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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTAS DESEMBARGADORE S  

                           FEDERAIS DO TRF 5ª 
 
E N T R E V I S T A Nº 16 
 
Nome – Desembargador Federal MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANT AS 
Pais – Múcio Vilar Ribeiro Dantas  e Cleide Navarro Ribeiro Dantas 
Data de Nascimento – 20 de janeiro de 1963 
Local da Nascimento – Natal – Rio Grande do Norte 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 1 h 9 min 16 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?  
O meu nome completo é Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Meu pai se chamava 
Múcio Vilar Ribeiro Dantas, e minha mãe se chama Cleide Navarro Ribeiro Dantas. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em 20 de janeiro de 1963 em Natal, Rio Grande do Norte. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Marcelo? Pode fa lar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Minha infância foi muito feliz. Vivi minha infância inteira numa casa térrea, na Rua 
Apodi, que fica bem pertinho do centro da cidade de Natal. Era uma rua residencial, 
na época Natal era uma cidade pequena, tinha 250 - 300 mil habitantes talvez. Sou 
de uma família grande, somos sete irmãos – cinco mulheres e dois homens, 
portanto, minha casa sempre foi muito cheia, a gente foi do tempo que se brincava 
na rua, jogava futebol em terreno baldio, se faziam brincadeiras de “tica”, de 
pegador, esconde-esconde, 31 alerta, queimada, enfim. Eu brincava muito na minha 
própria rua, e também na Rua Princesa Isabel, que fazia esquina. Esta última era 
mais próxima do centro da cidade. Nesta casa, eu morei minha infância toda. 
Quando eu estava com 11 anos mais ou menos, a gente se mudou para a Avenida 
Prudente de Moraes, que hoje é uma via inteiramente comercial; mas, na minha 
época, ainda tinha muitas casas também; na Prudente de Moraes, passei minha 
adolescência até os meus 16 anos. E me mudei pela primeira vez para um 
apartamento na Avenida Deodoro, onde minha mãe mora até hoje, e neste passei 
minha juventude, o período de pré-vestibular, de Faculdade, depois disso foi a vida 
adulta. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Meu pai foi a maior influência que eu tive na minha vida. Eu disse isso no meu 
discurso de posse aqui no TRF 5ª. E o grande amigo que fez a minha Saudação, 
que também foi muito amigo de meu pai, explicou isso de forma até mais detalhada, 
o que me fez chorar muito no discurso, pois me emocionei exatamente por causa 
dessa menção paterna. 
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Meu pai era advogado e membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Norte – TCE. Ele foi Procurador Geral do Ministério 
Público junto ao TCE durante muitos anos, fez um nome tão importante naquela 
casa, que hoje, ele dá o nome ao prédio, Edifício Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Papai 
era um jurista, Professor Titular de Direito Constitucional da UFRN. Foi primeiro 
Professor Titular concursado da Faculdade, ensinou a vida inteira. Ensinou também 
na Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, que depois foi absorvida pela UFRN, 
sempre nessa área de Direito Constitucional e Ciência Política. Ele tinha também um 
lado, que esse eu não herdei, nem um pouco, de fazendeiro. Ele era um homem 
muito ligado à atividade agrícola, foi o fundador e também Presidente, por 
sucessivas vezes, da Associação dos Plantadores de Cana do Estado do Rio 
Grande do Norte, foi Vice-Presidente da Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil e membro do Conselho Deliberativo do antigo Instituto do Açúcar Estadual. 
Papai tinha uma ligação muito grande com Recife; morou aqui um período durante 
sua infância, e voltou a morar na juventude, quando fez Faculdade. Ele se formou na 
Turma de 1951 da Faculdade de Direito de Recife, e foi colega de turma, entre 
outros, do Doutor João Cantarelli, marido da Desembargadora Margarida Cantarelli e 
do Doutor Francisco Brito Alves, pai do Desembargador Francisco Queiroz. Coisa 
interessante, que essa Turma de 1951 da Faculdade de Direito do Recife, tem uma 
ligação, então, com três dos quinze Desembargadores aqui do TRF 5ª Região. 
Minha mãe tinha o curso Técnico de Contabilidade; possuía uma grande vocação 
para a medicina, que não se realizou, porque naquela época era muito difícil para 
uma moça, não apenas fazer medicina, mas sair, porque não havia Faculdade de 
Medicina ainda em Natal na época em que minha mãe chegou na idade de prestar o 
vestibular; além do curso Técnico de Contabilidade, que ela praticamente não 
chegou a exercer, foi sempre Dona de Casa, muitos filhos, uma mãe muito amorosa, 
e que, hoje em dia, eu tenho uma saudade muito grande de ambos, de papai porque 
faleceu no ano de 2000 e mamãe porque infelizmente ela padece do Mal de 
Alzheimer, a memória dela, praticamente não existe mais. Então, de certo modo, eu 
tenho e não tenho minha mãe ... 
Quanto aos meus cinco irmãos, a mais velha, Maria Helena, é pedagoga; a segunda, 
Maria Cleide, farmacêutica e professora da UFRN, é Mestra e Doutora em Farmácia 
e Bioquímica; a terceira Maria Neuza, que é também pedagoga; a quarta Maria Célia 
é farmacêutica. Essa influência da pedagogia decorre de alguma maneira, do fato de 
meu pai ter sido professor; a farmácia, por causa de meu avô, pai de minha mãe, 
que era farmacêutico formado, numa época em que pouquíssima gente se formava 
em Farmácia. Ele foi dono de uma farmácia muito tradicional em Natal, chamada 
Farmácia Navarro; foi Professor do Atheneu Norte Riograndense; foi fundador do 
Conselho Regional de Farmácia e é o Patrono do Conselho Regional de Farmácia 
do Rio Grande do Norte, cuja Presidente é essa minha quarta irmã, Célia, que 
também é professora da UFRN. 
Depois de Célia vem Múcio, meu único irmão homem, que é Agro pecuarista, de 
alguma maneira pegou esse lado fazendeiro de papai; Eu e por último, Mônica, que 
é minha irmã mais nova, que é enfermeira. Então, é uma família meio que dividida 
entre o direito, a pedagogia e a farmácia. 
Mas, nas novas gerações, meus sobrinhos, por exemplo, a quantidade é muito 
grande de sobrinhos e sobrinhas formados em direito, servidores da Justiça, do 
Ministério Público; e meus filhos também, o mais velho deve estar se formando em 
direito no ano que vem; e a mais nova, que eu só tenho dois filhos, Marcelo e 
Helena, também está seguindo a carreira jurídica. E também minha mulher se 
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formou em direito, a Maria Ariadna, com quem me casei em 1984, então já vou fazer 
bodas de prata no ano que vem. 
Ariadna formou-se em pedagogia, e posteriormente em direito. Ela também é de 
uma família da área jurídica. Meu sogro, José Vasconcelos da Rocha, é 
Desembargador aposentado do TRT da 11ª Região, que é área que jurisdiciona o 
Rio Grande do Norte. Foi advogado e Desembargador pela vaga do quinto da OAB, 
e hoje voltou a advogar depois que se aposentou. Eu tenho um cunhado, Eduardo, 
irmão de Ariadne, que é também advogado. Logo, no lado da família da minha 
mulher, também tem muita gente da área jurídica. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Hoje em dia, as crianças vão muito cedo para a escola. A transição entre a creche, o 
berçário e o jardim de infância praticamente não existe mais. No meu tempo, não. 
No meu tempo, as crianças iam para a escola com seis anos de idade. Mas, eu até 
que fui muito cedo, eu fui para escola com quatro anos de idade, para fazer o 
maternal; em Natal, há uma escola muito conhecida, a chamada Escola Doméstica 
de Natal, que é inspirada naquelas escolas suíças para moças; ela preparava a 
mulher dentro daquela visão da primeira metade do século passado, para ser uma 
boa mãe, uma boa esposa, cuidar bem dos filhos; então tinha aula de puericultura, e 
tal, e era uma que nunca foi mista, sempre só para moças, uma farda, um uniforme 
branco, de saia de pregas; mas, a escola era mista no pré-escolar, tinha maternal, 
jardim e naquele tempo o que se chamava de intermediário, não sei como é hoje. 
Bom, pouca gente fora de Natal sabia que a Escola era mista no maternal. Eu fiz o 
maternal na Escola Doméstica, e depois saí. Fiz meio que pré-primário numa 
escolinha pequena, ficava na minha rua e nessa escola eram crianças de várias 
séries, então no ano seguinte, já entrei no 1º ano primário no Instituto Montessori; e 
do 3º ano primário até o pré-vestibular, fiz no Colégio Marista de Natal, que na época 
se chamava Colégio Santo Antonio Marista de Natal. 
