho Substituto. E então, mal formado, fiz o concurso para Juiz, naquele 
tempo não se exigia tempo de formatura, nem de experiência, isso foi em 1972. Eu 
me formei em 1970, e em 1972 fui nomeado. O concurso foi aberto em 1970, eu me 
inscrevi e passei só que demorou a nomeação, porque estávamos numa Ditadura e 
naquele tempo faziam uma varredura na vida de cada candidato. Então foi a 
explicação que me deram para a demora das nomeações. As nomeações saíram 
quase dois anos depois. Fui Juiz do Trabalho durante muito tempo. 
Até que em 1984, eu resolvi trocar a Justiça do Trabalho pela Justiça Federal. Então 
fiz o concurso para Juiz Federal, onde tomei posse em 1984. O concurso também 
demorou, acho que o concurso começou em 1982, mas, só terminou em 1984 e fui 
nomeado aqui para o Recife, onde até hoje continuo.
Em 2000, fui promovido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região e aqui estou na 
Presidência dessa Corte. 

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
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Não, acho que nenhum sonho se realizou, talvez eu nem tivesse sonhos. As 
aspirações que eu tinha aqui no Tribunal também não se realizaram, pois ainda hoje, 
eu luto para ver se o Tribunal se amplia. O Tribunal é um Tribunal pequeno, é o 
menor Tribunal dos Tribunais Regionais Federais do País. 
Enquanto o nosso só tem 15 desembargadores, os das demais regiões têm de 27 
para cima, o de São Paulo tem 41. 
Então, nosso Tribunal é um Tribunal pequeno, menor do que o Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco, que tem 39 desembargadores. 
Eu gostaria muito de ver essa ampliação, mas, não chega a ser um sonho, é uma 
aspiração, para que o nosso Tribunal seja igual aos demais, e não menor. Não vejo 
uma razão para isso, uma vez que a nossa Região é uma região ampla, que 
abrange seis estados, e tem Tribunal que abrange apenas dois estados e tem um 
número bem maior de Desembargadores. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como foi sua atuação como Magistrado, 
Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos 
detalhes que marcaram, que deveriam ficar para História da Instituição. 
Eu acho que eu apenas cumpro meu papel, não tem nada extraordinário. Eu cumpro 
meu papel como magistrado; fui o 1º Presidente da 4ª Turma que foi criada quando 
eu entrei no Tribunal, onde cumpri meu papel sem nada de diferente. E depois deixei 
a 4ª Turma, quando passei a ser Corregedor. Fui Corregedor dois anos, um 
exercício muito interessante, muito significativo, mas eu penso que ele enriqueceu 
mais a mim do que eu enriqueci o Tribunal e a Justiça. Na realidade, eu cumpri meu 
papel, aconteceram algumas coisas boas e outras que não eram boas, mas isso é 
normal em qualquer exercício da função pública. A Presidência também é uma 
experiência nova para mim, muito significativa, é o cargo mais alto do Tribunal, e um 
Tribunal que a gente gosta. Infelizmente, as mãos da gente são atadas pelo 
orçamento, a gente não pode fazer tudo que quer, a gente faz o que pode, e eu 
tenho feito o que posso aqui na Presidência. É um tempo muito efêmero, já está 
chegando ao final. Mas, eu penso que quem pode fazer um julgamento do meu 
período de ter exercido a Presidência são meus colegas não sou eu. Não sei a 
opinião que eles terão sobre isso. Mas, eu acho que cumpro apenas o meu papel. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Foi importante para a carreira, não deixa de ter sido importante, porque o juiz federal 
não tinha carreira, era uma carreira estrangulada. Naquela época, eu era juiz federal, 
eu nem sequer Juiz Federal Substituto fui, já entrei como Juiz Federal. Então, não 
tinha uma perspectiva de subir na carreira. E essa perspectiva só surgiu com a 
criação dos Tribunais Regionais Federais. Então, individualmente para mim foi bom, 
porque proporcionou essa possibilidade de subir na carreira que é uma carreira 
curta! É uma carreira composta só de dois graus, o juiz é um juiz do 1º grau, vem a 
ser juiz do Tribunal, e se um dia chegar a ser ministro de algum outro Tribunal 
Superior, está fugindo da carreira. Porque a Justiça federal è composta só pelos 
Juízes Federais de 1º grau e pelo Tribunal Regional Federal. É uma carreira muito 
curta, eu percorri esta carreira, mas está cada dia mais difícil percorrê-la. Eu até 
escrevi uma vez um artigo onde eu citava um verso de Dante Alighieri que dizia, 
“Lasciate ogni speranza, voi Ch'entrate”. Seria uma frase que estaria na entrada do 
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inferno: “Deixai toda esperança, vós que entrais”. Quem entra no inferno não sai 
mais. Eu inverti esta frase para dizer assim: “Não tenhais nenhuma esperança vós 
que não entrais”. Porque o Tribunal chegou a esse ponto. O juiz de 1º grau que 
chegou para o Tribunal é muito difícil. São 15 lugares hoje, compostos de pessoas 
jovens que tudo indica vão demorar muito. É aleatório sair daqui para ser Ministro de 
um outro Tribunal, é uma coisa aleatória, ninguém pode contar com isso, não faz 
parte da carreira. Então o juiz do 1º grau, para poder chegar ao poder no Tribunal 
tem que esperar que algum Juiz do Tribunal se aposente ou morra. Porque do 
contrário não há vaga. 

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Eu não vislumbro nenhum julgado de maior importância, não.  Há casos que tiveram 
maior repercussão pública, é muito citado o caso da mandioca, ou então 
conseqüente a esse escândalo da mandioca, o processo sobre a morte do 
Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. Esses processos aqui são muito citados 
como importantes, porque eles se referem a episódios que tiveram grande 
repercussão social, na época que ocorreram. Fora esses, eu acho que toda questão 
é importante, para a parte; quanto para o estudante, para estudos, eu não saberia 
apontar nenhum que tivesse mais importância que os demais não. Talvez algum 
colega de melhor memória, seja capaz de apontar. Confesso que não me lembro. 

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Veja bem. Magistrado tem que ser imparcial. Se ele é parcial, ele é parte, não é 
Magistrado. Ainda que seja co-parte, ainda que seja o que nós chamamos em 
processo de “litisconsorte”. A primeira qualidade de um magistrado é ser imparcial. 
Eu, por exemplo, como cidadão,  toleraria ser julgado por um juiz sem cultura, 
toleraria ser julgado por um juiz que tivesse uma índole perversa, toleraria ser 
julgado por um juiz com vários defeitos, mas que não fosse parcial. Um juiz parcial 
não é juiz. Então, ou ele estaria do meu lado, ou ele estaria da outra parte, de 
qualquer forma ele iria fazer injustiça. A primeira qualidade de um magistrado é ser 
imparcial, se ele é parcial, não é magistrado. Ele pode até ter este nome, mas, não o 
é. 
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Não. Eu acho que não. Eu acho que nenhum juiz faz isso. Não sei, mas não posso 
responder pelos demais. Eu acho que a Justiça dá sentença, e a palavra sentença 
vem do verbo sentir, então o juiz para sentenciar precisa sentir o processo. Primeiro, 
até dizem os muitos colegas, , eu julgo para depois encontrar os artigos legais que 
vão fundamentar o meu julgamento. Isso, não sei se é verdade, mas eu acho que 
para contrariar o seu senso de justiça, eu acho difícil. Por isso que o juiz tem que ser 
um homem, não um computador, porque se fosse para programar a legislação com 
jurisprudência, o computador julgaria. E julgaria talvez até com mais exatidão. É 
preciso ser um homem, porque ele tem que sentir cada caso e aplicar o direito 
aquele caso. Se o direito é injusto, a gente procura afastar, e para isso que se tem 
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inteligência para aplicar um direito justo. Então, esse sentimento de remorso, de ter 
julgado de forma contrária ao meu sentimento, nunca aconteceu e acho que nunca 
vai acontecer. Agora, na Presidência do Tribunal isto acontece, porque aqui eu não 
estou julgando. Aqui, eu estou administrando, aqui eu tenho que administrar de 
acordo, rigorosamente, o administrador não pode dizer que uma lei é 
inconstitucional, ele não pode deixar de aplicar a lei porque acha que é injusta, então 
ele não pode fazer generosidade com o orçamento publico. Como Presidente do 
Tribunal, muitas decisões minhas são contrárias ao meu entendimento de justiça, se 
eu tivesse decidindo como juiz, eu julgava ao contrário e muitas vezes ao contrário 
do que eu decido como Presidente, mas é uma função administrativa. Como juiz eu 
nunca fiz injustiça, não, eu posso ter errado, errar é outra coisa.  

15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Todas as instituições, e a justiça também, tem coisas boas e coisas ruins, pessoas 
boas e pessoas ruins; nessas entidades, há advogados que a gente tem que tomar 
cuidado quando vê ele atuando no processo, e tem advogados que a gente confia 
plenamente, até aprende com ele, com as lições que ele pode dar, são pessoas 
magnânimas e de grande conhecimento. Então, a gente vê a polícia da mesma 
forma; ela às vezes abusa, a gente vê, muito comum, agora mesmo está se 
questionando o caso dessa moça no Rio de Janeiro, que findou sendo assassinada 
pelo namorado.  Está se questionando a atuação da polícia, se agiu corretamente ou 
não. A gente vê erros também, a policia envolvida com bandidos, isso acontece, mas 
eu não devo apontar erros dessa natureza, nessas instituições e de antemão, aqui 
no judiciário também acontece erros. Então acontece em todas as entidades.  

16) Como cidadão, como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes 
operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Eu estou falando aqui como Presidente do Tribunal, como Desembargador, não 
posso misturar com a minha opinião de cidadão, acho que como é um depoimento 
para ficar no Memorial aqui da Justiça, acho que eu devo me restringir ao meu 
entendimento como Desembargador. Porque se eu falar como cidadão, muitas das 
opiniões, como eu já disse, posso dizer de forma diferente.   

17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu acho que não. Eu penso que a nossa jurisprudência vai a reboque, a do País 
todo, do que acontece em São Paulo, São Paulo é onde acontecem primeiramente 
as coisas, depois é que repercute para as demais regiões do País, inclusive o 
Nordeste, sobretudo as grandes questões, as questões tributárias. O que poderia 
acontecer aqui com pioneirismo é das questões ambientais, mas parece que o 
Nordestino não é muito desenvolvido politicamente para questionar essas grandes 
questões que envolvem o meio ambiente; até porque essas questões não envolvem 
grandes valores, não rendem dinheiro para os advogados; eles preferem acionar 
aqui na Justiça Federal, na maioria das questões, as questões mais rentáveis, 
questões tributárias; a gente vê muita questão previdenciária também, que com a 
criação dos Juizados Especiais, ficou mais afeita a esses juizados, mas são 
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questiúnculas, e eu penso que não são pioneiras em relação as demais do País. Eu 
não vislumbro o pioneirismo aqui no nosso Tribunal.

18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
No meu modo de ver, é mais favorável às partes, aos contribuintes, aos 
administrados, funcionários em geral. Nessas questões, o nosso Tribunal tem uma 
jurisprudência sentimental. Como eu já disse: o juiz antes sente, para depois pensar. 
A maioria dos integrantes do nosso Tribunal, até os que já se aposentaram depois 
que eu entrei aqui ou que foram deixar o Tribunal para ser Ministro, os que 
continuam, os que adentraram no Tribunal depois que eu tomei posse, eles tem uma 
jurisprudência um pouco sentimental, e é mais favorável aos contribuintes, aos 
funcionários. Agora, eu acho que eu não sou assim, eu me coloco entre aqueles que 
são poucos no Tribunal, que tem uma posição mais dura. Veja bem, eu fui Juiz do 
Trabalho, e realmente eu era a favor do trabalhador, só quando era uma aventura 
muito grande, muito evidente, é que eu deixava de dar ganho de causa para o 
trabalhador; mas, na Justiça Federal é diferente, aqui a nação é do povo, então tirar 
do povo para dar a alguns, isso é injusto. Tirar um tributo que é devido à nação, para 
determinar ao contribuinte que não pague, eu acho que isso ia ser injusto com o 
povo, então eu tenho uma linha aqui mais dura; mas a maioria é favorável aos 
contribuintes, aos funcionários, aos segurados da previdência, eu entendo assim. 

19) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Tem um filosofo alemão, Niestzche, que dizia que há um eterno retorno, a propósito 
de que o desenvolvimento da humanidade seria em espiral e sempre vai se 
alargando, num nível sempre mais alto, mas ao mesmo tempo dá uma volta; era 
como se a história se repetisse, só que ela se repete num nível muito superior. A 
própria história, se divide na História propriamente dita, que é a partir de quando 
apareceu a escrita, e a Pré-história, quando não havia a escrita, a linguagem era só 
falada; então parece que nós estamos hoje, retornando a essa linguagem falada da 
pré-história, porque o povo vê mais televisão, computador, recebe mais sons e 
imagens, do que indo as bibliotecas, e lendo como se fazia no passado; parece que 
esse espiral está voltando à época da pré-história, só que hoje num nível mais 
elevado, a verdadeira linguagem mesmo, que é objeto da ciência chamada 
lingüística, é a linguagem oral. A linguagem escrita, apesar de ser mais culta e 
restrita, é objeto da gramática e é assim a substancia da literatura; mas a linguagem 
mesmo, a linguagem oral, que é objeto da lingüística e da semiótica, é uma 
linguagem mais fiel ao ser humano; isso, sobretudo quando vai com a imagem, ela é 
uma linguagem que preenche tudo, é como se a gente tivesse vivendo e quando 
está se lendo um livro, a gente apela para outras imagens que podem ser 
distorcidas, porque eu faço a imagem de um jeito, você quando lê faz de outro e 
outra pessoa faz de outra; enquanto que a linguagem falada acompanhada da 
imagem é uma coisa única, qualquer pessoa que vê, com a mesma linguagem, isso 
é uma coisa muito rica. Eu acho que essa contribuição para o nosso Tribunal será 
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enriquecedora e penso que isso já houve, já tem algumas entidades que exploram 
essa memória. Eu conheço muitos cantores, compositores, tem o Museu da Imagem 
e do Som, que tem entrevistas com Cartola, com compositores antológicos da nossa 
música, e eu acho que você fazendo isso pelo tribunal está dando uma imensa 
contribuição, da qual, talvez essa minha contribuição pessoal seja a menor partícula; 
mas, de todo jeito eu acho que você está começando uma coisa inédita e muito 
importante para a Instituição. 