Mas, o fato de eu ter feito o maternal na Escola Doméstica produziu um episódio 
curioso. Muitos anos depois, eu já com vinte e seis anos, passei no concurso para 
Procurador da República e tive a felicidade de passar em primeiro lugar, um 
concurso nacional, e saiu nos jornais “Potiguar passa em 1º lugar nacional no 
concurso para Procurador da República”, etc... Naquele tempo, a Procuradoria da 
República fazia não apenas a função de Ministério Público, mas também a de 
Advocacia da União, enquanto não se criou e implantou a AGU. Então, nós 
procuradores da república éramos, por exemplo, muito convidados para solenidades 
militares e costumávamos ir às solenidades no Dia do Exército, essas coisas. Houve 
uma solenidade na Brigada Militar lá de Natal, Generais, Coronéis, Almirantes, 
Brigadeiros, como costuma acontecer nessas ocasiões, e essas pessoas, todos de 
fora de Natal, não sabiam que a Escola Doméstica era mista no pré-primário. E 
daqui a pouco, chega D. Noilde Ramalho, que era a eterna diretora da Escola 
Doméstica. D. Noilde é um exemplo de educadora, de cidadã, pessoa fantástica, e 
ela, só para eu lhe dar uma idéia, ela foi diretora quando minha mãe estudou na 
escola. Minha mãe tem 80 anos. D. Noilde, se a Senhora assistir este vídeo não vá 
ficar com raiva de mim, porque as pessoas vão poder calcular a quanto tempo a 
Senhora está nessa função de diretora (risos). Mas, D. Noilde gosta muito de mim, e 
eu estava lá no palanque esperando a solenidade começar, junto com os oficiais, ela 
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chegou bem efusiva, me abraçou e me disse “Marcelo fiquei tão feliz, quando eu 
soube de sua aprovação nesse concurso, que coisa boa, um ex-aluno da Escola 
Doméstica” (risos). Os militares todos me olharam assim de esguelha: ”Que história 
é essa?”. Então, é uma coisa interessante (risos), eu contei esse fato num livro. Foi 
feito em homenagem a D.Noilde, várias pessoas lá de Natal escreveram, e eu 
escrevi um depoimento sobre a Escola Doméstica, que me marcou muito, porque foi 
meu primeiro contato com a vida escolar, com colegas, com a escola; tem um pátio e 
um jardim muito bonito,  é uma verdadeira fazenda dentro da cidade, uma extensão 
muito grande. No tempo que estudei lá tinha vaca, tinha tudo dentro da escola, então 
àquilo era uma festa para crianças. E eu contei esse fato no meu depoimento sobre 
a escola e relembrando essa coisa engraçada que aconteceu com D. Noilde. Mas, 
de verdade, o grande colégio da minha vida foi o Colégio Marista, a ele eu devo 
efetivamente muito da minha formação; passei quase minha vida de estudante no 
Colégio Marista. Fiz grandes amigos, as minhas amizades mais longas, mais 
profundas, que eu tenho até hoje, são do tempo do Colégio Marista. 
 
6) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Olha isso é interessante, porque a influência familiar na escolha da profissão é 
inegável. No entanto, ela não existe como muitas pessoas pensam assim, por 
exemplo – meu pai alguma vez ter dito –“Olhe eu queria que você fosse advogado, 
eu queria que você fosse da área jurídica” – nunca aconteceu, como aliás não 
aconteceu da minha parte com relação aos meus filhos; eu acho que há uma coisa 
natural, de buscar aquilo que desde pequeno, assistir, ver, admirar e conviver. 
Então, eu me lembro de papai falando, lembro de ter assistido aulas de papai na 
antiga Faculdade de Direito, que era um prédio muito bonito, que ainda hoje existe 
no bairro da Ribeira em Natal, e que durante muito tempo ele foi emprestado e 
serviu para outras funções. Foi recuperado pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, para o patrimônio, mas, ainda não está fisicamente recuperado, e se 
espera que alguém possa recuperar, restaurar e instalar ali, não uma faculdade que 
não cabe, é um prédio que efetivamente não teria como comportar o curso de direito, 
mas, pelo menos algumas unidades para que aquilo se reintegrasse no patrimônio 
imaterial da comunidade jurídica do Rio Grande do Norte. Eu me lembro daquilo, me 
marcou, por exemplo, muito eu ter assistido uma solenidade de colação de grau de 
uma turma da Faculdade de Direito em que papai foi paraninfo e fez um discurso, os 
amigos de meu pai que muitos eram professores de Direito, advogados, juízes, 
freqüentavam a minha casa, que sempre teve uma biblioteca muito grande, papai 
tinha uma biblioteca que era considerada a maior biblioteca particular de Direito em 
Natal. E essa vivência toda, evidentemente, influenciou, mas eu acho que ajudou o 
fato de eu sempre ir  muito bem em disciplinas que tinham mais a ver; por exemplo, 
eu nunca gostei de matemática, física, mas sempre gostei muito de português, 
história, geografia, sempre gostei muito de falar e falo demais. Não sei se minhas 
respostas vão caber nesse depoimento. Eu sempre fui um bom aluno, não posso 
negar. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
7) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
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Bom, eu vim para aqui, através quinto do Ministério Público, então isso já é uma 
diferença interessante; mas, o mais incrível é que eu nunca imaginei ser juiz e na 
verdade, eu nunca nem tinha imaginado ser do Ministério Público. Meu grande 
sonho era advogar; não era mais a questão de se influir, mas a questão de orientar e 
de aconselhar. Meu pai sempre dizia: “Meu filho, se você quer advogar ótimo”,  
porque já desde a faculdade eu vivia dentro do escritório, via meu pai advogando, 
que apesar de ele ser membro do Ministério Público, naquela época os membros do 
Ministério Público podiam advogar, ele era um dos antigos e tinha isso como direito 
adquirido o que foi sendo respeitado pelas constituições subseqüentes. Mas meu pai 
sempre dizia, “Mas é bom que, você tenha algum vínculo que lhe dê um rendimento 
fixo, porque advocacia é muito insegura”, e Natal sempre foi uma cidade e acho que 
ainda hoje é com um campo para advogado que esta bem aquém do necessário, se 
comparar, por exemplo, com o campo de Recife e de outras cidades de igual porte. 
Então ele sempre me passou essa preocupação de que eu tivesse um fixo e 
complementasse com advocacia; ora, eu sempre achei muito interessante a idéia de 
ser procurador do Estado. Porque não advogado da União? Porque, na verdade, 
não existia advocacia da União, no que se referia a ela, era procuradoria da 
República e isso já implicava a idéia de Ministério Público, hoje muito simpática, por 
exemplo, aos jovens; uma grande parte de meus alunos deseja ir para o Ministério 
Público; mas no meu tempo, a idéia do Ministério Público era advogado de 
acusação, e isso não era tão atrativo. Eu conheci pouca gente da minha época que 
queria ser do Ministério Público, tinha uma colega de faculdade que desde o dia que 
ela botou o pé dentro da faculdade dizia que queria ser promotora, mas isso era uma 
raridade. Hoje não, hoje você vê jovens estudantes de Direito que desde o início 
querem ser promotores ou procuradores da República; no meu tempo não, a grande 
coisa era advogar ou ser juiz, já também um número menor. Então a minha idéia era 
ser Procurador do Estado, mas eu tive azar, porque eu me formei e não aparecia 
esse bendito concurso para Procurador do Estado; e eu me casei muito cedo, casei 
logo que me formei, fui fazer um mestrado em São Paulo, na PUC, onde depois fiz o 
doutorado, e quando eu voltei, eu precisava ganhar dinheiro, precisava me 
estabilizar de uma forma mais urgente, minha esposa já estava grávida; acabei 
fazendo concurso para Promotor de Justiça. Eu não me adaptei tão bem quanto eu 
imaginava, e findei pedindo exoneração com 10 meses de promotor. O Procurador 
Geral de Justiça, na época, não quis me dar exoneração, disse que eu fosse falar 
com o Governador do Estado, porque ele disse que eu era uma pessoa muito 
conhecida e tinha passado em primeiro lugar e ninguém ia entender. Mas, eu saí do 
Ministério Público e depois voltei a advogar, e tive uma passagem, a meu ver muito 
marcante, como Procurador Geral da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Norte, durante a constituinte estadual. Nessa altura, um grande amigo que eu até já 
mencionei aqui, mas não disse o nome dele, Armando Holanda, o advogado que fez 
a minha saudação quando eu cheguei ao Tribunal, era Procurador Chefe da 
Procuradoria da República e disse: “Marcelo, porque é que você não faz o concurso 
para Procurador da República, é uma carreira muito interessante, e é federal”. E eu 
resolvi fazer, não era bem o que eu queria, pois o que eu queria mesmo era ser 
Procurador do Estado para poder advogar. Ainda assim, fiz o concurso, e passei 
também em primeiro lugar; eu fui colega de concurso de muitos colegas que hoje 
estão aqui na justiça, o Dr. Edílson Nobre, que é juiz federal no Rio Grande do Norte, 
o Dr. Valter Nunes, que é juiz federal do Rio Grande do Norte, o Dr. Paulo Cordeiro 
que é juiz federal em Alagoas, o Dr. Edvaldo Batista que é juiz federal aqui em 
Recife; foi um concurso de procuradores da República, muito dos quais findaram 
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optando pela carreira jurídica em concurso posterior, ou chegaram ao judiciário 
através do quinto, como no meu caso e no da Desembargadora Consuêla, do TRF 
da 3ª Região. Então, eu fui para o Ministério Público Federal, e lá eu gostei muito, 
me envolvi com as atividades do Ministério Público, fui diretor da Revista da 
Procuradoria Geral da República durante cinco anos; enfim, fui construindo uma 
carreira dentro do Ministério Público Federal, fazendo grandes amizades lá. Mas, 
minha carreira no Ministério Público Federal teve certo desvio, que foi o seguinte: 
num determinado momento, quando houve a estruturação dos TRF’s, 
simetricamente foram criados dentro do Ministério Público as Procuradorias 
Regionais da República, e a idéia era de que os procuradores que fossem sendo 
promovidos a Procurador Regional fossem aproveitados nas respectivas regiões, 
então eu imaginava que eu ia ser promovido para Procurador Regional da República 
na Procuradoria Regional aqui da 5ª Região em Recife; mas, o quadro estava 
completo e na época o Procurador Regional pernambucano, o Dr. Geraldo, nos 
promoveu e disse que nós ficaríamos prestando serviço em Primeira Instância e ele 
iria reestruturar as procuradorias. Eu imaginei que esse problema se resolveria, mas 
não se resolveu e quando saiu a minha lotação, ela saiu para o Rio Grande do Sul 
para 4ª Região, o que representaria uma mudança muito radical na minha vida. Eu 
tentei encontrar uma solução, buscando ao menos assumir em Brasília, porque 
Brasília seria o fim de carreira no momento em que eu viesse a pode ser promovido, 
por exemplo, a Sub-Procurador Geral, mas não deu certo. Era o Rio Grande do Sul 
ou nada e eu resolvi renunciar à promoção, então eu voltei a ser Procurador da 
República, e na minha cabeça eu iria completar o meu tempo, me aposentar e 
finalmente voltar a advogar. Mas surgiu a vaga do Doutor Nereu Santos aqui, e eu 
comecei a ser estimulado a concorrer, e esse estímulo nasceu aqui de dentro do 
Tribunal. Conversei com minha família e me estimulei para concorrer, e findei vindo 
para cá. 
 
8) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Eu disse, em meu discurso de posse, que continuaria combatendo da mesma forma 
como combatia no MP, eu só iria mudar de trincheira; que iria continuar lutando por 
uma jurisdição mais efetiva, mais rápida, contra a impunidade; acho que eu tenho 
conseguido realizar essas aspirações, na medida das minhas limitações, que são as 
limitações de qualquer operador do Direito. Eu lembro também que no mesmo 
poema, Pessoa diz: “De mim eu só posso responder pela obra feita, o por fazer é só 
com Deus”. Então, eu deixo nas mãos dele. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
9) Pediria que falasse um pouco como está sendo sua  atuação como 
Magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiã o e como Coordenador 
Regional dos Juizados Especiais da 5ª Região. Peque nos detalhes que 
marcaram, que deveriam ficar para História da Insti tuição. 
Olha, essa atividade de Coordenador dos Juizados Especiais foi, e está sendo, visto 
que estou praticamente no final do meu período, ontem nós elegemos o Doutor 
Rogério Fialho como o novo Coordenador dos Juizados, uma das experiências mais 
ricas e mais gratificantes, porque, eu não tendo sido juiz de primeira instância – eu 
não gosto de dizer que eu não sou juiz de carreira, pois eu sou juiz de carreira, estou 
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no topo dela, eu não fui juiz de 1ª instância, porque fui procurador e me sinto legitimo 
como qualquer outro colega, porque eu fui investido na forma prevista pela 
Constituição. O fato de eu não ter sido juiz de 1º Grau, evidentemente, chegando ao 
Tribunal, me impunha a tarefa de conhecer os colegas de 1ª Instância, seis estados, 
cinco, porque os do Rio Grande do Norte eu conhecia, já que eu funcionava junto a 
eles como Procurador da República, onde também muitos foram meus alunos, 
outros foram meus colegas; mas, eu precisava conhecer os juízes do Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e de Sergipe, e foi ótimo, eu ser investido na 
Coordenação dos juizados, porque me deu essa oportunidade. Eu visitei, tive 
contato, me reuni com juízes de toda 5ª Região; por exemplo, nas varas do interior, 
quase são de juizados adjuntos, ou seja, elas também funcionam como Juizados 
Especiais, isso faz com que quase todos os Juízes Federais do interior na 5ª Região 
sejam juízes que mantém comigo um contato muito estreito, pelo fato de eu ser o 
Coordenador dos Juizados; próximo ao término de meu mandato, o Presidente 
propôs sua prorrogação, para se igualar ao da mesa e como isso foi feito, eu fiquei 
mais um ano e pouco. Então, eu estou a mais de três anos nisso, e tenho hoje, 
graças a Deus, uma identificação muito grande com os Juizados Especiais Federais, 
de que me tornei um defensor, além de criar um carinho muito grande por eles. Essa 
posição me deu uma das maiores alegrias como magistrado, que foi receber o 
Prêmio Inovare, em 2006, pelo nosso Sistema de Processos Informatizados, que é 
uma coisa que esse Tribunal tem e que é algo de que agente pode realmente se 
orgulhar, não para engrandecer ninguém, mas sim a justiça, porque vemos o 
resultado. Eu também fiquei muito feliz quando foi inaugurado o Fórum dos Juizados 
Especiais Federais, voltado inteiramente para atender as pessoas mais pobres, 
aquelas que mais precisam. Antigamente, quando um pobre dizia, “vou procurar 
meus direitos”, ele estava indo para a Justiça do Trabalho, na época das antigas 
Juntas, mas, hoje, quando um pobre diz, “vou procurar meus direitos”, ele pode estar 
falando que vai para a Justiça Federal, para os Juizados Especiais Federais. Então, 
essa aproximação da justiça com o povo, ou seja, com o cidadão, com a clientela, 
justiça para quem precisa de justiça, isso é uma satisfação muito grande que eu 
tenho com os juizados. Eu tenho um carinho muito grande com os juizados, e fiquei 
muito feliz de se ter escolhido o Rogério, que é o primeiro Desembargador, aqui do 
Tribunal, que foi juiz de juizado, que vai ser um coordenador, eu espero, muito 
melhor do que eu fui, porque ele teve a experiência vivencial de ser Juiz de Juizado 
e ele foi um dos grandes colaboradores para desenvolver esse nosso sistema 
informatizado de processos. Então, isso só tende a crescer, mas eu jamais vou me 
esquecer desse período da Coordenação dos Juizados, tão rico para mim. 
 
10) Podemos dizer que a justiça social esta sendo f eita? 
Eu não tenho dúvida disso. Quando você vê uma velhinha que está precisando de 
um beneficio previdenciário, que as vezes o INSS não concedeu ou cortou, uma 
criança precisando de um amparo social e que obtém através dos juizados, a 
correção de uma injustiça, isso  é muito gratificante, ver aquelas pessoas, saindo ali 
do Fórum da Dantas Barreto com um sorriso no rosto, por vezes sem acreditar que a 
justiça possa ser tão rápida, tão célere e com tanta qualidade, sem burocracia, sem 
papel. Os advogados que são os lares do sistema, inclusive muitos que tinham de 
inicio certa reserva; de fato, ficamos um pouco preocupados, nos perguntando: “Será 
que esse negócio vai dar certo? E se o sistema cair? E os ‘hackers’?” Mas, quando 
nos tornamos usuários, dizemos: “Isso é uma maravilha, espero que essa 
sistemática vá se estender para toda a justiça”. E é a nossa esperança, que toda a 
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justiça venha a se informatizar em poucos anos, e acho que é isso que vai 
acontecer. 
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
Uma importância enorme. Porque você tinha a Justiça Federal centralizada, as 
decisões de cúpula eram centralizadas no antigo Tribunal Federal de Recursos, que 
foi um dos grandes tribunais da História do Brasil. O Tribunal Federal de Recursos é 
em grande medida responsável pelo grande nome que a Justiça Federal tem, pelo 
grande conceito que ela possui. Mas, na própria constituição de 1946 se previa a 
regionalização, se previa que fosse criado pelo menos um Tribunal com sede em 
Recife, então a semente do nosso Tribunal Regional Federal da 5ª Região é anterior 
a 1988. Mas ela se viabiliza com a divisão do TFR em cinco TRF’s. Muita gente acha 
que o TFR foi transformado em STJ. Não é nada disso. O STJ é um acordo 
inteiramente novo foi criado com a Constituição de 88, a partir de pedaço da 
competência antiga do Supremo. A competência do antigo Tribunal Federal de 
Recursos foi simplesmente repartida geograficamente em cinco. Apenas a 
composição originária do STJ aproveitou os antigos Ministros do Tribunal Federal de 
Recursos, e a essência de sua atividade jurisdicional foi dividida em cinco. E, 
evidentemente, de uma corte regional composta, em sua grande maioria, no caso do 
Tribunal da 5ª Região, de pessoas ligadas à região, conhecedores da realidade 
local. Eu acho isso muito importante. Com a criação do Tribunal Regional Federal, 
há uma aproximação maior da Justiça Federal com a sua clientela jurisdicional e 
uma localização do centro de decisões mais próximo do lugar onde as coisas 
acontecem. Então, nota-se sensivelmente um incremento e uma melhoria de toda 
estrutura da Justiça Federal na região a partir da instalação do Tribunal. E, nos 
últimos anos, principalmente a partir da Administração da Desembargadora 
Margarida Cantarelli, porque existia uma interiorização muito pequena aqui, nós só 
tínhamos praticamente varas no interior, aqui em Petrolina, e na Paraíba, em 
Campina Grande, já de seis anos, sete anos para cá, há um crescimento na 
interiorização que aproxima ainda mais a Jurisdição do público. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? 