20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Eu acho que o nosso Tribunal nasceu pequeno, ele foi pequeno demais, eram dez 
desembargadores, o tempo de cada um ficar na presidência, na Corregedoria era 
um ano só. Foi um Tribunal que nasceu sem planejamento, uma coisa de repente, 
eu me lembro que nós todos vivemos naquela época, 1988, quando a Constituição 
foi promulgada, e as criações dos Tribunais Regionais Federais pegou todo mundo 
de surpresa. Não foi uma coisa estudada, foi uma coisa que, apesar da Constituição 
de 1891 já prever a criação de três tribunais federais no país, um deles em 
Pernambuco, mas não foi a semente da constituição antiga que veio a vingar; e em 
1988, não foi simplesmente abolir o antigo Tribunal Federal de Recurso e criar os 
cinco Tribunais Regionais Federais, foi uma coisa sem muito planejamento. Então 
nosso Tribunal nasceu pequeno e continua pequeno; tão pequeno que as turmas 
são de três, eu acho uma turma de três uma coisa meio impraticável, basta que 
algum juiz na turma numa sessão, sinta qualquer indisposição e tenha de se retirar, 
que a turma não pode funcionar. Eu acho que o nosso Tribunal deve se rever, mas 
para isso é necessário se ampliar, eu acho que só o futuro poderá vir reparar esses 
erros iniciais. O nosso Tribunal tem um prédio moderno, bonito, tem grandes juizes, 
causas não faltam, todos nós vivemos assoberbados de trabalho, mas não é uma 
coisa muito planejada. No início houve muito açodamento, muitos erros, e a gente 
quando chega à Presidência é que nota e toma conhecimento de alguns fatos. 
Quando a gente está fora dessa função, não se preocupa, não é da nossa alçada, 
mas aqui é que a gente vê que há rescaldos do passado afetando ainda o 
funcionamento do Tribunal. Eu espero que, no futuro, tudo isso seja corrigido e o 
nosso Tribunal realmente cresça, não para ser maior do que os demais, mas para 
ser igual. A gente tem que procurar não ser maior que os outros, nem melhor que os 
outros, existe essa competição, mas a minha preocupação não é esta, não ser 
também inferior, então para não ser inferior nem superior, o ideal é ser igual; o nosso 
Tribunal tem que ser igual aos demais, é esse o vaticínio que eu faço.   
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E N T R E V I S T A Nº 12 

Nome – Desembargador Federal JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES 
Pais – Moacir Alfredo Guimarães e Raimunda Monteiro Guimarães 
Data de Nascimento – 19 de março de 1946 
Local da Nascimento – Salvador – Bahia 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 1 h 7 min 25 s 
Data da Entrevista – 20 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o de seus pais? 
Meu nome é José Lázaro Alfredo Guimarães, sou filho de Moacir Alfredo Guimarães 
e Raimunda Monteiro Guimarães.  

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em Salvador, Bahia, no dia 19 de março de 1946.   

3) Como foi a sua infância, Doutor Orlando? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Quando nasci, meu pai era promotor público em Curaçá, cidade que fica às margens 
do rio São Francisco, próximo à Petrolina. Lembro que minha infância transcorreu 
nas cidades de Ubaitaba, zona do cacau, cidade próxima a Ilhéus e Tacaré; cidade 
praieira, onde meu pai também foi promotor. Com oito anos, fui continuar meus 
estudos em Salvador. Morava na casa de meus avós maternos, e passava as férias 
e feriados com meus pais. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Tenho cinco irmãos: um médico, um sociólogo, um professor, um irmão bacharel em 
direito e um irmão artista (cineasta e compositor); essa é minha família, além de 
minha mãe, e meu pai, que faleceu em 1980. Eu tenho cinco filhos, quatro estão 
aqui em Recife: são dois advogados; uma assessora, funcionária do Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco; um filho que estará concluindo o curso de 
Engenharia Mecatrônica, no primeiro semestre de 2009; e uma filha que é Oficial de 
Justiça em Salvador – BA. 

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Minha primeira escola foi em Ubaitaba; fui orador da turma no Jardim de infância, e 
lembro-me do meu pai me preparando para fazer o discurso. Recordo-me muito bem 
da minha primeira professora,  Lurdes Chagas, que nos ensinou com muito 
entusiasmo e paciência, uma pessoa muito boa, que inclusive era minha madrinha; 
ela era esposa de um Juiz, Doutor Adermoel Chagas. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
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Eu era um estudante normal, nunca sofri nenhuma reprovação, mas não era 
excepcional. Um fato importante é que sempre gostei de ler. Sempre fui apaixonado 
pela literatura. Na época em que estudava jornalismo, minha grande escola, nos 
reuníamos em bares e passávamos a noite lendo literatura e cantando. Depois senti 
a necessidade de fazer Direito, me formei e fui para o Ministério Público.  
  
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Meu pai era Promotor e isso e influenciou muito; isso também ocasionou uma 
influência negativa na escolha pelo curso, pois via que não podia mudar o mundo 
como eu gostaria principalmente na época da ditadura militar, pois imaginava que 
iria servir àquele estado repressor. Então, escolhi as ciências sociais, na busca de 
mudar aquela situação. Em 1972, eu estava na redação do Diário de Notícias, e 
percebi um fato que aconteceu com um colega, chefe da redação, que trabalhava no 
dia do seu aniversário e cochilava na máquina de escrever. Diante deste quadro, 
pensei que se não partisse para outra área, esse seria o meu futuro, trabalhar muito 
e ganhar pouco. Por isso, resolvi mudar para a área de Direito. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Formei-me em Direito no dia 08/12/1976; eu tinha 30 anos na época, e nesse 
momento eu disse: vou seguir carreira do velho Moacir. Pensei em fazer concurso 
para promotor pensando  em atuar no interior e dar uma vida mais tranqüila para a 
minha família. Fiz concurso para promotor Público, e assumi o cargo em julho de 
1977, na comarca de Mucuípe – BA; lá fiquei apenas quatro meses, pois o 
Procurador Geral me designou para a comarca da 3ª Instância, em Vitória da 
conquista, cidade próxima a Minas. Lá fiquei como promotor, até julho de 1978, 
quando um novo Procurador Geral, o Desembargador Evandro Andrade, me 
convidou para assessorá-lo. No começo de 1980, estava na assessoria de um novo 
Procurador Geral, Dr. Ivan Brandão, que estava para se tornar Desembargador. Por 
causa dessa troca constante, decidi fazer concurso para Juiz Federal Substituto em 
Brasília, assumindo em setembro de 1980. Em 1981, eu e minha esposa sentíamos 
muita falta de Salvador. Fiz o concurso para Juiz Federal da Bahia e tomei posse em 
março de 1982, inicialmente na 2ª Vara de Salvador, e lá fiquei até março de 1989, 
quando fui promovido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.    

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Quando atuava na 1ª Instância, tinha vontade de rever decisões e aprofundar os 
estudos; porém com um grande volume de processos, principalmente após 1990, 
isso não é possível devido à falta de tempo, sinto-me um pouco frustrado de não 
poder me aprofundar mais. Em relação à aspiração de ter uma vida tranqüila e ter 
um convívio com bons colegas, de atuar num ambiente com funcionários 
trabalhadores e sérios, sinto aqui uma continuidade de Salvador, da Justiça Federal 
da Bahia, e isso para mim é muito gratificante.  

VISÃO TEMÁTICA 
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10) Como um dos integrantes da primeira composição, pode falar como 
ocorreu a instalação do Tribunal em Pernambuco? Lembra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
Confesso que a primeira impressão que tive foi terrível, pois não existia estrutura, só 
havia um galpão, e não tinha funcionários. Em salvador, tinha meu gabinete e uma 
equipe formada, além de um carro a disposição. Cheguei até a pensar: o que é que 
eu vim fazer aqui? O grupo daquela época se uniu e fizemos boas amizades. 
Conseguimos muitas melhorias, chegamos a colocar o Tribunal num plano em que 
se destacava diante dos outros tribunais, e isso até hoje é reconhecido, pois nosso 
tribunal é o que apresenta a melhor produtividade do país.  

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?   
A importância política é a de estar centralizado aqui no Recife, um Tribunal que julga 
processos da maior relevância para sociedade brasileira e especialmente para a 
sociedade nordestina, e que tem jurisdição que vai de Sergipe até o Ceará. Sobre o 
aspecto social, abriram-se novas perspectivas, não só para os estudantes e 
profissionais de Direito, mas para os profissionais de diversas categorias. A própria 
descentralização da Justiça Federal foi um fator de avanço na prestação 
jurisdicional.   

12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da 
Instituição. 
Os primeiros nove Presidentes do tribunal tinham mandato de um ano, nesse 
período conseguimos realizar uma boa administração, inclusive construindo o 
edifício sede. Edificamos sedes para Justiça Federal em todas as seções judiciárias, 
começando por Alagoas, depois Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Ceará e 
finalmente, Pernambuco. A Justiça Federal ficou bem instalada em todos os estados 
da região. Na minha presidência conclui o Fórum de Sergipe, iniciei e quase conclui 
a sede em Petrolina; consegui junto à Caixa Econômica Federal, com a ajuda do 
colega Francisco Falcão, a sede onde fica hoje a Justiça Federal. Na época em que 
fui Corregedor, procurei desempenhar uma colaboração com os Juízes, elaborando 
uma planilha de cálculos onde poderíamos fazer medições que dariam uma 
indicação dos trabalhos de cada juiz, verificando a possibilidade de melhorias, bem 
como parabenizá-los, caso o trabalho assim merecesse. Ainda como Presidente, 
procurei dar uma organização nos serviços de precatórios, recursos extraordinários 
e recursos especiais. Fiquei satisfeito de realizar um trabalho que repercutiu 
positivamente na sociedade. 

13) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Houveram dois processos marcantes em que o Tribunal julgou antes dos outros 
tribunais: um que serviu para o Supremo Tribunal Federal fixar posição, e outro foi 
uma posição que o Tribunal tomou que resultou num benefício para toda sociedade. 
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O primeiro foi à declaração de inconstitucionalidade do Fim Social, aplicando essa 
decisão em benefício dos contribuintes que tinham sido afetados por uma elevação 
indevida na alíquota dessa contribuição; foi o nosso processo que serviu de base 
para o Supremo Tribunal Federal manter a nossa decisão. 

14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Nós temos que ser sempre imparciais, mas o juiz é um ser humano e não pode ser 
absolutamente neutro, ele tem que verificar que está dentro de uma realidade e tem 
que compreender essa realidade e não se influenciar pelos meios de comunicação. 
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Algumas vezes, já decidi de certo modo, penalizado, constrangido, pois existem 
erros e omissões de advogados que podemos corrigir diante da força da situação 
que se apresenta no processo. Mas, muitas vezes, um erro do advogado na 
condução do processo pode levar o juiz a ter que decidir uma causa que ele 
considera que está sendo decidida injustamente. Se o juiz prestar a atenção, ele 
pode evitar que o advogado persista no erro. 

16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Recordo que houve argüição de inconstitucionalidade do fim social, e eu era o 
relator da 2ª Turma, e levei o voto escrito para rejeitar a argüição; porém, fiquei 
impressionado e convencido com a sustentação do advogado, Doutor Paulo 
Siqueira, de que havia uma probabilidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade 
do Fim Social. A votação foi unânime a favor da argüição.  

17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Em relação aos advogados que atuam aqui no Tribunal, não tenho nada a observar, 
em geral são advogados de excelente formação e de uma conduta ética perfeita. Em 
relação à Polícia Federal, acompanho com muita preocupação suas operações 
recentes. Tenho muito receio do Estado Policial, e muitas vezes eu observo que 
certas atuações que são apresentadas na televisão são situações de desrespeito 
aos direitos humanos; de se apresentar, ou até mesmo invadir a residência de uma 
pessoa, que é um local inviolável e onde muitas vezes as imprensa já se encontra 
porque alguém avisou. Eu me preocupo muito com isso.  

18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Às vezes decidimos antes dos outros tribunais, noutras não, isso depende do caso 
chegar ao Tribunal. Só espero que o nosso tribunal não fique atrás na implantação 
do processo eletrônico. Tenho procurado reivindicar que tenhamos uma atuação 
mais rápida na implantação deste processo, pois merecemos o devido avanço 
tecnológico aplicado à nossa atividade jurisdicional. 
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19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Depende da situação, não tenho nenhum posicionamento mais favorável ou menos 
favorável em relação à União ou ao contribuinte. 

20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Eu acho que sim. Adoro desde muito tempo a história. Sou um admirador do 
trabalho do historiador, daquele que reúne os dados, pesquisa, também daquele que 
realiza a coleta das informações diretas que mais tarde irão servir aos historiadores. 
O conhecimento do passado é que nos habilita a viver com racionalidade o futuro. 
Todo trabalho dessa natureza tem um significado especial na consolidação de tudo 
que venhamos a fazer aqui no Tribunal. 

21) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Nosso Tribunal deve ficar atento e em permanentemente luta pela defesa da 
autonomia administrativa. Os Tribunais Ordinários, Tribunais de Justiça e os 
Tribunais Regionais Federais devem lutar pela preservação da sua autonomia, e 
assim servir melhor aos jurisdicionados. 
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E N T R E V I S T A Nº 13 

Nome – Desembargador Federal JOSÉ MARIA DE LUCENA 
Pais – Francisco Lucena das Chagas e Raimunda de Oliveira Lucena 
Data de Nascimento – 01 de julho de 1945 
Local da Nascimento – Limoeiro do Norte – Ceará 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 42 min 30 s 
Data da entrevista – 27 de maio de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

Bom dia, Dr. José Maria, hoje, 27 de maio de 2009, o Tribunal já completou 20 
anos, no dia 30 de março deste ano. E esta entrevista com o Senhor 
objetivando consolidar a memória do TRF 5ª. É muito importante falar com o 
Senhor, que não foi da primeira composição, mas, foi o primeiro a substituir... 
Eu não participei da primeira composição, porque fui nomeado em 1982, mas, não 
tive condições de assumir de logo, inclusive por questões financeiras; os Juízes 
estavam ganhando pessimamente, e eu tinha comprado uma casa pelo Sistema 
Financeiro de Habitação; a prestação era alta, e eu não tinha condições de assumir 
fora de Fortaleza, no entanto fui nomeado para outra cidade que não pude ir. Pedi 
desconstituição da nomeação, e só assumi em 84, quando houve uma vaga em 
Fortaleza. Por isso não fiz parte da primeira “fornada”. 

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
O meu nome completo é José Maria de Oliveira Lucena. Meus pais eram Francisco 
Lucena das Chagas e Raimunda de Oliveira Lucena 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci no dia 01 de julho de 1945, em Limoeiro do Norte, uma cidade que fica no 
Vale Jaguaribe, município vizinho ao Rio Grande do Norte, antigo distrito de 
Mossoró, hoje emancipada.   

3) Como foi a sua infância, Doutor José Maria? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Limoeiro é uma cidade que mudou muito com o progresso, hoje as estradas foram 
melhoradas, mas no meu tempo de criança Limoeiro era uma ilha; tinha aquela vida 
própria, as pessoas colocavam as cadeiras e conversavam na calçada; poucos 
carros na avenida, as pessoas iam para os bancos conversar. Tive uma infância de 
menino pobre do interior, brincando na rua, aprendendo a andar de bicicleta. Eu me 
lembro que, a primeira fez que eu tentei andar de bicicleta e gostei, fiquei treinando 
até conseguir. Aliás, na minha cidade, todo mundo andava de bicicleta, até os 
padres holandeses que dirigiam o Seminário e que tinham umas bicicletas imensas, 
altas. E brincadeiras comuns. Nunca gostei de jogar futebol. Era uma infância 
normal, com brincadeiras comuns no meio de rua. Minha infância foi muito curta. 
Com 11 anos de idade, eu entrei no Seminário, lá em Limoeiro. Onze anos, uma 
criança ainda.  
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4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meus pais eram pessoas pobres, mas que me legaram, sobretudo, o senso de 
honestidade. Eu não tenho nada de me envergonhar dos meus pais. Meu pai e 
minha mãe, trabalhadores, me ensinaram a ser honesto, é uma coisa que devo a 
eles. A herança que eu recebi deles foi essa.  
Minha família hoje é composta da minha mulher e três filhas, Andréa, Daniele e 
Juliana, todas estudantes de Direito. Uma termina este ano, agora no segundo 
semestre, a outra no próximo ano, se Deus quiser. Ainda não tem independência 
financeira, mas acredito que o que eu posso fazer por elas é dar o Ensino, e depois 
tentar melhorar o que elas aprenderam mediante cursos de especialização, etc. É o 
que eu vou fazer. Hoje, na etapa em que estou da minha vida, devo me dedicar só a 
elas.   

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Lembro-me da primeira escola. Eu sempre estudei em escolas particulares lá em 
Limoeiro. A minha primeira professora foi Dona Jesus, que era minha vizinha, uma 
pessoa excelente, casada com o coletor estadual, seu Aristides Braga. Hoje, eu 
ainda tenho amizade com eles. Inclusive, um filho deles, o professor Luciano Braga, 
já ministrou aqui umas aulas num curso de especialização, durante a minha 
presidência.  
Eu me lembro que minha mãe me levou, e que fiquei agarrado com ela, e não queria 
soltar para ela não me deixar entregue à Dona Jesus; esta última foi quem me 
alfabetizou, Dona Jesus Braga, uma criatura excelente, era uma mulher santa, 
dedicada a seus filhos, teve uma grande família. Tem pessoas importantes nesta 
família amiga que se sobressaíram: Aristides Braga, por exemplo, foi Secretario da 
Fazenda no Estado no Ceará, e acredito que Secretário do Planejamento no Estado 
no Rio Grande do Norte; entre outros, há também o Luciano Braga, que é ligado ao 
Banco Mundial. Isso me marcou bastante, Dona Jesus, que me alfabetizou.  
Depois, eu estudei também com professoras particulares: Dona Consuelo 
Pitombeira, prima do Ministro Napoleão, muito mais velha do que nós; Dona Beatriz 
Pitombeira, criada como filha por uma tia do Ministro Napoleão; Dona Madalena 
Pitombeira. 
Posteriormente, estudei numa escola preparatória para o Seminário. Parece que, 
nessa Escola preparatória, as professoras eram Dona Beatriz e Dona Consuelo.  
Fui aluno da Dona Valda. Então, eu não estudei em colégios públicos. Entrei no 
seminário e, quando sai, estudei no Colégio Diocesano de Limoeiro, depois no 
Lourenço Filho, ambos com o Napoleão. Eu e o Napoleão sempre tivemos convívio, 
também estudamos no seminário.  
Depois, quando nos encontramos, ele era Procurador do Estado; eu fiz concurso, 
passei depois dele. Ele fez o mestrado, eu um ano depois. Fiz o concurso para Juiz 
Federal, depois ele fez. Eu vim primeiro para o Tribunal, depois ele veio. E agora ele 
foi para o STJ.  

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Isso tanto é verdade, que eu me lembro que, quando era menino, na minha Rua 
havia um cidadão que eu acho que era Juiz ou Promotor, e eu o considerava um 



442

ente extraterrestre. Eu brincava com o filho dele na Rua Cônego Bessa, e sempre 
refiro isso: o Juiz para mim era um ente excepcional, quase um ente divino.  
Mas, o Juiz é uma pessoa comum, principalmente os magistrados. São poucos 
aqueles que saem de famílias milionárias. Quase todos os magistrados são pessoas 
que saem de famílias comuns, famílias pobres e que talvez até passaram 
necessidades. No meu caso, minha mãe era muito trabalhadora, e me mantinha no 
seminário. O seminário foi onde adquiri a minha base.   
Sempre fui bom aluno. Lembro-me uma vez quando estava na escola preparatória, e 
por não ter estudado, minha mãe me prometeu me dar uma sova, então eu tirei dez. 
Eu disse: “eu não estudei, mas, eu tiro dez”.  E tirei dez em historia, ela não teve 
como me dar uma sova, porque apesar de não haver estudado, tirei dez. Eu sempre 
tive bom desempenho, a única disciplina em que eu era um pouco fraco foi 
matemática, talvez porque não gostasse muito da matéria. Hoje, acredito que isso 
não se repetiria Mas, nas demais disciplinas, Português, por exemplo, eu sempre fui 
bom aluno em Historia, Geografia, tudo mais, eu sobressaia. Tanto era assim que, 
com 17 anos, eu já fui professor de 2º grau, lecionando Francês e Ciências em 
Jaguaretama. Depois, em Jaguari e em Limoeiro, fui professor de Português. Assim 
como Napoleão, que também foi professor. Nós sempre nos destacamos.    

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha?  
Não. Eu achava bonita a atuação dos advogados no Júri, e disse: “Vou ser 
advogado!” Depois, resolvi fazer medicina; lembro-me do que disse um amigo meu, 
Celiomano: “Olhe, eu acho que você não dá para ser bom médico não. Você fala 
bem, você redige bem... você deve ser advogado!” Então, eu pensei: “Sabe que é 
mesmo!” Resolvi fazer o vestibular para Direito; mas não fiz cursinho, porque não 
tinha tempo. Português, por exemplo, eu praticamente não estudei; recordo-me que 
levei um bocado de livros no dia da prova, e fui revendo  no ônibus. As únicas 
disciplinas que eu me preparei foi Filosofia e Sociologia. Ainda assim, consegui ser 
aprovado, obtendo o quarto lugar geral no vestibular da Universidade Federal, se 
não me engano; o primeiro lugar, não tenho certeza se foi do Welvesley, que é Juiz 
Federal, muito amigo meu e que estudou comigo em Fortaleza, ou do Pedro 
Henrique.  
Quando eu estava fazendo vestibular, nunca me esqueci disso, eu assisti um filme 
chamado “O Crime dos Irmãos Naves”, que contava a história real de um grande 
erro judiciário em Minas Gerais, onde dois irmãos foram condenados por um crime 
que eles não cometeram. Aliás, sequer houve vítima, o “pseudomorto” apareceu 
depois; quanto aos dois irmãos condenados, um morreu na prisão, o outro passou 
quase toda sua vida na cadeia, perdendo inclusive a visão, em decorrência das 
constantes torturas a que era submetido. Esse filme me influenciou sobremaneira. 
Fiquei tão entusiasmado, que dizia: “Eu preciso passar!”. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Comecei como bancário no Banco do Nordeste, entretanto não gostava do emprego. 
Apesar de perder dois anos de estudos devido ao trabalho, o banco foi para mim 
uma grande escola, que me ensinou muita coisa. Terminei meu curso em 1973; sem 
que minha família tomasse conhecimento, deixei o emprego no Banco, o que para 
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ela seria uma atitude insensata; comprei um carro novo, um Volks. Fui para 
Limoeiro, ser assessor de três prefeituras: Limoeiro, Russas e Quixeré. 
Financeiramente, não tinha ganhos vultosos. Eu sempre estudei fora da minha terra, 
mas desejava muito voltar a morar lá; após alguns anos, cheguei a seguinte 
conclusão: “O que eu quero não é aqui não! Tenho que sair daqui!” Então, lecionei 
algumas aulas numa Faculdade enquanto fazia um curso na Fundação Getúlio 
Vargas. Quando voltei, participei de uma seleção para o Mestrado e fui aprovado. 
Depois, passei no concurso de Procurador do Estado, e continuava na Assessoria 
Jurídica entre Fortaleza e Limoeiro. Já tinha sido aprovado no concurso para Juiz 
Federal, e fui convidado pelo Governador para ser Chefe da Casa Civil, Secretário 
por assuntos da Casa Civil. Quando terminou o mandato, eu tinha pedido 
desconstituição do vínculo de Juiz Federal, como eu lhe disse no inicio, eu fui 
nomeado em 82, o concurso terminou no final de 81, eu não tinha condições de 
assumir. Nesse intervalo, antes de assumir, eu fui secretario de Estado e saí quando 
terminou o governo, e fiquei como Assessor do Tribunal de Justiça da Vice-
Presidência, com Napoleão que era assessor da Presidência e eu na Vice-
Presidência; depois apareceu uma vaga de Juiz Federal e eu resolvi assumir, fiquei 
lá até 1982, quando o Dr. Orlando Rebouças se aposentou; como eu era o mais 
antigo, tive de vir para cá para o Tribunal. Isto representou para mim uma mudança 
de vida muito grande. Interessante que eu dizia: “Eu me aposento logo!” Eu nunca 
pensei em morar em Recife, de jeito nenhum, dizia: “Deus me livre ir para aquela 
cidade!” No entanto, vim e gostei da cidade, hoje eu gosto do Recife, fiz amizades 
aqui, e cá estou desde 82. Gosto muito do Recife, tenho amigos aqui, isso é o que 
faz a gente goste da cidade. Só não moro aqui por causa de minha família.  