Há vários. Completei cinco anos Desembargador aqui, tomei posse dia 03 de 
dezembro de 2003. Acho que o processo, talvez o mais marcante para mim, desses 
meus anos de juiz, fiz agora no começo do mês, foi o processo do desvio da 
merenda escolar em Alagoas, que é um processo que ainda não está concluído, um 
processo que nós recebemos a denúncia, houve recentemente um julgado e o 
Tribunal afirmou não ser mais necessária a realização das sessões em sigilo, mas 
mantendo o sigilo dos Estados nos autos; é um processo muito importante, que não 
tem um julgamento final, foi a primeira grande operação decretada por um 
Desembargador aqui na região, e embora eu tenha dificuldades enormes pelo 
volume do processo, basta dizer que os autos chegaram vindo numa caminhonete 
três quartos, não é um caminhão pequeno, depois nós desmembramos esse 
processo, ficamos com os réus que têm privilégio de foro e os demais retornaram 
para a 1ª Instancia. Mas, esse processo com certeza, até pela curiosidade do 
volume, porque ocupa uma pequena sala, os volumes de autos e de anexos, de 
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caixas, etc., esse é um processo, sem dúvida nenhuma, histórico. E tem vários 
outros, por exemplo, o processo do Foral de Duarte Coelho, que nós decidimos aqui 
na 4ª Turma que Olinda é, efetivamente, a dona de áreas inclusive daqui dentro de 
Recife e que não precisa pagar sequer laudêmio a União. Então, esse é um 
processo muito interessante, já foi objeto até de reportagem. Este ano nós tivemos 
um processo interessantíssimo que foi o processo relativo ao custo da energia da 
Celpe. Um processo também que deu muito trabalho, porque eu fui obrigado a 
estudar muito matéria não-jurídica, referente às peculiaridades do mercado de 
energia, e esse julgado também poderá ter repercussões em outras situações 
semelhantes; mas nenhum desses processos está encerrado, então ainda não 
podem ir para o Espaço Memória. Alguns deles, inclusive, não houve julgamento 
aqui, outros já houve, mas há recursos para Tribunais Superiores, etc. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Olha, em primeiro lugar é preciso que se delimite um conceito de parcial, e do que é 
que se entende por imparcial. Imparcial um magistrado precisa ser, no sentido 
jurídico processual do termo. Ele não estar vinculado a interesses das partes em 
conflito, e os códigos de processo civil e penal eles prevêem as situações em que o 
magistrado não pode atuar por impedimento ou suspeição. Se o magistrado não 
incide em nenhuma dessas hipóteses, então ele deve ser sempre imparcial. Agora, 
há um conceito mais amplo de imparcialidade que é, em verdade, impossível, quer 
dizer, a pessoa não pode ser neutra em relação ao mundo. Há um filósofo espanhol, 
chamado Jose Ortega y Gasset, que diz uma frase lapidar: “Eu não sou eu, eu sou 
eu e as minhas circunstâncias”. Eu sou eu e a família que eu nasci, as crenças que 
eu tenho, os livros que eu li, os filmes a que assisti, os amigos com quem eu 
convivo, as minhas opiniões filosóficas, políticas, ideológicas, literárias, até o meu 
gosto pessoal, até as inclinações do meu temperamento, fazem com que eu não 
seja neutro e nem possa ser. Homem nenhum é inteiramente neutro. O nosso eu é 
um manancial, é um universo de influências dentro do qual estão também os 
movimentos sociais, os outros poderes, as idéias, os conceitos e infelizmente até os 
preconceitos que em alguma medida nós temos, a gente luta contra eles, mas 
provavelmente todos nós temos alguns preconceitos e em alguma medida a respeito 
de tudo que nos cerca. Então, os romanos diziam: “Cada cabeça, uma sentença”, 
justamente por isso. Muita gente acha até engraçado quando vê, por exemplo, 
aqueles juizes britânicos, com aquelas “peruquinhas” brancas... a idéia da 
“peruquinha” branca e da veste talar preta é para que as pessoas que são tão 
diferentes em sua essência, embora mantendo a identidade essencial de pessoas, 
que elas possam pelo menos se assemelhar vistas de longe como sendo aquelas 
figuras que se igualam pela “peruquinha” branca, então desaparece o cabelo de um, 
a careca de outro, a cor da pele, etc., e isso evidentemente é simbólico. 
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Olhe, essa também é uma questão cuja resposta é relativa. Às vezes, você é 
obrigado, por exemplo, a uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, e eu 
não posso me furtar. Às vezes, a própria jurisprudência nossa aqui se firma numa 
direção em que não vale a pena ficar dissonante, porque às vezes, por ficar 
dissonante, você dá margem a um recurso que vai atrasar mais ainda a parte que 
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findará ganhando aquela tese que ela defende que pode ser contrário ao seu 
sentimento pessoal. Então, muitas vezes, a gente registra o nosso convencimento e 
diz “Olha, eu entendo diferentemente, mas não posso fazer nada e vou seguir isso 
aqui...” porque você tem que sopesar também o fato de que, se todo mundo já 
entendeu diversamente de você, você não pode ser como a mãe daquele soldado 
que quando vê o filho desfilar todo garboso comenta com a amiga: “Olha, meu filho é 
o único que está andando certo, é o único que está marchando certo de todo 
batalhão...”. Então, às vezes a gente tem que admitir que esteja errado mesmo. 
 
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Ah, muitos casos. Ao longo da minha vida, eu acho que eu seria até injusto se eu 
destacasse um episodio só. Por exemplo, no Ministério Público Federal eu atuei para 
retirar as barracas da Praia de Ponta Negra, que é um cartão postal da minha 
cidade, e essa foi uma luta muito difícil porque não havia ainda uma grande 
consciência ambiental na época que eu dei início a esse processo, no começinho 
dos anos 90; muita gente dizia “Você vai tirar o pão de cem famílias de 
barraqueiros”. Só que eu estava consciente de que aquilo ali era uma atividade 
ilícita. Primeiro, porque não eram pessoas pobres, tinha muita gente grande por trás, 
que comprava as barracas e utilizava como testa de ferro e depois porque eu sabia, 
de ciência certa, que havia absurdos, por exemplo, havia fossas, fossas à beira mar, 
e eles negavam. Mas essa luta foi vitoriosa, as barracas foram retiradas. No dia que 
passaram para retirar as barracas, as filmagens da televisão comprovaram o que eu 
tinha dito, as fossas, os ratos pulando, negrejando na beira da praia, quer dizer, a 
pessoa com uma fossa, com fezes, com tudo quanto há de imundice, e uma criança 
pequena brincando de fazer castelinho de areia cem metros a frente. Isso não podia 
continuar. Então uma coisa que eu me sinto muito feliz, por exemplo, quando eu 
passo na praia de Ponta Negra, e eu lembro como aquilo era, e como é hoje, sinto 
que o trabalho do Ministério Público Federal pôde ser importante... isso me dá um 
orgulho muito grande. 
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
A Ordem hoje, eu acho que ela está passando por um momento delicado, até 
internamente. Durante muito tempo, a OAB foi muito mais do que uma corporação 
profissional. Não era Ordem exclusiva dos advogados, era muito mais que a Ordem 
dos Advogados do Brasil. Ela era mais do Brasil do que dos advogados, na luta 
contra o regime autoritário, por exemplo. Depois que essa luta passou, a Ordem está 
precisando, a meu ver, se reencontrar, exercer a sua atividade que hoje se torna 
muito mais difícil, porque essas grandes bandeiras de causa cívicas, elas estão 
digamos assim mais disseminadas, a própria sociedade se organizou de outras 
formas, em muitos segmentos, então o Ordem não tem mais aquele papel de 
proeminência que ela tinha no passado; o MP tomou a frente de muita coisa 
também, e em relação à advocacia, têm-se uma tarefa hercúlea, porque você tem 
milhares e milhares de cursos de Direito em cada esquina e por mais que haja 
fiscalização e haja controle...recentemente, a Ordem e o Ministério da Educação 
estão apertando esse controle, mas ainda assim se forma muita gente sem a 
qualificação devida, tanto é que a Ordem é obrigada a endurecer cada vez mais o 
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gargalo do seu Exame, e infelizmente a quantidade de advogados é muito grande e 
onde tem muita gente o percentual de pessoas capazes de fazer bobagem vai 
aumentando também. Então, há alguns problemas, e efetivamente os controles 
precisam ser aperfeiçoados, mas a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das 
instituições mais importantes da nossa sociedade civil, e eu espero que ela continue 
sendo e que no futuro ela consiga mais e mais assumir os papeis que lhe cabem. 
 
17) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Olha, eu acho que há uma dificuldade muito grande de percepção em relação a esse 
fenômeno; que há exageros, é inegável, isso hoje é consensual em todas as áreas, 
acredito até que dentro da própria polícia já esta se formando a idéia de que houve 
esses exageros; mas, a mídia também tem dificuldade de processar determinadas 
noticias de caráter jurídico. Diz-se sempre: “a Policia prendeu” e mais adiante “O 
Juiz soltou”. A polícia não pode prender ninguém, desde a Constituição de 1988, a 
não ser em flagrante delito ou mediante ordem escrita da autoridade judiciária 
competente. Então, em todas essas operações, a polícia está apenas cumprindo 
ordens determinadas por Juizes, Desembargadores e Ministros. Então, quem está 
prendendo é a Justiça. E porque solta? Porque se é para soltar então não deveria 
ter prendido. Mas acontece que as prisões ou são temporárias, características de 
casos extremos, quando alguém basicamente poderia frustrar uma investigação, ou 
são preventivas, simplesmente para preservar, por cautela, determinadas situações; 
não se pode imaginar que alguém possa ficar preso indefinidamente, como se 
estivesse pagando pena adiantada, se ele ainda não teve o devido julgamento. 
Então, a mídia precisa informar à população que essas prisões não devem ser 
definitivas. 
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Em alguns casos sim. Olhe, salvo engano, aqui, pela primeira vez, se declarou a 
inconstitucionalidade do bloqueio dos cruzados. Em vários aspectos, nós 
adiantamos tendências jurisprudenciais. Por exemplo, uma solução que nós demos 
aqui regimentalmente à questão dos pedidos de vista, que em muitos Tribunais, até 
no próprio Supremo Tribunal, o sujeito pedia vista e ficava meses e até anos e com 
isso o julgamento não seguia. Nós criamos, e hoje isso tem uma regulação a partir 
da emenda constitucional 45 de 2004, mas antes disso nós resolvemos a questão 
regimentalmente, de uma maneira, ao meu ver, inteligentíssima, até melhor do que 
as normas legais e constitucionais posteriores vieram a trazer, estabelecendo que 
aquele que pedir vista e não trouxer o voto vista no prazo, ele fica com a pauta 
trancada e não pode relatar mais nada. E todo mundo vai querer que sua pauta 
esteja liberada para não acumular serviço. Gerou uma responsabilidade maior se 
pedir vista. Hoje, se pensa duas vezes em pedir vista, porque se sabe que vai ficar 
com aquele assunto premente ali.  
Mas teve também, na área previdenciária, determinados tipos de benefícios 
concedidos pela primeira vez aqui, nos Juizados Especiais; essa idéia que depois 
ficou incorporada pelo Código de Processo Civil de se permitir o julgamento 
antecipado, mesmo quando antes da contestação nas questões repetitiva, foi uma 
idéia que surgiu nos nossos Juizados Especiais.  Então, tem muita coisa que eu 
acho importante aqui do Tribunal. 
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19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
É difícil dizer isso. Depende de qual seja o assunto. Em determinados assuntos, a 
jurisprudência do Tribunal decide mais favorável ao Estado, mas em outros ela tem 
sido amplamente mais favorável ao cidadão, ao contribuinte ou ao consumidor. 
Então, é difícil estabelecer uma linha geral para isso, por que muda muito em face 
do tema específico.  
 
20) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Olha, eu acho muito importante. Inclusive, essa pergunta me dá a oportunidade de 
fazer uma consideração que eu pensei em fazer antes de responder à primeira 
pergunta, mas não sabia se seria bom, se essas perguntas não deveriam ser 
respondidas de maneira mais fechada... mas depois, eu fui vendo pela entrevista 
que o modelo é mais flexível. Eu queria lhe agradecer pela oportunidade de estar 
prestando esse depoimento, e pelo grande trabalho que você está fazendo, 
independente do relevo que ele vai ter para a sua dissertação, para o seu estudo 
pessoal, mas porque ele vai corporificar um documento, um registro, uma memória. 
Nós todos aqui somos passagem, nós vamos embora, a instituição fica. Há um 
poema muito interessante de Catulo da Paixão Cearense, em que um menino 
pequeno vai andar de trem pela primeira vez com o pai, e quando o trem começa a 
correr a criança vai vendo os postes passando, as casas passando, tudo passando, 
os animais, a margem da estrada passando e diz: “Olha papai, tá passando tudo tão 
rápido, e só a gente aqui parado”. E todos no vagão do trem caem na risada com a 
inocência da criança, mas havia no vagão um poeta, que diz o seguinte: “Nós somos 
tolos, nós rimos da criança e, no entanto, cometemos o mesmo erro que ela quando 
dizemos que o tempo passa, mas nós é que passamos...”. Então, essa memória é 
importante para que se possa, digamos assim, fotografar essa paisagem na janela, 
que daqui a pouco já não será a mesma. 
 
21) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Eu não tenho dúvidas. Eu não só acredito que ela poderá torna-se, como acho que 
ela já é uma prática perfeitamente exeqüível, tanto que você esta conseguindo com 
tanto sucesso entrevistar a todos nós; e ela engrandecerá não só este Tribunal, mas 
qualquer Instituição em que se fizer isto. Eu acho que seria interessante, por 
exemplo, que cada seção judiciária fizesse isso com seus juízes, porque há juízes 
fantásticos que, infelizmente, não vão chegar ao Tribunal. Mas dizem que vários 
mereciam, é verdade, muitos merecem, mas só há quinze vagas. Nós temos 
grandes juízes que vão se aposentar sem chegar ao Tribunal, como também poucos 
de nós chegamos a um Tribunal Superior; nós temos o caso do maior juiz que este 
Tribunal já teve, a meu ver, sem nenhum demérito para os demais, o 
Desembargador Ridalvo Costa, que não chegou ao Superior Tribunal de Justiça, 
Supremo Tribunal Federal, mas merecia, claro que merecia; só quem ganhou com 
isto fomos nós que não perdemos a companhia dele, e que não perdemos essa 
orientação que ele nos dava, ate pela sua própria presença. Essa liderança, no 
sentido mais elevado e mais bonito que existe, que é a liderança moral, espiritual 
que ele tinha. A memória de um homem como Ridalvo precisa ser preservada, foi 
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muito bacana, por exemplo, quando ele chegou à aposentadoria, nos fizemos 
depoimentos escritos e depoimentos gravados em vídeo a respeito dele e que serão, 
evidentemente, marcados, anexados para as gerações futuras. Isso, também, inspira 
os novos, porque é evidente que não se vai registrar só as coisas boas, aquilo que 
agente deseja, mas são essas as coisas que merecem ser registradas mesmo. Eu 
acho esse tipo de registro histórico possui necessariamente um caráter otimista; eu 
não vou ficar aqui contando as desgraças da minha vida, eu vou contar fatos 
importantes, fatos bonitos, fatos que me marcaram e, evidentemente, que me 
marcaram positivamente, como todos os meus colegas, penso eu, fizeram. Há uma 
lenda árabe que diz que dois Xeiques caminhavam pelo deserto e se 
desentenderam, um empurrou o outro, que pegou uma vara e escreveu na areia 
“Aqui neste local o Xeique, por uma bobagem, empurrou seu amigo”. Mas eles 
superaram esse desentendimento e voltaram a caminhar por esse mesmo deserto, e 
aquele sujeito que escreveu na areia passou um grande perigo, e o outro que tinha 
se desentendido com ele salvou sua vida, e o que foi salvo mandou gravar numa 
pedra, “Aqui neste local o Xeique salvou a vida de seu amigo”. E aí o outro disse: 
“Me diga uma coisa, quando eu lhe empurrei, eu lhe fiz um mal, você escreveu na 
areia, agora que eu fiz o bem você escreveu na pedra”, no que o outro respondeu: 
“Essa é a grande lição da vida, a gente tem que escrever na areia as coisas sem 
importância, as coisas que vão passar, que merecem ser esquecidas, mas agente 
tem que gravar na pedra as coisas realmente importantes, as coisas que merecem 
ficar.” E a pedra de hoje é o bit, a informação virtual. Quando Victor Hugo escreveu 
Nossa Senhora de Paris, que é conhecida pelo título popular de O Corcunda de 
Notre Dame, ele mostra que as catedrais góticas, verdadeiros monumentos de 
pedra, representavam a cristalização de todo o conhecimento do homem medieval; 
cada catedral daquela guarda lições de matemática, física, de arquitetura, de arte, o 
estudo das proporções, aquilo era o livro de pedra, e quando surge a imprensa, o 
livro de papel substitui as pedras, como o meio de guardar as coisas e Victor Hugo 
diz, “Este matará aqueles, o livro matará a catedral”. No sentido de que a gravação 
do conhecimento e da história na pedra não era mais necessária, ela foi substituída 
pelo papel e agora pelas unidades de informação. Então gravar esta entrevista, é 
gravar na pedra.   
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Olha, eu vou dizer uma coisa, esse Tribunal é uma escola. Eu acho que ele é uma 
escola para mim, porque desde que eu cheguei aqui eu tenho aprendido muito. Eu 
comentei com minha família e com meus amigos, que em meu primeiro ano de juiz, 
eu aprendi tanta coisa, que acho que desde a minha infância que não aprendia tanta 
coisa nova e em tão pouco tempo. Esse Tribunal nos dá lição de vida todos os dias. 
Algumas, efetivamente, dessas que precisam ser escritas na areia, mas uma grande 
parte delas que merecem ser escritas na pedra. Eu tenho aqui aprendido Direito, 
amizade, paciência, a trabalhar mais ainda em grupo, admirar e respeitar pessoas 
como, por exemplo, o Desembargador Luis Alberto Gurgel, a quem grande parte eu 
devo a minha vinda a este Tribunal, um juiz fantástico, uma pessoa que 
impressiona... como é que um homem tão jovem tem tanto equilíbrio, tanta visão, 
tanta sobriedade, ponderação?  O brilho intelectual e a dedicação ao trabalho de 
colegas, como Paulo Roberto de Oliveira Lima, que é um juiz impressionante, pela 
capacidade de trabalhar, pela atenção que ele presta a tudo, pela lógica dos 
argumentos com que ele trabalha. Você tem aqui pessoas admiráveis, como 
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Margarida Cantarelli, que é uma mulher notável, uma das pessoas mais 
competentes que já conheci, em todos os cantos em que ela atua e tudo que ela faz 
é bem feito. Enfim, se eu for desfiar as qualidades dos colegas desse Tribunal, eu 
terei que enumerar todos os quatorze colegas, porque, efetivamente, é um Tribunal 
que eu tenho orgulho em pertencer. Eu acho o Tribunal Regional da 5ª Região, um 
dos melhores Tribunais do Brasil.    
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E N T R E V I S T A Nº 17 
 
Nome – Desembargadora Federal MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTA RELLI 
Pais – Júlio Alcino de Oliveira e Dulce Barreto Coutinho 
Data de Nascimento – 28 de março de 1944 
Local de Nascimento – Recife, Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade de Recife – Pernambuco 
Duração da Entrevista – 2 h 36 min 31 s 
Datas da Entrevista – 05 de fevereiro e 18 de março de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
  
I PARTE – Recife, 05 de fevereiro de 2009 
 
Eu tenho o maior prazer em colaborar com o seu projeto, porque acho 
extremamente importante que toda Instituição tenha registrada a sua História, pois 
não tem futuro quem não tem passado; então, embora seja um passado curto, de 20 
anos - em termos de história 20 anos é pouco tempo - mas, é extremamente 
relevante que fique consignado o que foi feito até agora, porque muito o Tribunal 
contribuiu para o Poder Judiciário e para a  Sociedade. 