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Eu desejava, em primeiro lugar, ser um bom julgador, e dentro do possível, um 
julgador sensível.  O juiz deve conhecer a sua realidade e ser sensível a ela, penso 
que fui. E, no que se refere propriamente ao Tribunal, eu aspirava fazer algo de 
concreto, ainda que algo modesto. Acredito que consegui isso, enquanto integrei a 
Direção do Tribunal. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está sendo e como foi sua atuação 
como Magistrado, Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. Pequenos detalhes que marcaram, que 
deveriam ficar para História da Instituição. 
Na presidência do Tribunal, eu fiz o que era possível para melhorar, dar mais 
condições aos julgadores de exercerem sua função, inclusive em termos de 
realizações; a Escola da Magistratura hoje, graças a Deus, está funcionando a pleno 
vapor. Eu tive essa idéia de criar a Escola, e contei com a colaboração do meu 
colega Castro Meira, hoje ministro; ele foi o primeiro Diretor, designado por mim.  No 
aumento dos quadros da Justiça Federal, eu fui relator do anteprojeto, e tive que ter 
muita diplomacia para vencer todas as resistências. O primeiro aumento substancial 
de Juízes da Primeira Instância ocorreu durante minha administração. Conseguimos, 
apesar das grandes dificuldades. É como eu sempre dizia: “O Nordeste ficava em 
segundo plano até no Judiciário”. Outras regiões tinham o número de Juízes mais do 
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que suficiente, nem haviam nomeado todos aqueles para as vagas que existiam, e 
nós aqui ficávamos a depender, com o maior numero de processos. É evidente que 
não fui eu apenas que fiz isso, mas fui eu que dei posse aos novos Juizes, éramos 
10, aumentamos para 15, e isso foi mais uma honra para mim.  
Ainda na primeira instancia, houve um trabalho pessoal meu: fiz aqui dois eventos, o 
primeiro foi um Seminário Nacional sobre os Juizados Especiais na Justiça Federal. 
Eu me lembro que o anteprojeto estava parado, então combinei com o Ministro 
Costa Leite, que era o Presidente, para a gente fazer aqui, para agilizar a produção 
da lei dos Juizados Especiais Federais. Foi um evento bastante concorrido, vieram 
autoridades inclusive do Executivo, como os Ministros da Previdência Social, e do 
Orçamento; havia também essa preocupação com o problema do orçamento; vieram 
também o Advogado Geral da União e Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de 
tal maneira que logo depois disso, apresentamos o anteprojeto. Eu designei uma 
comissão de que participavam o Dr. Cavalcanti, o Dr. Walter Nunes... Elaboramos o 
anteprojeto e o oferecemos de tal maneira que logo em seguida, a comissão do STJ 
apresentou o seu anteprojeto, que foi transformado num projeto, enviado para o 
Congresso Nacional e foi aprovado, em menos de um ano, logo depois do nosso 
Seminário Nacional.  
E depois eu tive a honra de ter idealizado a primeira reunião dos Presidentes de 
Supremos Tribunais dos Países Lusófonos; foi um grande evento, trouxemos, além 
do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, os Presidentes dos 
Supremos de Países Africanos, e até um representante que não era propriamente 
de lá, mas que tinha ido trabalhar lá para a elaboração do projeto de criação da 
Magistratura e do Ministério Publico; também trouxemos um representante do Timor 
Leste, um brasileiro que estava lá. Então, eu acho que tudo isso, serviu para que 
depois se organizassem, definitivamente, as posteriores e freqüentes reuniões dos 
Presidentes dos Supremos.  
Tive o máximo cuidado com as Sessões Judiciárias, inclusive a informática melhorou 
muito na minha administração, algo que talvez não seja reconhecido. Consegui, no 
Congresso Nacional, um crédito orçamentário exclusivamente para o nosso Tribunal. 
Tanto assim que o pessoal do STJ pedia à minha equipe para ir lá, visitar o 
congressista, à frente o Luiz Albuquerque que era muito versado nessas 
conversações. Eles pediam emprestada a nossa equipe para fazer esse trabalho. E 
outras coisas mais, como o estacionamento daqui: nós conseguimos o terreno com o 
Ministério da Fazenda, e hoje é um dos grandes estacionamentos aqui de 
Pernambuco. A gente tem de lembrar da história do Tribunal.  
Como Corregedor, eu procurei exercer minha função libertando-me de qualquer idéia 
de inquisidor. Eu não era inquisidor, era antes de tudo um colega mais velho, mais 
experiente, que queria ajudar os colegas. Eu me imbuí dessa idéia. Eu chegava à 
Sessão Judiciária para fazer as inspeções, fazer as correções, mas, imbuído dessa 
idéia, de mais ajudar do que fiscalizar. É claro que se houvesse necessidade, eu 
agiria, mas, eu acho que nós tínhamos uma grande equipe de Juízes Federais que 
mereciam mais ser ajudados, dentro das possibilidades, do que ser fiscalizados. 
Graças a Deus, parece que funcionou bem, pois quando deixei o cargo, eu fui 
abordado por diversos juízes que rememoraram isso. Eu não vou dizer nem um 
elogio que recebi de um dos juízes, para não ofender ninguém. Mas, eu acho que o 
meu papel, como o dos demais, tem sido feito.  
Como Vice-Presidente, o meu papel era o de “Marido da Rainha da Inglaterra”, que 
por assim dizer, fica um passo atrás. Eu digo isso, não é chamando o Presidente de 
Rainha da Inglaterra, longe de mim, mas porque, acho que você já viu, o Príncipe 
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Philip tem que ficar um pouco atrás da Rainha. Então, eu estava também convencido 
de que eu não poderia ultrapassar o Presidente, eu tinha que ficar atrás e sempre fiz 
isso. O Vice-Presidente que quer concorrer com o Presidente, não dá. Dei-me muito 
bem com o Presidente, que hoje é meu amigo, o Ministro Falcão. Ele me convidava 
muito quando viajava, para ficar na presidência, e eu dizia: “Não. Deixe-me aqui no 
meu cantinho aqui, eu fico aqui embaixo mesmo, acho melhor ficar aqui no meu 
cantinho”. Nunca tivemos um desentendimento. Naquela época, o Vice-Presidente, 
era Vice-Presidente e Corregedor, além disso, participavam de Turma, era uma 
correria muito grande, muito trabalho. Hoje, os cargos são distintos. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Olha, isso representou a descentralização dos julgamentos dos recursos, que 
antigamente eram concentrados todos no Tribunal Federal de Recursos. Houve até 
uma tentativa anterior, que não deu resultado, de criar mais dois tribunais iguais ao 
Tribunal Federal de Recursos. Um, inclusive, ia ser em Pernambuco, mas isso nunca 
foi efetivado. Então, a regionalização era uma idéia antiga, que a Constituição de 
1988 conseguiu efetivar. Tivemos os cinco Tribunais Regionais Federais, que 
acredito que vieram para ficar, são definitivos. Têm produzido bons resultados, os 
recursos têm aumentado assustadoramente, e se não fosse isso o Tribunal Federal 
de Recursos seria um Tribunal de duzentos Ministros, ficaria muito assoberbado. Eu 
acho que é de uma grande importância, e isso deveria ter sido adotado há mais 
tempo. Para as cinco regiões, representam um grande avanço.   

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Até antes de eu chegar aqui, o Tribunal já se destacava, por exemplo, em matéria 
tributária. O Tribunal foi pioneiro. Agora, infelizmente, esses casos não chegaram 
logo ao STJ e ao Supremo, por questões de admissibilidade de Recursos Especiais 
e Extraordinários aqui não foram reconhecidos. Mas, os grandes julgamentos em 
matéria Tributária provieram deste Tribunal. Há um caso aqui especial, que eu posso 
dizer a você, e que chamou muita atenção; foi um caso muito apregoado, aquele 
episódio da mandioca, que foi julgado aqui. Por sinal, eu fui o relator. Foi um 
julgamento que começou ao meio dia e terminou no dia seguinte, no inicio da 
manhã, cinco horas exatamente. Foi um grande julgamento e inclusive, vieram aqui 
assistir membros do Ministério Público, encabeçados pelo Procurador Geral da 
República, não sei se você se lembra. O Tribunal sempre se destacou como 
pioneiro, mas, infelizmente não era reconhecido. 

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
O magistrado não faz parte de outro planeta, ele deve realmente ser sensível à 
realidade em que vive. Agora, há uma coisa que não se pode confundir, por 
exemplo, ele receber influência da opinião pública ou da imprensa, em prejuízo da 
Justiça. Esse é o grande perigo. Ás vezes, isso é feito para atemorizar o magistrado, 
para ele não julgar de acordo com sua consciência. Muitas vezes a imprensa “julga” 
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as pessoas, então, o magistrado deve resistir a isso, a esse perigo. Ele deve fazer 
tudo para que a Justiça Triunfe e seja imparcial.  

14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Não. O que acontece aqui é o seguinte: às vezes a gente profere decisão porque a 
gente se adapta a maioria. Isso tem acontecido. Você por exemplo tem sua opinião, 
o pessoal acha que a justiça é aquela, mas, diante de você ser vencido 
sistematicamente, reiteradamente, você se adapta, mas, ressalvando seu ponto de 
vista pessoal. Nesse sentido sim, isso acontece muito. Vou lhe dizer, por exemplo, 
uma questão dos ex-combatentes, eu sempre tive essa opinião que o chamado 
combatente de prata tem direito àquele beneficio. Depois o Tribunal mudou e nós 
tivemos que nos adaptar a isso; depois, o Superior Tribunal de Justiça retornou ao 
pensamento antigo. Ocorre também em matéria previdenciária, onde a gente era 
vencedor, depois nos tornamos vencidos, nos adaptamos à questão do menor 
designado. Nesse sentido você profere decisão contrária ao seu sentimento pessoal 
quando você se adapta à decisão da maioria, mas, isso é democrático.  

15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não me recordo. O nosso relacionamento sempre foi normal, com o Ministério 
Publico, com a OAB, com os Defensores; não havia Defensoria Pública ainda.  

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Eu acho que a ordem está fazendo isto. A gente sempre recebe aqui comunicações 
das OAB’s, em geral sobre medidas disciplinares aplicadas aos seus filiados. Eu 
acredito que a Ordem hoje está convencida disso, de que deve exercer 
concretamente o poder que possui. Porque o contrário não só depõe contra a 
instituição como também prejudica os jurisdicionados em geral; o advogado exerce 
um papel relevante, como colaborador na aplicação do direito. 

17) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
Olha, eu não estimo isso não. Essa utilização da mídia para expor as pessoas, 
algemadas etc, eu nunca vi isso com bons olhos. Eu acho que isso prejudica. A 
polícia Federal é a Polícia Judiciária da Justiça Federal, também funciona na Justiça 
Eleitoral, e até na Justiça Estadual em relação ao tráfico de drogas no território 
Nacional. Eu acho que estas operações poderiam ser feitas sem alarde. Eu sou 
contra fazer divulgação para dar satisfação, ou para que o órgão seja elogiado.  Eu 
acho que a presunção da inocência fica prejudicada com isso, pessoas são 
execradas, expostas a crítica pública, que muitas vezes não se comprova. Eu acho 
desnecessária toda à ampla publicidade que têm se dado a essas operações, 
trazendo as pessoas algemadas etc. Eu sou contra isso, nunca gostei. Determinadas 
personalidades que são odiadas pela opinião pública, ou tidas como corrupta, são 
levadas algemadas... Para que algemar? As algemas são necessárias quando há 
risco à incolumidade pessoal do preso e de terceiros. Isso é prejudicial às 
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investigações. Não é necessário, o juiz não faz isso. Quando você vê um juiz 
fazendo divulgação do seu trabalho, decretar a prisão preventiva, alguma coisa está 
errada.  

18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Em matéria tributária, como eu disse antes. Aliás, quando aqui judicava o nosso 
eminente amigo Hugo de Brito Machado, ele liderava, digamos, os avanços do 
Tribunal em matéria tributária. Não sei se ele respondeu isso. Mas, é verdade. 

19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
Não, é o seguinte: o juiz é um ser humano, ele tem suas idiossincrasias, tem suas 
concepções etc. Então, há um juiz que defende mais o interesse da União, não 
como advogado, mas nos votos dele; outros, mais os do consumidor. Então, isso é 
que faz o Tribunal ser grande, aquela média de opiniões, de tal maneira que eu 
considero que a jurisprudência do Tribunal é muito equilibrada, por conta justamente 
dessas diferenças, diversidade de opiniões. Um Queiroz, por exemplo, um grande 
juiz que é mais favorável a União... Quando se somam essas opiniões, isso resulta 
em um equilíbrio do Tribunal. É muito bom que haja essa diversidade. Então, eu não 
considero que o tribunal aqui é mais favorável à União ou ao contribuinte, ele é 
equilibrado, os julgamentos são bem equilibrados.  

20) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade? 
Isso é muito importante, além de ser o objeto da sua dissertação, isso vai ser 
bastante divulgado, é um trabalho pioneiro que é feito aqui, só merece encômio. 
Acho muito importante.  

21) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Sim. Inclusive para preservar a sua memória institucional. Se não fosse isso, 
quantas coisas aqui você não saberia exatamente, porque achavam sem 
importância e relevância? E você está ressuscitando aqui. Muito importante.  

22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Eu fico vinculado àquilo que você disse. Isso é muito importante aqui, você está 
conhecendo seus julgadores. Numa democracia isso é muito importante. Você saber 
quem está julgando os seus casos. Porque o juiz, afinal de contas, é um mandatário 
do povo, um mandatário encarregado de fazer justiça. Então, é muito importante 
esse seu trabalho, para que todo mundo conheça seu juiz, conheça seus julgadores, 
como pessoas que tem seus defeitos, suas falhas, suas aflições, seus sofrimentos, 
conheça o magistrado que vai julgar seu caso. Muito importante, eu parabenizo você 
por seu trabalho e pela sua escolha feliz para essa dissertação, que não é 
meramente uma dissertação acadêmica não, é brotada da realidade em que você 
vive, visto que o seu trabalho aqui no Tribunal a levou a escolher esse tema. Então, 
eu que agradeço a oportunidade que você me deu. 
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E N T R E V I S T A Nº 14 