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?  
Eu sou Margarida de Oliveira Cantarelli, meu nome de casada. 
Meu nome de solteira, embora apenas Margarida de Oliveira, deveria ser Margarida 
Coutinho de Oliveira. Coutinho, do lado de minha mãe e Oliveira, de meu pai. 
Cantarelli, veio pelo casamento. 
Os meus pais: Júlio Alcino de Oliveira, ele tinha o nome do padrasto do seu pai, 
porque meu avô perdeu o pai muito cedo e minha avó, Leopoldina, casou-se pela 
segunda vez. Esse padrasto foi tão bom para o meu avô que ele deu ao primeiro 
filho que nasceu o nome de Júlio Oliveira. 
Minha mãe era Dulce Barreto Coutinho. O Barreto vem de Sergipe, da família Diniz 
Barreto,  de Sergipe. Por isso que eu tenho tanto amor e raízes em Sergipe. O 
Coutinho é de Nazaré da Mata, família muito ligada à história da medicina de 
Pernambuco, embora, naquela época mulher não trabalhasse, minha mãe chegou a 
trabalhar com Dr. Ulysses Pernambucano na área de Psicologia. 
Então ambos, papai médico e farmacêutico e ela ligada à área de psicologia, depois 
se casaram, e foi bom para nossa educação.  
 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
A minha cidade de nascimento é Recife. Nasci no Recife, na Rua Marquês do 
Paraná, antigamente se nascia em casa. 
Mas, eu tenho várias cidades no coração: Olinda, aonde eu moro desde 1980 e 
tantas outras que me deram a honra da outorga do título de cidadã, não só dos 
estados, como das cidades. Então eu sou do Recife, sou de Olinda, sou de Mossoró, 
de Caicó, de Souza, de Campina Grande, de Serra Talhada, de Estância, de 
Itabaiana. Então meu coração é Nordestino, embora a minha cabeça seja do Mundo. 
Nasci em 28 de março de 1944, portanto, este ano completo 65 anos de uma vida 
bem vivida. 
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3) Como foi a sua infância, Doutora Margarida? Pode  falar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Claro! Eu procurei expressar este meu sentimento, essa infância, essa juventude no 
Recife, num discurso que fiz quando recebi a Medalha José Mariano, da Câmara 
Municipal do Recife. 
Bom, pessoa de classe média com pai, como falei, farmacêutico e médico, professor 
da Faculdade de Medicina com laboratório de análises clínicas, na época 
pouquíssimos no Recife, não tinham tantos médicos fazendo esta parte de 
laboratório, que hoje são verdadeiras empresas. 
Nós tivemos uma infância e uma vida muito boa no Espinheiro. Na época em que 
casa tinha quintal, mangueira, pé de sapoti e jardins que se podia cultivar algumas 
flores que eram possíveis nesse nosso clima. A convivência com os primos, com os 
vizinhos, se podia brincar, andar, sair de uma casa para outra sem maiores 
problemas de violência. Tudo isto faz com que eu considere que tive uma excelente 
infância, com a família, com os irmãos, com os parentes. Papai era muito agregador; 
então, as famílias, tanto a de mamãe quanto a dele, estavam sempre reunidas em 
nossa casa.  
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Olhe! Meu pai, como eu falei, médico, era um lutador, quando ele quiz estudar 
medicina, não havia faculdade de medicina no Recife, só havia na Bahia. Então, ele 
fez primeiro o curso de farmácia que já existia. Quando terminou farmácia, foi fazer 
medicina, de tal sorte que ele foi da terceira turma da Universidade do Recife, hoje, 
UFPE. 
Ficou dividido entre as duas profissões, amando muito a farmácia, aos 
farmacêuticos. Colaborou demais, em razão de ter uma situação financeira melhor, 
com relação à classe dos farmacêuticos e à Associação dos Farmacêuticos. Era 
professor da Faculdade de Farmácia e, não só como médico-farmacêutico, mas ele 
também teve uma vida muito rica como professor. A tal ponto que ele não se via 
aposentado quando se aproximou da compulsória. Muito mais que deixar a 
Faculdade onde foi inúmeras vezes paraninfo, homenageado, patrono, e tinha os 
alunos como verdadeiros filhos. Isto eu aprendi muito com ele, a ter este carinho 
pelos estudantes, pelos meus alunos, porque à medida que a gente transmite 
conhecimento, você está colaborando para sua formação, não só intelectual, mas na 
formação moral e ética de gerações. Eu admirava muito meu pai, como professor 
dedicado aos alunos e também como médico dedicado, não só aos seus clientes 
particulares, mas, sobretudo, para aqueles que não podiam pagar. Claro que a 
previdência naquela época era muito mais precária que hoje, então era necessário 
que os médicos tivessem esse sentimento para com os mais necessitados inclusive 
isso ele demonstrou. Minha mãe também colaborava muito nessa área social, como 
eu lhe disse, ela trabalhou com Dr. Ulysses Pernambucano. E, antigamente, não sei 
hoje, porque não tenho uma convivência tão próxima com os médicos, os 
laboratórios davam aquelas amostras de remédios e as pessoas pobres, que 
moravam nas proximidades da nossa casa, iam lá buscar algum remédio. E ela 
sentava-se num banquinho, em frente do armário onde papai guardava as amostras 
e sempre procurava ver um medicamento que podesse atender àquelas famílias. 
Nossa casa, eu tenho lembranças assim muito interessantes dessa responsabilidade 
social da minha família com sua vizinhança pobre, com ex-empregados, também 
não se tinha carteira profissional, não se tinha previdência social, mas o cuidado e a 
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assistência que meus pais davam aos ex-empregados mais velhos, aquela 
preocupação da distribuição de cestas de natal, ou de presentes de natal - também 
na Semana Santa, se chamava o jejum. Imagine, jejum, além de jerimum, bredo, se 
dava também bacalhau, porque bacalhau era mais simples a comida (risos), então 
se fazia, aquelas pessoas iam buscar sempre. 
Essa preocupação de minha mãe com os pobres me marcou muito. Como também o 
tratamento daquelas pessoas que nos servem. Então, não se fazia distinção de 
comida na minha casa, comida da mesa, comida de empregado, absolutamente 
nunca houve isto. Sempre se tratou com muito carinho todos aqueles que 
trabalhavam. E ainda hoje, já desapareceram meus pais, meus irmãos, e eu ainda 
mantenho com a 2ª ou 3ª geração desses ex-empregados o mesmo contato. Você 
deve ver com frequência aqui me procurando essas pessoas, já netas de ex-
lavadeiras lá de casa. Então continuo com essa afinidade. No Natal a distribuição 
das cestas é uma preocupação minha, não de cestão pronto de supermercados, 
mas eu própria compro os gêneros, preparo a cesta, de forma que possa oferecer, 
dentro das minhas possibilidades àquele grupo, que hoje já está mais reduzido, mas 
assim mesmo ultrapassa as 15 famílias, que eu faço questão de atender no Natal 
como homenagem à memória dos meus pais e da minha irmã. 
Minha família, hoje, é uma alegria para mim. Infelizmente, Cantarelli adoeceu, já há 
muitos anos, 1987, portanto, já se vão 22 anos que ele se tornou uma pessoa 
inválida, hoje é cego. Mas mantemos essa união da família com os dois filhos, Ana e 
Rafael, agora com nora e netos. Todos moramos juntos. Essa agregação que eu 
falei que eu via lá na casa dos meus pais, continuo com ela, todos moramos juntos.  
Eu tenho um carinho muito grande, não só pelos filhos, claro, mas também pelos 
netos. Os netos significam uma renovação na vida de cada um de nós. E Cantarelli, 
mesmo uma pessoa que não tem a visão, fica feliz com a proximidade, com o 
carinho dos netos. Criança não percebe quem é cego ou quem vê, eles não sabem 
que existe cegueira, então tratam o avô como se ele tivesse visão. O meu neto esta 
semana chegou com a revista Veja, cuja capa tinha um patinho amarelo, para 
mostrar ao avô o patinho amarelo e ele fez de conta que estava vendo e achou 
bonito o patinho que, infelizmente, não via. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Claro. A minha primeira escola, o Instituto Recife, era próximo a nossa casa, 
inclusive dava para ir a pé, caminhando. Tinha uma educadora chamada Eulália 
Fonseca, pessoa de uma visão de futuro, de uma educação renovada, 
extremamente interessante. Imagine que naquela época ela já dirigia carro e tinha 
ido aos Estados Unidos para conhecer novos métodos de Educação. 
Nós tínhamos, na Escola, não só o curso primário, chamava-se primário naquela 
época, como também nós estudávamos música e francês. Nós aprendíamos a 
Redação, não apenas como se chamava uma “composição”, que hoje chamam de 
dissertação, nós aprendíamos a interpretar, a fazer atas, a redigir ofícios, a passar 
telegrama. Então era uma forma interessante de ensinar Português, já que iríamos 
precisar utilizar redação na vida, como também o francês, que já dávamos na Escola 
primária e música. Naquela época a professora tinha trazido dos Estados Unidos um 
instrumento de sopro, uma espécie de flauta e nos ensinou música. Foi então que 
aprendi realmente e comecei a me dedicar um pouco à música, inclusive, tinha 
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colegas de música do Colégio primário como Ana Schuler, que foi do Tribunal do 
Trabalho, chegou a ser Presidente do Tribunal do Trabalho, e as suas irmãs, que 
moravam na nossa rua. 
Então Eulália Fonseca foi uma educadora de referência naquele período, tendo nos 
levado para ver, para começar a aprender e a respeitar o civismo, o funcionamento 
de algumas sessões eleitorais no prédio do nosso Colégio, no dia das eleições. 
Foi no Colégio primário que eu participei ou organizei, liderei o primeiro movimento 
político da minha vida, que foi aos oito anos de idade, organizar uma greve no 
Colégio, isso a causa era relevante, até hoje eu acho justa. Porque no sábado de 
carnaval só havia aula para o turno da manhã, turno da tarde não, eu achei isso uma 
tremenda injustiça. Sábado de carnaval não devia ter aula nem pela manhã nem à 
tarde, então eu liderei uma greve para que ninguém fosse à aula no sábado de 
carnaval pela manhã. Não havia ainda o Galo da Madrugada, evidentemente. Mas já 
era um dia de carnaval, não podia ter aula pela manhã. 
Depois eu saí, quando terminei o primário, fui para o Colégio das Doroteias, o 
Colégio de São José, porque a minha tia, irmã de meu pai, era Doroteia. Então, 
fiquei lá fazendo o ginásio, muito bom. Um colégio excelente e as freiras tinham uma 
atenção especial conosco, até com mais rigor, por conta de sermos sobrinhas, eu e 
minha irmã, de doroteia. Todas eram nossas tias, com rigor absoluto.  
Eu sempre gostei de pintar as unhas de vermelho forte, e me recordo que um dia eu 
cheguei, tinha havido a formatura do meu irmão, e eu no dia seguinte fui para o 
colégio com as unhas pintadas e a freira olhou para mim, com aquele jeito muito 
sério, e me perguntou: "Passou a mão no inferno?", se referindo ao vermelho das 
unhas, e eu tive que tirar o esmalte da forma mais precária, de modo a não quebrar 
a disciplina do Colégio. 
Foi muito bom, no ginásio eu me dedicava muito à História, que até hoje eu tenho 
uma forte tendência para o estudo da História, que considero fundamental para se 
entender o Direito Internacional, mas foi muita influência das mestras, das 
professoras, das doroteias. 
Infelizmente não pude continuar nas Doroteias, porque só havia o curso Pedagógico 
e depois a Faculdade de Filosofia do Recife, que hoje é a FAFIRE, que se chamava, 
a título de brincadeira, de "espera marido". Então não se pensava que mulher 
pudesse ter outra profissão que não fosse professora, fazer o Pedagógico e ir para a 
FAFIRE para fazer línguas e esperar um bom marido para casar. 
Como eu queria fazer Direito, fui para o Colégio Vera Cruz, e lá fiz o curso Clássico, 
o 2º grau, eu não sei como se chama hoje, era dividido em dois: o Científico, para 
quem ia para a área de ciências exatas e o Clássico, para quem ia cursar Direito e 
outras poucas profissões existentes então. 
No Colégio Vera Cruz recebi influências muito importantes, especialmente da minha 
professora de Filosofia e Latim, Irmã Magna, que eu lamento que, na época, por ser 
tão jovem, eu não tivesse a percepção completa do quanto aquela mulher era 
competente, era importante, ela tinha sido aluna de Heidger, na Alemanha. Nos 
ensinava Filosofia e também, apesar de ser uma pessoa tão profunda em 
conhecimentos, tinha uma obra social no Vasco da Gama, e levava as alunas do 
Vera Cruz, que eram consideradas meninas de classe média ou ricas, para a 
comunidade, para trabalhar com os mais necessitados. E isto tudo vai formando a 
nossa personalidade, vai chamando a atenção para determinadas coisas, que às 
vezes passam despercebidas, que é esse compromisso social segundo o qual 
aquelas pessoas mais favorecidas, não precisam nem ser ricas, mas, em melhores 
condições, devem ter com os mais necessitados. E desse compromisso social eu 
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não me afasto em nenhuma hipótese, me sinto sempre comprometida em retribuir o 
muito que eu recebi dos meus pais, das condições de vida, do Estado, que 
patrocinou o curso Superior, claro, eu fiz Faculdade Federal e essa retribuição é uma 
constante na minha vida.  
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
A primeira coisa que se tem de mostrar é que o Magistrado é um ser humano, é 
gente. É preciso não só que as pessoas vejam os Magistrados como gente, mas que 
eles próprios também se sintam gente. Gente igual a qualquer outra, não há a menor 
diferença enquanto ser humano de mim para qualquer outro servidor deste Tribunal, 
desde aqueles que exercem as funções mais simples, mais humildes, de limpeza, de 
vigilância, até nós, como desembargadores, que estamos de certa forma na posição 
mais elevada dentro da Instituição. Este ponto é fundamental e me preocupo muito 
com isso.  Enquanto Diretora da Escola de Magistratura, sempre procurei levar ao 
Magistrado, especialmente ao Magistrado novo, essa ideia: Nós somos pessoas, nós 
somos gente, seres humanos absolutamente iguais a qualquer outro. E por isso nós 
temos que agir como gente e não como máquinas, e não como simples aplicadores 
da Lei, porque, se assim fosse, não precisávamos estar aqui, bastava eu colocar os 
dados num computador e ele daria o resultado. Então o Magistrado tem que pensar 
que exerce a sua função para, exatamente, extrair o que há de humano na conduta 
e interpretar a lei da forma mais justa possível. Essa visão é fundamental para isso. 
Muitas vezes a Magistratura jovem, cada vez mais jovem, nos deixa essa 
preocupação acentuada pelos estudos, pela dedicação profunda aos estudos, pode 
levar uma vida de certo modo segregada, afastada, e isso não é bom, porque a 
nossa função tem relevância social grande. Porque o Magistrado, a Magistratura ou 
o Poder Judiciário, melhor dizendo, existe como serviço público. 
Nós somos servidores públicos. Agora, a nossa função, enquanto servidores 
públicos, visa a paz social através de quê? Da solução dos conflitos, da solução de 
litígios existentes entre membros da sociedade, quer sejam pessoas físicas, quer 
sejam pessoas jurídicas, os próprios entes públicos, a União, os Estados, os 
Municípios. Então, para solucionar estes conflitos, que não foram solucionados ao 
nível de partes, recorre-se ao Judiciário. Assim o Judiciário tem um papel de serviço 
público, de paz social, de solução dos conflitos de interesses existentes entre as 
pessoas ou entre as Instituições. Então é que não se pode perder a consciência 
deste papel que tem o Poder Judiciário. Nós não somos deuses, não estamos nem 
perto Dele, até era bom que fôssemos, mas não somos e temos que agir como 
gente. 
Isso é fundamental, com sentimentos, com tristezas, isso não retira a imparcialidade 
que deve ter o Magistrado, mas essa imparcialidade tem de ser vista de outra forma, 
não tomar partido de um lado ou de outro, mas a imparcialidade não retira do 
Magistrado esse olhar profundo da realidade das pessoas, da questão que é posta, 
porque se tirasse, ele seria perfeitamente dispensável, com a tecnologia do mundo 
de hoje. Um computador faria o mesmo papel com absoluta isenção, porque os 
dados, os resultados ele faria. Se nós existimos é para que tenhamos este olhar 
profundo em cada processo que julgamos. 
Agora você pede para eu descrever um pouco a minha vida de estudante. 
Movimentadíssima. Afinal, quem começou a fazer greve com 8 anos de idade, só 
pode tertido uma vida muito movimentada de estudante. Naquela época, a 
Faculdade de Direito era coisa para homens, eram poucas as mulheres que faziam, 
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minha turma tinha apenas nove, então o número era pequeno. Se a gente olha a 
relação de formandos da Faculdade de Direito, na história da Faculdade de Direito 
desde 1827, nós vamos ver que este número foi crescendo gradualmente. Mas, na 
década de 60, eu comecei em 62 e me formei em 66, então o número de mulheres 
era muito pouco. Mesmo assim eu participava do diretório, de todos os movimentos, 
embora nunca tivesse deixado de estudar, não atrapalhava a minha vida de 
estudante. Estudando, boa aluna, com atividade política na Faculdade, e também 
cultural, promovendo eventos, coisas até raras, exposições de pinturas e outras 
coisas desse gênero na Faculdade de Direito do Recife. 
Até quebrando "tabus", porque você sabe que durante parte do meu curso, o Brasil 
vivia um momento de exceção, depois da Revolução de 1964, e eu me formei em 
66. Nestes últimos anos vimos professores nossos serem afastados, cassados, isso 
pessoas que nós tínhamos afinidades, que queríamos bem. Aquela suspeita entre 
os colegas que alguém pudesse estar denunciando o outro; colegas também presos, 
tudo isso foi um momento difícil, enquanto atividade política. Eu me lembro que uma 
vez nós organizamos uma exposição de pintura e uma das telas era um Cristo nu, 
que foi considerado algo absolutamente obsceno e as forças militares mandaram 
retirar imediatamente o quadro. Era considerado como atentatório à moral e aos 
bons costumes, que também a Revolução se dizia guardiã. Então o Cristo nu foi um 
escândalo na época. Como também em 69, na versão do Auto da Compadecida, o 
Cristo negro chocou a opinião daqueles mais conservadores, porquanto não se 
admitia um negro, que era um ser inferior, como o próprio Cristo, filho de Deus. 
Então eu vivi essa época, que é rica em termos de experiência política e também, ao 
mesmo tempo, uma outra experiência grande, que era a afirmação da mulher. 