Nome – Desembargador Federal LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA
Pais – Clementino Mariz de Faria e Teresinha Gurgel de Faria 
Data de Nascimento – 08 de julho de 1969 
Local da Nascimento – Recife – Pernambuco 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 47 min 8 s 
Data da Entrevista – 18 de dezembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Antes de mais nada Nancy, eu gostaria de parabenizá-la por este trabalho que você 
vêm realizando, resgatando a História do nosso Tribunal, que é uma coisa por 
demais importante, a gente tem sempre que pensar no presente, para poder planejar 
o futuro, mas não pode esquecer o passado e você está deixando esse registro da 
memória do nosso Tribunal.  
Bem, meu nome é completo é Luiz Alberto Gurgel de Faria, e o dos meus pais, 
Clementino Mariz de Faria e Teresinha Gurgel de Faria. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Para falar da minha cidade de nascimento, eu vou puxar um pouco as minhas 
raízes. Os meus pais são norteriograndenses, da região do Seridó. Mamãe nasceu 
em Caicó e Papai nasceu em Serra Negra do Norte, então ambos potiguares. Papai 
estudou direito, em uma época que ainda não existia direito na Universidade do Rio 
Grande do Norte, ele é da turma de 1950, daqui da Faculdade de Direito do Recife; 
depois, ele prestou concurso no Ministério Público do Estado e fez a carreira 
chegando até o cargo de Procurador de Justiça, aqui no âmbito do Estado de PE. 
Então, a minha cidade de nascimento é Recife, eu nasci aqui, muitas pessoas 
pensam que nasci no Rio Grande do Norte, em face exatamente desse elo muito 
forte, porque meus pais nasceram lá e toda a minha família é de lá, mas, eu nasci 
aqui em Recife. Contudo, eu digo sempre que me considero um Potiguar 
Pernambucano, porque nasci aqui em Recife, gosto demais do Recife, mas, tive uma 
ligação muito forte com Natal; eu voltei muito jovem para Natal, minhas férias eram 
lá, minha avó, minha família toda, então eu me considero um Potiguar 
Pernambucano. Eu nasci no dia 08 de julho de 1969, estou pertinho de completar os 
40 anos. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Luiz Alberto? Pode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
A minha infância na verdade foi dividida entre Recife e Natal; voltei a residir Natal 
definitivamente aos 8 anos de idade, quando papai se aposentou aos 53 anos, 
relativamente muito jovem. Então, minha infância foi dividida entre lá e cá, uma 
infância muito rica em termos de liberdade, e em termos de uma infância saudável, 
graças a Deus. Eu tive a felicidade de ter um irmão muito próximo, a nossa diferença 
é de praticamente um ano de idade; na época em que morei aqui em Recife, nós 
éramos vizinhos a um tio meu (irmão de minha mãe), que tinha 2 filhos, no caso 2 
primos meus, praticamente na mesma idade; nós morávamos numa praça 
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exatamente por trás do Colégio São Luiz, no bairro dos Aflitos. Era uma rua muito 
tranqüila, nessa praça eram cinco casas apenas, naquele tempo em que as casas 
tinham terrenos grandes; hoje em dia, onde haviam cinco casas, têm três edifícios; 
onde antes moravam cinco famílias, quantas não moram hoje? Muita liberdade, 
numa época que a gente brincava muito de bicicleta, freqüentava muito a praça, 
brincando com total liberdade entre primos e amigos. E, aos oito anos de idade 
quando papai se aposentou, eu fui para Natal, onde também gozava dessa mesma 
liberdade. Eu tinha primos próximos, além dos amigos, obviamente; mas, eu sempre 
tive a felicidade de ter familiares em idade próxima que ai é o elo além da amizade, o 
elo familiar sempre foi muito forte e a família foi sempre muito presente. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meu pai, como eu já tive a oportunidade de comentar, fez Direito, é da área jurídica, 
mamãe é de um tempo em que era mais difícil a mulher trabalhar, embora ela tenha 
feito Escola Doméstica em Natal (que é uma escola muito tradicional); como meu 
avô materno morava em Caicó, lá ela fez o ensino fundamenta; posteriormente, 
cursou o ginásio, em Natal, na capital. Não continuou os estudos, porque havia de 
se casar e cuidar dos filhos. Meus pais sempre foram muito presentes, não só em 
minha vida, como na de todos os irmãos; é uma coisa que nós sempre fazemos 
registro, de como nós fomos felizes enquanto os nossos pais estiveram aqui, nessa 
dimensão com a gente. A diferença de idade entre eu e meus pais era grande, 
porque quando eu nasci mamãe tinha 40 anos e papai já tinha 46 anos de idade, e 
apesar dessa distância de gerações era incrível a amizade que nós tínhamos, a 
liberdade e o amor que eles sempre nos deram. Hoje, eu sou casado, no próximo 
ano completo 19 anos de casado; me casei muito jovem, quando ainda tinha 20 
anos de idade, com Adriana Medeiros Gurgel de Faria, minha esposa, que é 
Promotora de Justiça. Tenho duas filhas, Luana, a mais velha, que tem 18 anos de 
idade, e Isabela, a mais nova, que tem 9 anos de idade, e que são realmente as 
minhas jóias. 

VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Na verdade, eu fiz praticamente o meu ensino todo no Colégio Marista. Teve uma 
escola pequena, em que eu estudei aqui em Recife, confesso que não me recordo o 
nome, era na Rua do Futuro, uma escola muito importante; lembro-me que eram 
duas professoras, Pérola e Mirineide; logo em seguida, eu fiz teste para o Colégio 
São Luiz/Marista, mas só estudei o 1º ano no Marista, porque quando eu iria para o 
2º ano,  a gente foi morar em Natal, e ai fui para o Colégio Marista de Natal onde fiz 
o ensino fundamental (na época, a gente chamava Primário, Ginásio e Científico), 
bem como o ensino médio. O Marista foi extraordinário, muito bom, sempre com a 
feliz presença desse meu irmão; apesar da diferença de um ano, nós sempre 
estudamos juntos, até chegarmos à faculdade, onde ele foi cursar engenharia 
elétrica. 

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.  
Graças a Deus, nunca tive dificuldades nos estudos. Eu e meu irmão André éramos, 
sem qualquer modéstia, bons alunos. Sempre passei por média. Embora meu pai 
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fosse da área jurídica, ele se aposentou quando eu era muito menino, com oito anos 
de idade, então eu não tive, ao contrário dos irmãos mais velhos, aquela presença 
marcante de sua atuação, fazendo os pareceres na época em que ele era 
Procurador de Justiça; então, eu não tive, digamos assim, um incentivo muito forte 
para a área jurídica, realizei meus estudos normalmente, e quando estava fazendo 
pré-vestibular, foi que realmente fui me preocupar com a minha profissão. E eu tinha 
dúvida entre fazer economia ou direito. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Quem foi determinante na verdade foi minha mãe, por incrível que pareça; você 
poderia pensar que fosse o meu pai, já que ele era da área, mas não. Eu me lembro 
como se fosse hoje, nós dois sentados num terraço na casa onde a gente morava lá 
em Natal, em Lagoa Nova, e eu no pré-vestibular comentando com ela sobre a 
minha dúvida, e ela disse: “Meu filho, vá fazer direito, é uma carreira tão bonita”; 
antigamente, existia certa distinção entre Ministério Público e Magistratura, e hoje 
em dia são carreiras distintas. Mas, àquela época, se enaltecia um pouco mais a 
Magistratura. E mamãe dizia: “Seu pai foi procurador, mas, era para ele ser 
desembargador, era para ele ter feito concurso, era para ser Juiz. Vá fazer direito, e 
depois seguir a carreira da Magistratura”. E ela me incentivou muito, e eu graças a 
Deus fiz, e desde o inicio gostei muito do curso de Direito. Depois, as coisas foram 
acontecendo naturalmente, seguindo seu rumo normal.   

VIDA PROFISSIONAL 

8) Tendo conhecimento que o Senhor já foi servidor do Tribunal, poderia fazer 
uma retrospectiva sobre sua vida profissional, inicialmente como servidor, e 
depois o período até chegar como Desembargador?  
Eu vim para o Tribunal exatamente no 1º ano de sua instalação; o Tribunal foi 
instalado dia 30 de março de 89, e a minha posse aqui foi dia 27 de junho de 1989; 
fui convidado para vir desde o início, pelo Des. Araken Mariz, que era Vice-
Presidente e Corregedor aqui da casa, mas eu era um menino de 19 anos e estava, 
portanto, cursando direito, então eu não podia sair no meio de um semestre; 
aguardei ultimar o semestre, para então providenciar minha transferência 
universitária e vir no caso cursar direito aqui; eu digo sempre que a UFRN foi a 
minha digamos assim, a minha escola, no âmbito do direito, mas a minha verdadeira 
escola foi o Tribunal Regional, quando eu cheguei aqui aos 19 anos de idade, 
prestes a fazer 20, é como se tivesse entrando numa biblioteca jurídica, realmente 
foi o que me abriu os horizontes para o direito. TRF da 5ª Região é para mim, a 
verdadeira “casa do saber”.  

O Senhor ficou inicialmente na área de Recursos? 
Na verdade, eu iniciei na Divisão de Assuntos Correcionais, porque o Doutor Araken 
era o Vice-Presidente; então assumimos em junho. Mas, já em março de 90, não 
passou nem um ano, porque na época as administrações duravam um ano, o Doutor 
Araken assumiu a presidência e me convidou para ser o Diretor de Recursos 
Especiais Extraordinários, que para mim também foi outra área fantástica para 
trabalhar, porque os processos já chegavam para que eu examinasse a 
admissibilidade de recurso, que obviamente seria submetida ao Des, Araken Mariz, 
já tendo a inicial, a contestação, a sentença a apelação e decisão do Tribunal; então, 
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isso para quem estava se formando juridicamente, você ter a oportunidade de 
estudar um processo, num período que a gente tinha condições de estudar mais os 
processos, não que hoje não se estude, obviamente, continuamos estudando, mas 
hoje o volume é muito maior. Então, naquela época, apesar do trabalho ser 
constante, nós tínhamos oportunidade de estudar tudo nos autos, até éramos 
assessores, nós debruçávamos mais sobre os processos; foi realmente uma grande 
escola aqui o tribunal.  

Poderia informar se já existia pretensão de ser Juiz Federal antes de assumir 
função na Subsecretaria de Recursos no TRF, ou foi, a partir do exercício 
nessa?  
Tinha uma peculiaridade. Quando eu estava no meu primeiro ano do curso de 
Direito, em 1987, o Araken Mariz me convidou para fazer um estágio com ele na 1ª 
Vara do Rio Grande do Norte, onde era titular; então, em 6 meses de curso, comecei 
a estagiar, e já na Justiça Federal; não era comum você conseguir um estágio tão 
jovem, ainda no 1º semestre de curso, quanto mais na Justiça Federal, que sempre 
teve uma conotação muito positiva no âmbito da sociedade jurídica. Meus colegas 
diziam: “Luiz Alberto já está na Justiça Federal, etc”, e às vezes até alguns colegas 
chegavam e diziam “Juiz Alberto”, o que eu entendia como se fosse “Luiz Alberto”... 
ou coisas como “Olha, já está se achando juiz...”. Na cidade, eu tinha pretensão de 
ser magistrado, e as coisas aconteceram. Eu cheguei a fazer inscrição num 
concurso da Justiça do Estado, mas não cheguei a fazer as provas, pois já estava 
terminando os dois concursos de Juiz do Trabalho e Juiz federal; então, eu fui Juiz 
do Trabalho, antes de ser Juiz Federal. Os concursos antigamente demoravam um 
pouco mais, hoje em dia, graças a Deus, os concursos estão mais céleres e até com 
uma programação mais detalhada. Eu poderia dizer que praticamente nesses 20 
anos de tribunal, o meu elo, a minha ligação com o Tribunal era muito forte, porque 
eu estava aqui já no 1º ano, e eu fiquei aqui até 1991, quando recebi um convite do 
Des. Aluísio Rodrigues, Juiz do Tribunal do Trabalho, para ir assessorá-lo junto ao 
tribunal da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ele tinha sido meu professor na 
cadeira de Processo do Trabalho, era uma oportunidade de voltar à nossa em natal, 
porque na verdade como era Paraíba e Rio Grande do Norte e  estava para haver o 
desmembramento da criação do novo Tribunal, eu poderia voltar a trabalhar lá; é 
importante que se diga, eu era servidor efetivo da Justiça do Trabalho do Rio Grande 
do Norte, eu era servidor concursado, embora estivesse aqui exercendo um cargo 
em comissão. Então, diante dessa oportunidade, voltei a trabalhar com o Dr. Aluísio 
Rodrigues, por cerca de dois anos; em 1993 eu recebi o convite de Dr. Edílson, para 
ser o Diretor de Secretaria da recém-instalada 4ª vara do Rio Grande do Norte. Só 
que eu estava ultimando os meus concursos, eu tinha começado o de Juiz Federal 
em 1991, então eu fui Diretor de Secretaria durante um mês, e fui Juiz do Trabalho; 
acredito que eu nasci longe do TRF 5ª Região, em torno 2 anos e meio; então, em 
dezembro de 1993, eu assumi como Juiz Federal no Rio Grande do Norte, depois 
um período aqui em Pernambuco, quando eu fui promovido para 7ª Vara, voltei para 
6ª Vara, e desde 2000 estou aqui; ou seja, há 15 anos, que eu tenho esse elo com o 
Tribunal, porque na hora que você é Juiz Federal, mesmo que não esteja, 
obviamente, no Tribunal, a ligação é muito forte; trabalhei de 1989 até final de 1991, 
ou seja, durante 2 anos e meio é que eu não estive aqui junto ao Tribunal.  
Naturalmente, até com mais riqueza de detalhes, eles presenciaram mais, e 
gerenciaram essa situação; por exemplo, eu me lembro que assim que cheguei em 
junho 1989, os gabinetes ainda estavam se formando, era no prédio antigo, na Cruz 
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Cabugá, no Palácio Frei Caneca; estavam sendo feitas as divisórias para poder 
estabelecer os espaços dos gabinetes, o da Vice-Presidência foi um dos primeiros a 
serem formados, era no último andar, o 6º andar; e então foi dado início à 
presidência, e posteriormente aos gabinetes. 
Naquela época, os computadores estavam ainda começando a chegar, utilizávamos 
máquinas da IBM; durante esses 20 anos, a gente vê o Tribunal crescendo em 
termos de informática, os sistemas chegando, os computadores chegando. Depois, 
você tem oportunidade de vir para um prédio como esse, que já passado 14 anos, 
ainda é essa maravilha de prédio, com ótimas condições para os magistrados e 
servidores; mas, no início, principalmente para a administração de Doutor Ridalvo, 
que foi o nosso primeiro Presidente, eu imagino como foi difícil, ainda não haviam 
servidores nomeados, os que chegavam eram requisitados de quadros das seções 
judiciárias. Eu diria, nesses 20 anos que a gente está prestes a completar, que o 
Tribunal, foi muito feliz com os seus quadros, tanto de magistrados, como de 
servidores; nas administrações que ocorreram, a gente pode afirmar com toda a 
certeza, que foram muitas as conquistas, as renovações; mas eu acho que o 
principal aqui do Tribunal permanece, é o seu quadro de magistrados, o seu quadro 
de servidores, quadros de excelência, e isso a gente pode dizer que se espraia na 
Justiça Federal da 5ª Região, seja para os magistrados do 1º grau, como também 
para os servidores. 

09) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Veja só Nancy, eu digo que sou muito feliz, porque quando a gente trabalha fazendo 
o que gosta, é uma grande felicidade, visto que na realidade você passa boa parte 
da sua vida na sua rotina dentro do trabalho, então para mim o fato de ter chegado 
aqui ao Tribunal tão jovem, com 30 anos de idade, eu já estou com mais de oito 
anos aqui no Tribunal, irei completar 9 anos em julho do próximo ano, já foi uma 
grande realização; então, o fato de continuar aqui, num grupo tão harmônico, nós 
somos 15 magistrados, procurando dar o melhor de si para realizar a justiça que é 
um desejo de toda a sociedade, para mim já é uma grande realização; lógico que 
você tem ideais, até em breve nós estaremos assumindo a Presidência do Tribunal, 
e obviamente nós já temos atingido as nossas metas, mas o que eu gosto mais de 
fazer é julgar, e isso a gente vem realmente conseguindo concretizar; embora goste 
muito, não tenho na realidade qualidade nenhuma para ser jogador de futebol, já 
passei da idade, e não tem jeito, vou continuar aqui como magistrado. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está sendo sua atuação como 
Magistrado e Diretor da Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e 
como foi quando Corregedor e Diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região. Pequenos detalhes que marcaram, que deveriam ficar para História da 
Instituição. 
Nancy, para mim de todas essas experiências, não que eu esteja dando menor 
importância às outras, para mim a experiência mais gratificante, foi a de ser 
Corregedor Geral do Tribunal da 5ª Região; foi gratificante; foi um biênio em que eu 
pude trabalhar com a minha equipe, com meus servidores, ter uma aproximação 
muito forte com a 1ª Instância, com os juízes, com os servidores que trabalham nas 
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seções; eu estive em todas as 79 varas da região, são 15 cidades no interior com 
varas, e nós fomos a todas elas; então, a gente pode realmente dizer, fazer o que eu 
gosto de comentar, uma radiografia da 5ª Região da Justiça Federal, que para mim 
foi muito gratificante, eu sempre digo que na Corregedoria, a tarefa principal não é 
estar fiscalizando colegas, e sim verificar como você pode fazer com que a justiça 
possa melhorar, como você pode colaborar para que ela possa chegar ao 
jurisdicionado com maior celeridade e com mais qualidade, e foi isso que a gente 
tentou pautar na nossa administração. Terminei a minha administração como 
Corregedor muito satisfeito, inclusive recebendo mensagens de muitos colegas, no 
1º grau, então para mim foi muito gratificante. Se eu for tão feliz como Presidente, 
quanto fui quando como Corregedor, esteja certa de que será uma maravilha. 

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Os Tribunais Regionais Federais, falando no sentido dos cinco, vieram num 
momento muito importante para o Brasil, que foi exatamente a redemocratização e 
na Constituição de 1988. Ela sedimentou o Estado Democrático de Direito e a 
redemocratização, sendo criados os Tribunais Regionais. Então, as pessoas que 
tinham qualquer demanda na área federal, que precisavam recorrer à Brasília, 
passaram a ter cinco Tribunais Regionais, exatamente para cuidar desta parte das 
apelações, que é a nossa competência, praticamente 98% dela poderia ser em nível 
recursal, e esses Tribunais aproximaram mais a 2ª Instancia, a Corte, dos 
jurisdicionados, algo muito importante. Agora, é importante também que os Tribunais 
Regionais, e isto vale para os Tribunais de Justiça, possam tomar as suas decisões 
e estas funcionarem mais como decisões finais, que não se tenha tanta 
possibilidade de ir de um Extraordinário para um Supremo ou de um Especial para o 
Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Superiores estão preocupadas com isso. 
Então, nós temos o Supremo, através da Repercussão Geral, tentando restringir 
essa avalanche de recursos extraordinários e o Superior Tribunal de Justiça, através 
da Lei dos Recursos Repetitivos, também tentando se utilizar de instrumentos, para 
que a gente possa ter decisões mais finalizadas, no nível dos Tribunais de 2ª 
Instância, sejam os Regionais Federais, sejam os Tribunais de Justiça, e no que diz 
respeito ao Tribunal do Trabalho. 

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade?  
E quais desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com 
objetivo de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Realmente, nesses 15 anos da Magistratura Federal, foram muitos os casos que a 
gente julgou monocraticamente, no 1º Grau, ou também aqui no tribunal, nas turmas 
que participamos ou no pleno. Eu poderia destacar dois deles, que foram julgados 
quando eu estava na seção judiciária do Rio Grande do Norte; o primeiro caso, muito 
importante para mim, para a cidade de Natal, envolvia a interdição do lixão de Natal, 
que por volta de 1998, 1999, mais precisamente, ainda não tinha aterro sanitário, e a 
área que estava sendo utilizada como grande depósito de lixo da cidade, numa 
capital que hoje tem 800 mil habitantes, e que na época já devia estar em torno dos 
seus 700 mil habitantes; era uma área que coincidentemente era de rota para os 
pousos das aeronaves, então a união Federal ingressou com um recurso para 
interdição daquele espaço, porque não só estava o lixão prejudicando a questão das 
reservas de água utilizadas pela população, como também estava causando 
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problemas de segurança nas aeronaves, fossem nos vôos domésticos, vôos 
normais, internacionais, como também os do comando aéreo de treinamento, muito 
utilizada na aeronáutica para treinamento de pilotos; eram muitos vôos, e com o 
lixão, aquelas aves, os urubus, ficavam próximos, e já tinham até ocorrido acidentes 
graves, mas graças a Deus nenhum fatal. Bem, nós examinamos todo o caso e 
julgamos procedente o pedido que foi feito pela União Federal, na época, contra o 
município de Natal, determinando que num espaço de tempo, onde obviamente 
havia a necessidade de se incluir orçamento, etc, fosse construído o aterro sanitário, 
o que veio a ser efetivado. Então é uma satisfação muito grande, você ter 
participado de certa forma para que um problema tão grave, que era de natureza 
ambiental, uma questão de segurança de vôo, como também do controle da 
administração pública, algo que ainda hoje é um tema difícil no âmbito da justiça, até 
onde deve ir a decisão judicial; então, eram temas relativamente novos, aquela 
questão ambiental, estava começando; hoje em dia está super na moda, e foi uma 
questão importante que tive oportunidade de julgar; também outra, para mim até de 
certa forma mais emblemática, envolvendo meio ambiente, foi a determinação de se 
interditar lá em Natal, o Morro do Careca, que é um morro que quem conhece Natal, 
sabe que é seu cartão postal, na belíssima praia de Ponta Negra, e pela exploração 
que estava ocorrendo, desse morro, havia estudo demonstrando, que ele poderá de 
repente, com o passar do tempo, vir totalmente a desaparecer; é uma duna, que 
antes tinha uma vegetação até no meio protegendo, eu conhecia bem porque na 
minha infância, em Natal, eu passei muito tempo, na época que meu pai veraneava 
em Ponta Negra, eu subia muito o morro; então, vegetação já estava 
desaparecendo, houve a interdição, e o cartão postal está lá preservado, e espero 
que continue assim. 

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
Eu acho que um magistrado deve sempre ser imparcial.  Primeiro, se ater aos 
estudos, ao que está nos autos e obviamente, ele não pode também ficar 
enclausurado, ele pode de repente, ler alguma coisa sobre aquele assunto que 
esteja sendo objeto da demanda judicial. Mas no final, ele deve realmente guardar a 
sua imparcialidade, não é que ele vá ficar ali enclausurado, como eu já disse, deve 
estudar, pode até pedir uma opinião técnica, ver o que está se comentando sobre 
aquele assunto, mas apenas para tomar a decisão correta sobre aquele caso 
estudado, e sempre com imparcialidade. 
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Que eu me recorde, não. Eu sempre procuro julgar de acordo com a minha 
convicção, mesmo quando há situações em que estou aqui no tribunal e vejo que o 
STF vem julgando de uma maneira contrária ao que eu venho interpretando; mas eu 
verifico que tem uma feição constitucional, examinada no Supremo, e mantenho a 
minha convicção; se for uma matéria que termina no STF, e que na verdade hoje em 
dia com a questão de Legislação dos Processos Repetitivos, haverá uma tendência 
para que depois a gente venha a seguir, eu prefiro manter sempre a minha 
convicção, salvo se for uma decisão em nível de Supremo Tribunal Federal, onde 
até hoje existe o efeito vinculante.   
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15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
No âmbito de um processo específico, não; na verdade, o que eu tenho a destacar é 
que eu tive a grata satisfação de ter um relacionamento muito bom, tanto com o 
ministério Público, quanto com as Procuradorias que atuam, como também com os 
advogados; mas, lhe falar um caso especifico, que merecesse um destaque, eu 
confesso que não.  

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Eu acho que a OAB vem procurando melhorar a sua fiscalização, no que diz respeito 
aos advogados; e eu acredito que você fiscalizar os seus iguais, é importante que se 
diga, nunca foi uma tarefa fácil; e eu digo que fui Corregedor, onde a minha missão 
maior era colaborar com a prestação jurisdicional, dar apoio aos juízes, mas você 
também tem uma missão, que você de certa forma está ali avaliando o trabalho dos 
colegas, o que não é fácil, imagino também que no âmbito da OAB essa missão não 
seja fácil; mas creio que a nível tanto de Corregedoria de Tribunais, como no caso 
especifico do tribunal, dos seus conselhos de ética, vêm-se procurando melhorar 
esse tipo de atividade. 

17) E as recentes operações da Polícia Federal e sua ampla divulgação na 
mídia?  
Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, como Corte Máxima do nosso Sistema, do 
Judiciário, vem procurando dar respostas a respeito disso, tanto que saiu essa 
recentemente uma Súmula inclusive vinculante a respeito da questão do uso das 
algemas; talvez até crítica a Súmula, que ficou restritiva demais ao uso, o que pode 
depois vir a ser “mitigado”; talvez tenha sido uma resposta dura para os movimentos 
que estavam ocorrendo, exposições totalmente constrangedoras, pessoas que 
estavam sendo objetos daquelas apurações; não que as apurações não devam 
ocorrer, quanto a isso não há dúvida; mas você transformar, de repente, aquelas 
pessoas que estão sendo investigadas, pessoas que vão ser expostas por completo, 
de maneira constrangedora para a mídia, acho que isso não deve fazer parte do 
papel do judiciário, porque na verdade aquelas prisões eram feitas com ordens 
judiciais e eu acho que o Supremo vem procurando dar a resposta devida à essa 
situação. 

18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
O nosso Tribunal teve, efetivamente, muitas decisões dadas em caráter pioneiro, no 
que diz respeito à inconstitucionalidade de tributos; por exemplo, aquela questão do 
bloqueio dos valores na época do Plano Collor, e começaram decisões no âmbito da 
1ª Instância e depois aqui, também sedimentadas pelo Tribunal, reconhecendo sua 
inconstitucionalidade; o Supremo Tribunal Federal demorou a reconhecer isso, mas 
aqui nós tivemos esse pioneirismo e em várias outras decisões, várias conquistas, 
no que diz respeito à parte previdenciária, os benefícios previdenciários, que 
chegam para aquelas pessoas, talvez as mais simples, as mais humildes, que 
precisam da Justiça Federal; enumerar especificamente quais os casos, eu confesso 
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que talvez a memória também não ajude, mas eu me lembro bem, de uma decisão 
até da Doutora Margarida, há alguns tempos atrás, reconhecendo os benefícios 
previdenciários para as pessoas homo afetivas, uma decisão da Doutora Margarida 
num processo originário no Rio Grande do Norte, uma decisão no 1º grau do Juiz 
Ivan Lira de Carvalho, então, hoje em dia isso já administrativamente está se 
começando a ser reconhecido, mas tudo fruto de decisões judiciais, chamando a 
atenção para tais questões. 

19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
Eu não diria que o Tribunal nem é um Tribunal Fiscalista, nem um Tribunal pró-
contribuinte, eu diria que ele procura fazer Justiça, é um Tribunal Legalista, 
procurando fazer Justiça para muitas vezes a nossa legislação, que é uma 
legislação que diz respeito à Constituição e uma vez desrespeitada, nós estamos 
aqui para corrigir essas distorções. 

20) Poderia opinar sobre esta metodologia da História Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
É importante 1º que tenha a oportunidade de haver a memória das coisas, do 
registro, de ter o histórico, e hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia, esses 
registros não estão ficando apenas no papel, mas também registrados através de 
outros instrumentos, no caso especifico daqui, através de vídeo, de filmagem, de 
áudio, isso depois pode ser disponibilizado não só em DVD, como também na 
própria Internet. Então, há uma oportunidade e uma riqueza muito grande de 
instrumentos que são colocados à disposição, para que se possa resguardar a 
memória das instituições, bem como as memórias de uma maneira geral, o que só 
tem de ser enaltecido.  

21) Acredita que a metodologia da História Oral poderá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Com certeza, é importante destacar que está sendo feito num momento em que a 
gente vai completar os 20 anos, o que é uma idade marcante, muito significativa 
para a instituição; eu acho que isso deve ser ampliado não só com os magistrados, 
como também servidores, sei que você também já vem fazendo, para que a 
memória seja registrada da maneira mais ampla possível. 

22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
Eu podia deixar uma mensagem para o estudante de direito, aquele que está ali 
iniciando, que às vezes, pega digamos assim no 1º semestre, algumas disciplinas 
que não são tão práticas, disciplinas às vezes áridas... queria dizer que, desde o 
inicio, procurem estudar, que a carreira na área jurídica é uma carreira muito bonita, 
no que diz respeito à advocacia, ao Ministério Público, Procuradorias, Magistraturas. 
Hoje, o curso de direito é muito procurado, não só por pessoas que querem se 
dedicar à jurídica, como profissionais de outras áreas, para poder entender melhor o 
exercício da cidadania. E eu queria deixar esse registro, procurem fazer um curso 
bem feito, procurem estudar bem, porque certamente aquele que se dedicar ao 
direito encontrará uma gama muito grande de oportunidades, para se voltar a uma 
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profissão bonita e poder prestar um bom serviço para nossa nação. É essa 
mensagem que eu podia deixar, registrando a minha satisfação, mais uma vez, de 
poder dar esta entrevista e trabalhar numa instituição para mim tão importante que 
eu digo, não é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é a Justiça Federal da 5ª 
Região. 
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E N T R E V I S T A Nº 15 

Nome – Desembargador Federal MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT 
Pais – Epifânio dos Reis Erhardt e Celina Heloísa de Oliveira Erhardt 
Data de Nascimento – 30 de maio de 1953 
Local da Nascimento – Gravatá - Pernambuco 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 47 min 8 s 
Data da Entrevista – 30 de outubro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas

ORIGEM / FAMÍLIA 

1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?
Meu nome completo é Manoel de Oliveira Erhardt, sou filho de Epifânio dos Reis 
Erhardt e Celina Heloísa de Oliveira Erhardt. 

2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 30 de maio de 1953, na cidade de Gravatá em Pernambuco. 

3) Como foi a sua infância, Doutor Manoel? Pode falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Tive uma infância normal, comum, de uma criança de cidade interiorana, com as 
brincadeiras e vivências comuns daquela época. Em relação à Gravatá, era uma 
cidade bem menor do que é hoje, uma cidade em que não havia o movimento 
turístico que hoje se encontra ali. Uma cidade de vida limitada, no entanto, de uma 
vida pacata e feliz como, acontecia naquelas pequenas cidades interioranas, 
principalmente naquela época. 

4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua família hoje? 
Meu pai era funcionário público, agente de estatística do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), e minha mãe era professora primária. Eles fizeram uma 
longa peregrinação pelo interior de Pernambuco, começaram nas cidades do sertão 
(Itacaratu, Cabrobó), depois vieram para cidades mais próximas, como Angelim, 
Palmares, e finalmente terminaram em Gravatá. Não eram naturais de Gravatá, mas, 
realmente, ali eles encerram sua atividade profissional. Meu pai adoeceu na época 
em que morávamos em Gravatá, e teve que vir para o Recife, onde terminou 
falecendo, em razão de uma grave doença, um câncer, quando eu tinha 13 ou 14 
anos; estava para completar 15 anos, então houve a perda do meu pai e eu 
continuei aqui, no Recife, com a minha mãe, sou filho único. Permanecemos aqui na 
Vila do IPSEP naquela época; estudei no Ginásio do Funcionário Público, que existia 
lá na Vila do IPSEP, e prosseguimos a nossa vida até normalmente. 
Há 28 anos que eu sou casado. Vera Cavalcanti é a minha esposa, e desse 
casamento temos três filhos, todos são bacharéis em direito, tem um que é 
atualmente Procurador Federal da AGU, trabalhando no CAD em Brasília; tenho 
outra que já está aprovada em concursos públicos para Defensora Publica da União, 
e temos um terceiro, já bacharel, que está ainda estudando e lutando para conseguir 
o seu lugar. 
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VIDA ESCOLAR 

5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola, sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Na verdade, eu posso dizer que a minha primeira professora foi minha mãe. Eu me 
alfabetizei assistindo as aulas que ela ministrava na época em que era professora do 
interior, de uma escola chamada Isolada; ela ministrava as aulas na escola e na 
própria residência. E foi ali, assistindo àquelas aulas, que eu me alfabetizei. Depois, 
eu passei a fazer o chamado curso primário, no Grupo Escolar Cleto Campelo em 
Gravatá, onde passei praticamente a maior parte das séries do primário. Vindo para 
o Recife, fiz o curso ginasial no Ginásio do Funcionário Publico, na Vila do IPSEP, 
que era uma instituição mantida pela chamada Campanha Nacional de 
Educandários Gratuitos; fiz o segundo grau no Colégio Estadual de Pernambuco, 
hoje conhecido como Ginásio Pernambucano, ali na Rua da Aurora; mas, na época, 
ele estava com essa denominação de Colégio Estadual de Pernambuco; fiz o curso 
clássico ali e o curso superior na Faculdade de Direito da UFPE.  

6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado, gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
Na verdade, como já falei, fiz o curso primário nesse grupo escolar no interior. Tinha 
que andar um pouco para chegar até a escola, por morar à certa distancia dela. 
Depois, aqui no Ginásio do Funcionário Publico, na Vila do IPSEP, eu freqüentei um 
curso noturno; pela manhã, cursei o segundo grau, no Colégio Estadual; e o curso 
superior, na Faculdade de Direito do Recife. Na verdade eu tive certa necessidade 
de me dedicar, com mais intensidade aos estudos, em razão das dificuldades 
enfrentadas. Filho de uma família no máximo, de classe média baixa, de dois 
modestos funcionários públicos, perdi meu pai aos 14 anos de idade; minha mãe 
contava com a pensão de funcionário de nível médio da União e um salário de 
professora primária, que como todos sabem, a remuneração é bem pequena. Então, 
com isso eu via na possibilidade de estudar de fazer um curso superior, a única 
perspectiva de conseguir uma melhor situação, de conseguir uma garantia de 
manutenção. Então, a intensificação dos estudos, independentemente de qualquer 
outra razão, de uma vocação pessoal, contou também com esse estímulo de ordem 
material, dessa necessidade de suplantar algumas necessidades materiais. Recordo 
que jamais tive carro enquanto fui estudante, sempre me desloquei de ônibus; no 
segundo ano da faculdade, fiz um concurso para funcionário publico de um instituto, 
o IPASE, o instituto que administrava a previdência dos servidores federais. Então 
passei nesse concurso, trabalhava os dois expedientes, manhã e tarde, à noite ia 
para a faculdade. Fazia todos esses deslocamentos de ônibus, e andando bastante 
pelo centro do Recife. Eu trabalhava ali na Rua do Imperador, morava na Vila do 
IPSEP, descia no Cais de Santa Rita, ia até a rua do Imperador, voltava para 
almoçar em casa, retornava para a repartição, e a noite saía da rua do Imperador, ia 
lá para o 13 de maio, também andando, para freqüentar as aulas, e às 10h da noite 
retornava andando dali até o Cais de Santa Rita, caminhando ali pelo centro do 
Recife, na época não tão perigoso quanto hoje, mas voltava ali pela Conde da Boa 
Vista, pegava a Guararapes, Rua Duque de Caxias..., até chegar na Av. Nossa 
Senhora do Carmo, chegar no Cais de Santa Rita, tomar o ônibus de novo, voltar 
para casa e no outro dia voltar para o trabalho e recomeçar a rotina. 
Dediquei-me muito ao vestibular, e consegui obter o primeiro lugar na Área 1, que na 
época abrangia todos os cursos da área de Ciências Humanas; consegui essa 
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classificação, que me permitiu ter um lugar na Universidade Federal; estudar numa 
universidade gratuita foi uma coisa importante, teve essa relevância. Não cheguei a 
fazer um cursinho pré-vestibular, apenas no final, recordo que me matriculei num 
cursinho intensivo, 2 meses, 3 meses, de um antigo curso que se chamava Curso 
União. Fiz esse cursinho intensivo, mas basicamente prestei o vestibular com os 
conhecimentos adquiridos na escola pública, e à custa realmente de muito esforço 
logrei essa aprovação; também me mantive como um bom aluno, com boas notas 
durante todo o curso de direito, isso também em razão desse esforço desenvolvido, 
os estudos aos sábados e aos domingos, e isso era tempo dedicado ao estudo. 

7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito? Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Não. Na verdade, eu posso dizer que desde a infância, eu tinha certo interesse de 
conhecer o funcionamento das instituições; então, gostava muito de ler os jornais 
que sempre chegavam a minha casa, adquiridos por meu pai. E eu, já assim aos 10 
anos de idade, lia aqueles jornais e procurava me interessar, saber como as coisas 
funcionavam como as instituições funcionavam, me interessava pelos fatos políticos, 
procurava realmente tomar conhecimento dessas coisas, e isso levava naturalmente 
certa tendência para a área de Ciências Humanas, e dentro desta área, o curso de 
direito me pareceu o mais adequado. Foi uma vocação assim já definida, acredito 
que muito cedo, tanto que ao terminar o curso ginasial eu fiz a opção pelo antigo 
curso clássico, aquele curso que era voltado para a área 1, a área de Ciências 
Humanas. Então desenvolvi ali, durante o curso clássico, e não tive nenhum familiar, 
nenhuma pessoa próxima que seja bacharel em direito, na época. .Meu pai não 
tinha curso superior, assim como minha mãe, ou parente que estivesse relacionado 
a área. Era realmente aquilo que eu achava que ia mais de acordo com meu perfil. 

VIDA PROFISSIONAL 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Na verdade, eu sempre fui funcionário público. Todo tempo de serviço que tenho, 
hoje acho que 34 anos, foi dedicado ao serviço público. Então, em 1974 eu fiz um 
concurso, como já disse, para funcionário do IPASE, agente administrativo do 
IPASE, e ali permaneci até concluir o curso de Direito. Após o curso de Direito, o 
primeiro concurso que surgiu foi para Técnico Judiciário da Justiça Militar, que hoje 
equivale ao Analista Judiciário. Fiz esse concurso, passei e fui nomeado aqui para a 
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Dentro da Justiça Militar, 2 ou 3 anos 
após, fiz um concurso para Advogado de Oficio e fui chamado, em razão da 
classificação que obtive, pelo Presidente do Tribunal, que era o General Reinaldo 
Melo de Almeida, para ser assessor da presidência do Superior Tribunal Militar 
(STM) em Brasília. Então, passei 2 anos fora como assessor da Presidência do 
Superior Tribunal Militar, uma ascensão importante, porque eu tinha chegado na 
Justiça Militar a relativamente pouco tempo como Técnico Judiciário, e já conseguia 
trabalhar lá no STM, assessorando a Presidência. E quando estava em Brasília, eu 
fiz um concurso ao mesmo tempo para Juiz de Direito de Pernambuco e Juiz Auditor 
da Justiça Militar, o General Reinaldo, nesse ponto, exerceu uma influência grande 
porque queria que eu fizesse esse concurso para Juiz Auditor. Passei em ambos os 
concursos, fui nomeado primeiro para Juiz de Direito, foi a primeira nomeação que 
saiu. Então, eu tomei posse no cargo de Juiz de Direito na Comarca de Amaragi, 
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onde permaneci por pouco mais de 2 meses apenas, porque logo em seguida, fui 
nomeado Juiz Auditor  do instituto aqui da 7ª Circunscrição, foi um fato também 
importante. Aquela mesma auditoria onde eu trabalhei como Técnico Judiciário, eu 
fui depois o Juiz Auditor.  
Procurei depois outros caminhos, porque a Justiça Militar era um ambiente muito 
agradável, muito interessante, mas, muito especializado, voltado só para aquele tipo 
de processo, e eu estava ainda muito jovem, gostaria de ter outras experiências, 
conhecer outras matérias. Fiz um concurso para Procurador da Republica, fui 
nomeado também para a Procuradoria da República em Pernambuco, na época não 
existia a Procuradoria Regional nem o Tribunal Regional Federal. O Procurador 
Geral, de imediato, me nomeou para a Procurador Chefe, era uma equipe jovem, 
uma equipe nova que estava ingressando, muitos hoje continuam aqui na 
Procuradoria Regional, outros já são sub-Procuradores da Republica. Então, o 
Procurador Geral me nomeou como Procurador Chefe. Quando houve a substituição 
do Procurador Geral  pelo Procurador Sepúlveda Pertence, já com a chamada Nova 
Republica, ele me manteve na chefia e eu saí tão somente em razão do concurso de 
Juiz Federal. Fiz o concurso de Juiz Federal em 1987, então, sai para a Justiça 
Federal. Relutei um pouco de tomar posse porque estava na época na chefia da 
procuradoria, mas, afinal quando já iria haver a nomeação dos candidatos de um 
novo concurso, eu optei pela nomeação, porque senão perderia, e fui nomeado aqui 
para a 3ª Vara da Sessão Judiciária de Pernambuco. Aqui permaneci durante todo o 
tempo na 1ª Instancia, na 3ª Vara, durante quase 20 anos, até a promoção ocorrida 
em 2007 para o Tribunal Regional Federal.  

9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado Magistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Na verdade, é um tempo ainda curto para a concretização de aspirações. Eu posso 
ressaltar o que nós temos conseguido, de certa forma, atender à prestação 
jurisdicional, reduzido o numero de processos, então acho que é o inicio de 
concretização de uma aspiração, de prestar um bom serviço, mas, vamos aguardar 
o tempo para ver. 

VISÃO TEMÁTICA 

10) Pediria que falasse um pouco como está sendo sua atuação como 
Magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos detalhes que 
marcaram, que deveriam ficar para História da Instituição. 
Na verdade, eu posso dizer que, falando de um modo geral, em minha atuação 
como magistrado, quer em 1º grau quer agora no 2º grau, acho que o aspecto mais 
relevante tem sido o contato com as pessoas, eu sempre procurei receber a todos, 
atendê-los com presteza e ouvir os relatos, ouvir os problemas que são 
apresentados, na medida do possível procurar solucioná-los dentro do que a função 
jurisdicional permite. Recordo, de uma maneira geral, sem mencionar casos 
específicos, dessa preocupação de atendimento às pessoas. Isso é muito 
importante, no 1º grau foi um dado relevante, e acredito que aqui continuará dessa 
maneira.  

11) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
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Bem, inicialmente nós observamos que a criação dos Tribunais Regionais Federais 
foi uma exigência da prestação jurisdicional. Anteriormente, a segunda Instância da 
Justiça Federal era representada tão somente pelo Tribunal Federal de Recursos, 
sediado em Brasília. E a Constituição de 1988, em uma medida muito oportuna, 
trouxe essa descentralização da Justiça Federal de 2º grau, com a criação dos 5 
Tribunais Regionais Federais. Recordo que em relação à localização do Tribunal em 
Pernambuco, houve uma grande disputa, principalmente entre os Estados de 
Pernambuco e da Bahia. Havia um grande interesse do Estado da Bahia de sediar o 
Tribunal. Mas, houve um grande empenho dos pernambucanos, recordo na época o 
Ministro Gueiros que era Presidente do Tribunal Federal de Recursos e que tinha 
incumbência de fazer essa implantação, sendo um pernambucano, deu muito apoio 
a essa iniciativa de que se definisse a sede em Pernambuco. Na verdade, a 
importância da criação do Tribunal em Pernambuco se manifesta em vários setores, 
observamos para a própria economia do Estado, porque isso, de certa forma, 
representa uma injeção de recursos, correspondente à salários de diversos 
servidores, uma movimentação até do setor hoteleiro, porque pessoas,  advogados 
de outros estados vem aqui para fazer suas postulações. Então, isso dá um 
movimento, sem dúvida nenhuma contribui para uma movimentação do Estado e, 
principalmente da cidade do Recife. Então, tem certa importância nesse sentido, 
alem da importância institucional, o que representa o TRF como a segunda instancia 
da Justiça Federal, de uma região tão ampla, abrangendo 6 Estados. Então, isso 
reflete a importância da cidade do Recife. Para o Estado de Pernambuco e para a 
cidade do Recife, foi de grande relevância a implantação do TRF. 

12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia citar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e público em geral? 
Na verdade, aqui no Tribunal, ainda é um período curto para mencionar algum 
processo específico, recordo recentemente que em nossa Turma tivemos uma 
questão relevante sobre aqueles prédios que estão sendo construídos e foram 
objeto de uma ação, e a Turma então se manifestou sobre aquele caso, que era um 
caso de certa repercussão pela questão, pela própria importância das obras, e dos 
interesses. De um lado havia o interesse em que se alegava uma violação ao 
patrimônio histórico, de outro lado havia certo interesse até de maior 
desenvolvimento dessa parte do Recife; então, é uma questão que teve certa 
repercussão. Em primeiro grau, recordo que as questões referentes a reajuste de 
energia, tivemos uma que teve grande repercussão; foi dada uma liminar 
suspendendo a aplicação de um reajuste de energia elétrica, que vigorou durante 
um certo período, então foi um fato que também teve um impacto relevante na 
sociedade, e outros casos também. 

13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opinião pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco sobre o tema? 
A questão da imparcialidade é realmente muito difícil, não há duvida, porque o 
magistrado, como um ser humano, também sofre influências. Eu acredito que a 
influência venha desde a própria formação, desde a própria personalidade do 
magistrado. Ninguém chega para julgar como se fosse uma máquina, todos chegam 
para julgar com a sua carga de emoções, de experiências, de vivências, daquilo que 



463

teve ao longo da vida, tudo isso vai formando uma personalidade, então a gente 
observa às vezes a tendência do magistrado para interpretar com uma maior 
largueza, com uma maior amplitude, outros já são de uma formação mais ortodoxa, 
mais apegada à literalidade dos textos. Então, isso é inevitável em relação ao 
magistrado. Não se pode dizer que o magistrado seja totalmente imune a influências 
da opinião publica ou de movimentos sociais no exercício da sua função, mas é 
certo que ele deve ter isso como o ideal, deve se esforçar para isto. Deve se 
esforçar para que realmente a sua decisão seja o reflexo de uma atuação imparcial. 
Mas, como ser humano, indubitavelmente, ele sofre alguma influência, ele realmente 
não pode se abstrair do meio em que ele vive. Então, sem dúvida nenhuma, algo 
que o magistrado presenciou algo que ele viu, algo que ele leu, cada detalhe, vai 
criando certa linha de conduta, de certa percepção dos fatos, do direito, então, isso 
tudo realmente interfere. Mas, sem dúvida, o que o magistrado deve fazer é procurar 
evitar, procurar realmente objetivar o máximo possível as suas decisões.  

14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Acredito que haja situações em que, diante de uma jurisprudência já consolidada 
sobre outros temas, e com a finalidade até de evitar uma procrastinação indevida 
dos processos, sendo a decisão proferida em sentido contrário a essa jurisprudência 
dominante, sem dúvidas daria margem a recursos e ainda a falsas expectativas em 
torno de um resultado; pode ser que algumas vezes tenha seguido aquela diretriz, 
aquela linha jurisprudencial, quando a gente observa que já é algo consolidado, que 
não adiantaria tomar decisão em diretriz contrária, porque sem duvida seria apenas 
uma falsa expectativa que se estaria criando, gerando.  

15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de algum fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministério Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não, na verdade não recordo nada de especifico quanto à atuação dessas 
instituições; agora, saliento o bom relacionamento que procurei manter com todas 
essas instituições, e a importância que elas têm para o bom desenvolvimento das 
atividades jurídicas. Nós sabemos que a OAB não é simplesmente um Órgão de 
Classe, é uma instituição com a missão de defender a sociedade. Então, eu sempre 
procurei ter o máximo de atenção, de respeito aos advogados em razão inclusive 
desse papel que eles desempenham. Já o Ministério Público, ao qual eu já pertenci 
como Procurador da Republica, observo a grande evolução ao longo do tempo, após 
a Constituição de 1988; na época em que atuei, ele tinha a função de defender a 
União, e isso tomava a maior parte do tempo do Ministério Publico, de modo que as 
funções próprias do Ministério Publico, aquelas relacionadas à defesa da sociedade, 
elas não conseguiam grande realce naquela época. Depois de 1988, realmente o 
Ministério Publico ele passou a ter um papel de muita relevância na defesa da 
sociedade. Abandonou por completo, inclusive por força de uma proibição da 
Constituição, a defesa da União, deixou de ser advogado do Estado, passou a ser 
realmente um advogado da sociedade, então esse ponto fez com que o Ministério 
Público crescesse muito e tomasse iniciativas muito importantes, com Ações Civis 
Publicas, com questionamentos dos mais diversos em prol do interesse da 
sociedade. Uma atuação relevante do Ministério Público Federal. Em relação à 
Defensoria Pública, o que nós podemos dizer é que ela é constituída hoje de 
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quadros de excelente perfil, de excelente qualificação profissional, mas que ela 
ainda é a instituição menos estruturada de todas essas. Ela não tem conseguido se 
estruturar e nesse ponto até se deve fazer uma crítica mesmo aos poderes públicos, 
porque eles não tem dado a devida atenção a Defensoria Publica. Nós observamos 
a realização de concursos para Procuradores Federais, para Advogados da União, 
com 500, 600 vagas, quando se faz um concurso para Defensor Publico Federal são 
30, 40 vagas. Então, a Defensoria Publica hoje, não tem quadros suficientes para 
exercer a sua missão muito nobre de prestar, de facilitar o acesso à justiça para a 
população carente. Na verdade, os profissionais são muitos bons, os concursos são 
muito rigorosos, mas, o que há é uma carência absoluta de pessoal, de estrutura 
para a Defensoria. Acredito que seja o próximo passo importantíssimo para o 
aprimoramento das instituições jurídicas seja o desenvolvimento da Defensoria. Para 
a própria Justiça Social, para que as camadas pobres realmente tenham efetiva 
assistência perante o judiciário.  

16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as recentes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Na verdade, eu não tenho um conhecimento mais minucioso sobre a atuação da 
OAB, no que tange aos processos disciplinares dos seus filiados; por vezes, nós 
recebemos aqui comunicações de suspensão de direitos de advogados, mas não 
tenho um conhecimento mais detalhado sobre a atuação da OAB no que tange a 
conduta ética dos seus filiados. Em relação às operações da Polícia Federal, que 
são, sem dúvida, muito importantes, elas têm atuado principalmente em relação a 
crimes financeiros, crimes que antes não mereciam a devida apuração, o que tem 
sido de muita eficiência pela Polícia Federal; contudo, acredito que não deve haver 
uma grande divulgação dessas operações, de um modo assim, precipitado, de um 
modo muitas vezes a abalar a credibilidade, a imagem de pessoas que estão sendo 
apenas investigadas, mas que não foram condenadas, não havendo nenhum juízo 
definitivo sobre as suas responsabilidades. Acho que se deve continuar com esse 
nível de eficiência que a Polícia Federal tem revelado, mas, não sou favorável a uma 
exploração muito grande pela mídia, principalmente com a exposição das pessoas. 
Acho que a mídia deve noticiar, deve dar ciência à sociedade de que essas 
operações estão acontecendo, mas preservando de certa maneira a imagem das 
pessoas, que inclusive podem ser totalmente inocentes, e após um final de apuração 
já teriam o abalo da sua imagem perante a sociedade. 

17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser considerada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Na verdade eu acredito que tenha havido casos em que o Tribunal tenha tomado as 
decisões iniciais, na área do Direito Tributário. Principalmente, na época em que 
houve uma intensa movimentação de questões tributárias, o nosso Tribunal 
realmente teve algumas decisões que podem ter sido pioneiras no âmbito nacional.  

18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribunal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualidade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Eu acredito que hoje já está completamente superada qualquer idéia de que a 
jurisprudência dos Tribunais seja favorável a esta ou àquela parte, nos litígios que 
envolvem a Administração Publica. A Justiça Federal já tem experiência suficiente 
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para encontrar uma posição equilibrada em relação a esses conflitos de interesses. 
Não observo no Tribunal nenhuma tendência para favorecer, quer a União, quer as 
partes, os particulares que litigam com a União; o que observo é a tendência a fazer 
uma aplicação devida, uma aplicação correta da lei, que é realmente o papel do 
Tribunal. Então acho que esse é o perfil hoje, e que sempre deve ter sido da Justiça 
Federal. 

19) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da História Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, consolidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contribuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa informação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Na verdade, é uma experiência muito interessante, muito importante. Nós sabemos 
que muitas coisas ocorrem, são relevantes, mas não ficam registradas, ou então não 
são documentadas de uma maneira sistemática; de modo que quando se pretende 
pesquisar, não se encontra um acervo adequado que forneça essas informações. E 
eu acho que é muito importante que essa visão do que fazem os Tribunais, essa 
visão da história dos Tribunais e de seu funcionamento, seja passada principalmente 
para a sociedade, para os estudantes, para as novas gerações.  
É muito relevante que escolares, inclusive dos cursos secundários, tenham acesso a 
esses dados e esses elementos, para verificarem a importância das instituições 
judiciárias. É até, muitas vezes, um fator de estímulo para as vocações. Nós 
encontramos estudantes do segundo grau que não sabem ainda qual o curso que 
pretendem seguir e, procuram exatamente saber o que é que as profissões fazem, o 
que as profissões realizam, e nós sabemos que às vezes não encontram dados. Não 
sabem exatamente o que é um Tribunal, o que é um órgão judiciário, o que é um 
magistrado, o que é um membro do Ministério Público, então eu acho que noções 
desse tipo deveriam ser passadas para a sociedade, para os estudantes, enfim,  
para a coletividade em geral. E isso só vem a facilitar o próprio relacionamento dos 
órgãos judiciários com a sociedade, permitem uma maior compreensão do que é um 
órgão judiciário, qual o papel que ele exerce, até que ponto ele pode realmente 
colaborar para o aprimoramento da vida social, e quais são as dificuldades que 
esses órgãos enfrentam; porque, muitas vezes as pessoas até vêem prédios bonitos 
e pensam que é muito fácil, muito confortável o desenvolvimento das atividades ali, 
quando na verdade não se trata apenas de uma estrutura, na verdade existem 
questões processuais, existem questões de legislação, dificuldades que precisam 
ser suplantadas, deficiência de pessoal, de quantitativos, que muitas vezes impedem 
uma excelência do trabalho nos órgãos judiciários. Então, é importante que a 
sociedade se conscientize primeiro do que é o Tribunal, qual é o seu papel, o que é 
que ele pode fazer, até onde ele pode ir; e, em segundo lugar, que se conscientize 
também das dificuldades que ele enfrenta, que na verdade não é uma instituição que 
esteja imune à dificuldades. Então, como todo órgão público, como toda instituição 
ela tem as suas dificuldades, que muitas vezes não dependem das pessoas que 
estão administrando, ou que, estão ali exercendo a sua função, porque são 
dificuldades maiores do próprio País, e isso precisa ser bem compreendido. Então, é 
importantíssimo formar essa historia oral.  

Acredita que poderá se tornar uma poderá se tornar uma prática exeqüível em 
prol de um engrandecimento da instituição TRF? (Nancy) 
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Sem dúvida nenhuma. É tanto que eu acho que isto está sendo iniciado e poderá, 
sem a menor duvida ser exeqüível. Não vejo nenhuma dificuldade em se dar 
exeqüibilidade a esse projeto.  

20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma declaração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abordada? 
A Justiça Federal está cada vez mais se transformando na Justiça da Cidadania, na 
Justiça dos Cidadãos. A Justiça Federal, como nós sabemos, foi reinstalada no 
Brasil em 1967, ainda na época ainda do Regime Militar. De início, se pensava que 
fosse uma justiça tão somente para privilegiar os governantes, mas, a prática da 
Justiça Federal demonstrou exatamente o contrário. Mesmo naquela época, em que 
os juízes estavam com garantias suspensas, nós observamos decisões das mais 
importantes, com isenção, com equilíbrio, observamos casos como a 
responsabilização da União pela morte de presos políticos, como aquele caso do 
Vladimir Herzog em São Paulo, uma decisão muito corajosa da Justiça Federal, na 
época, algo marcante. Então, vários episódios na época evidenciaram a 
imparcialidade da Justiça Federal. Depois da Constituição de 1988, houve uma 
abertura da Justiça Federal para a sociedade, e os mais diversos seguimentos 
sociais passaram a buscá-la, desde os empresários, que muitas vezes vem 
contestar impostos, exigências tributárias, até aquelas pessoas mais humildes que 
vem postular pensões, aposentadorias, benefícios de renda mensal vitalícia, 
benefícios de amparo social, porque nunca contribuíram para previdência, nunca 
tiveram essa condição, então, encontram essa esperança na Justiça Federal e a 
Justiça Federal tem procurado corresponder à essa expectativa. Destaco essa 
experiência relevante dos Juizados Especiais Federais, que tem intensificado a 
presença da Justiça Federal na sociedade, e cada vez mais democratizado o acesso 
à justiça, então a perspectiva que observo é de uma contribuição muito efetiva para 
a cidadania. E nós observamos que é um dado importantíssimo a formação dessa 
consciência social de defesa e de luta pelos direitos; se antes havia certo temor, 
certo receio de se questionarem atos governamentais, porque as pessoas temiam 
represálias, nós observamos que hoje isso não existe mais. Porque exatamente há 
uma Justiça Federal que garante o acesso do jurisdicionado, que decide com 
imparcialidade essas questões, que procura realmente atender ao interesse da 
sociedade. Muitas vezes o interesse da sociedade é que a União saia vitoriosa em 
um processo, outras vezes é o contrario, o interesse é que o particular seja vencedor 
em um determinado processo para que se realize a justiça. Então, eu vejo a Justiça 
Federal dentro dessa perspectiva, de cada vez mais se aproximar da coletividade, 
ser mais conhecida e mais acessível a todos. Uma Justiça Social, uma Justiça para 
todos.  