A década de 60, o movimento de 68, aquela época era muito importante como 
afirmação da mulher no seu novo papel de participante ativa da sociedade, das 
profissões, quebrando "tabus", enfrentando incompreensões. Quando viajei para a 
Europa no final de 68 para fazer o curso de pós-graduação em 69, na Holanda, eu 
me lembro que o marido de uma prima de meu pai disse: "Se filha minha saísse de 
casa para estudar na Europa, quando voltasse não entrava mais”. Ou seja, fazer um 
curso no exterior, ter recebido uma bolsa do Governo Holandês para fazer uma pós-
graduação, em vez de ser motivo de orgulho, seria para aquele senhor um motivo de 
desonra.  
Então essa época da década de 60 foi o movimento estudantil na Europa, em toda 
parte, uma grande revolução de costumes e para a mulher, substancialmente. Foi 
difícil aceitar que nós participássemos, que eu fosse candidata a Presidente do 
Diretório da Faculdade, que fosse a Presidente da Comissão de Formatura, que 
depois me candidatasse à Ordem dos Advogados, eu fui Vice-Presidente da Ordem 
dos Advogados quando mulher sequer conseguia uma vaga no Conselho. Então 
colocavam pessoas importantes para concorrer comigo para ver se conseguiam me 
derrubar, havia muito isso de não aceitação desse papel da mulher. Mas creio que 
dei a minha contribuição, nunca me intimidando diante de qualquer obstáculo que 
viesse a aparecer em razão da minha situação como mulher. 
Duas coisas na vida nunca me impediram de fazer o que realmente desejei, sou uma 
obstinada: ser Mulher e ser Canhota nunca me impediu de fazer o que eu queria, 
nem tocar violão como destra, sempre fiz e acho que isso é importante na vida da 
gente, essa obstinação. 
Que os estudantes saibam que a vida não é fácil, não é romance, tem obstáculos; 
todavia, é preciso ter determinação,  precisam saber o que querem fazer, e fazer. 
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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? 
Você vai achar graça disso que eu vou dizer. Como falei, minha família era 
praticamente toda de médicos, havia até um ditado aqui, com relação às famílias da 
Faculdade de Medicina, que se dizia: "Quem não é Marques é marcado, quem não é 
Coutinho é coitado". Então, eu como uma Coutinho gostava de estudar, a 
perspectiva era que fosse estudar medicina, como meu pai, meus tios, já que eu não 
estava conformada ao Pedagógico e a ficar "esperando marido". 
Mas eu não quis, eu quis fazer Direito, devia ser a vocação mesmo e sou muito feliz 
com minha profissão. 
Houve um episódio que me marcou muito, o crime de Sacopã - o Tenente Bandeira, 
um episódio de muitos anos atrás, que, naquela época, era divulgado pela revista "O 
Cruzeiro", na qual saíam às matérias sobre esse crime de Sacopã. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
É uma longa trajetória. Eu comecei a trabalhar, ainda estudante, como oficial de 
gabinete da Secretaria de Justiça.  João Roma era o Secretário de Justiça e a ele 
quero fazer justiça. Algumas pessoas, acho que por ele ter participado da Secretaria 
de Segurança Pública na época do Estado Novo, achavam que ele era truculento, 
ou que tinha cometido atos não muito recomendáveis em termos de respeito às 
pessoas. 
No Estado Novo houve uma ditadura muito pesada, em termos de Brasil, em todos 
os Estados, então havia essa imagem. Ele era primo de meu pai, foram criados 
juntos, porque o pai dele era juiz de direito no interior, e como ele queria estudar, 
veio estudar na casa de meus avós e foi criado como irmão de meu pai, e eu o 
considerava como se fosse um tio. Então eu vi João Roma ter gestos, logo depois da 
Revolução de 64, que me deixaram realmente impressionada com seu sentimento 
de humanidade, quando ele mandou que a secretária dele acompanhasse Dona 
Madalena Arraes ao Palácio do Governo, para que ela, sem ser molestada por 
qualquer pessoa, pudesse retirar todos os seus pertences. Eu cansei de ver e 
também de participar, levando encomendas, às vezes alimentos, à Casa de 
Detenção, onde havia presos políticos, que os familiares pediam para fazer chegar 
medicamentos, alimentos ou roupas, enfim, algo para os seus parentes presos. E ele 
mandava que nós, oficiais de gabinete, fôssemos lá entregar. Então, esse 
sentimento grande dele à Secretaria de Segurança no Estado Novo, numa época de 
exceção, se houve algum ato, que eu não sei que não fosse próprio, eu vi 
posteriormente tantos atos de humanidade, de sentimento, de respeito à pessoa, 
que, acredito, para mim fica esta última imagem. E eu sei que Dona Madalena há de 
se lembrar que ele teve este gesto de máxima atenção e respeito para com ela. 
Depois, já como estudante de direito, trabalhando, fui para a Assistência Judiciária. 
Novamente a minha trajetória de vida foi de contato com o pobre, com o povo. A 
Assistência Judiciária, que hoje se chama Defensoria Pública, era muito mais 
precária do que é hoje, porque nós trabalhávamos numa sala, num terceiro andar, 
no bairro do Recife e, como jovens, não podíamos descer porque era num horário 
considerado suspeito. Tínhamos que chegar e subirmos imediatamente; o chefe da 
época de lá da Assistência Judiciária era o nosso Professor Dr. Ruy Antunes, grande 
jurista, grande professor de direito penal e ele avisava “hoje vocês não podem 
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chegar na janela do terceiro andar”. Donde nós trabalhávamos, dava para uma rua 
daquelas estreitas do bairro do Recife, onde havia pensões e cabarés, e essas 
coisas assim, e ele dizia: “Hoje vocês não podem chegar perto da janela”. Nós 
gostávamos muito de um leite maltado, que era famoso, servido ali embaixo, bem 
pertinho, mas, tínhamos que gratificar ao contínuo para ele ir buscar para nós, 
porque nós não podíamos descer para ir lá, não era aconselhável às moças de 
família que frequentassem, ali, bar para tomar leite maltado. Assim a gente mandava 
buscar para poder saboreá-lo através de um contínuo, que nos fazia esse favor. 
A Assistência Judiciária foi uma experiência muito boa, tive contato com pessoas 
extremamente carentes, onde a gente descobre que muitos daqueles problemas 
levados como um litígio, na realidade, são problemas sociais. É a pobreza e o 
desemprego que levam às incompreensões na família. Há o ditado popular que diz: 
“Em casa onde falta pão, todo mundo tem razão”, uma coisa mais ou menos deste 
jeito. 
Os conflitos surgem das necessidades. Muitas vezes a pessoa precisa de alguém 
que chame a outra parte, que lhe dê um “carão”, pois, muito mais do que jurídicos, 
os problemas eram sociais. Foi um aprendizado grande nesse momento, em que se 
frequentava a Penitenciária de Itamaracá com toda facilidade, não tinha nenhum 
risco no Sistema Penitenciário. Eu, Milta Paes e outras colegas íamos fazer as 
entrevistas para concessão de livramento condicional sem nenhum problema. 
Andávamos lá, na Penitenciária de Itamaracá, e fiz amizade com inúmeras daquelas 
pessoas que estavam lá sentenciadas. A Penitenciária aberta, havia casas onde 
muitos residiam com as famílias e realmente eu fiz amizades, muitos vinham para o 
Recife, para batizar o filho na minha casa, se fazia uma festinha de batizado para 
aquelas crianças e as meninas eram chamadas de Margarida. Ainda hoje, vem a 
este Gabinete várias Margaridas, filhas de ex-detentos sentenciados condenados na 
Penitenciária Agrícola de Itamaracá, porque a amizade continuou até hoje. 
De lá, da Assistência Judiciária, como Assessora Jurídica, fui convidada por Marco 
Maciel para ser Chefe da Casa Civil. Este é um outro momento muito importante da 
minha vida, os oito anos que passei como Chefe da Casa Civil. 
Você se recorda que era um momento de reabertura democrática, e nós assumimos 
exatamente depois do Governo de Moura Cavalcanti, é uma outra pessoa que eu 
também quero fazer um registro pela admiração que tenho: Dona Margarida Moura 
Cavalcanti, pelo trabalho que ela realizou no Palácio do Governo, de recuperação de 
peças, de recuperação do acervo, um trabalho muito importante, mas era um outro 
momento. Era um momento de abertura democrática, no qual as pessoas tinham 
que aprender a viver democraticamente. 
Assim, aquele período de exceção havia passado e fazia-se necessário criar 
mecanismos para que a democracia fosse implementada, então tudo era 
experiência. Na época da Lei de Segurança Nacional fazer passeatas, organizar 
movimentos pela rua era crime, crime contra a Segurança Nacional. Depois desse 
momento democrático, então, as pessoas podiam fazer seus movimentos de 
protesto? 
Creio que isso foi uma contribuição relevante que dei, obviamente, atendendo a uma 
orientação do Governador Marco Maciel: o que fazer com aqueles movimentos que 
chegavam à porta do Palácio, como receber, como tratar essa gente. Ora, você 
precisa usar um pouco de sua habilidade no trato com as pessoas e, ao mesmo 
tempo, uma certa lógica no encaminhamento. Evidentemente não podia chegar, num 
primeiro momento, ao Governador, os pleitos, que eram os mais diversos possíveis, 
desde as dificuldades que o Jornal do Commércio atravessava, naquele momento, 
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até uma metalúrgica que estava sendo fechada no município de Abreu e Lima, com 
desempregados. Isso tudo vinha desaguar na Porta do Governador, ninguém sabia 
a quem pedir, acabou o tempo de “vá se queixar ao Bispo”. Então, iam para o 
Palácio. Se chegassem diretamente ao Governador, ele tinha que dar uma solução e 
não era possível, no primeiro contato com o problema (invasão de terras, invasão de 
áreas urbanas), então, isso tudo tem o seu encaminhamento. Logo, alguém 
precisava ouvir para depois tratar daquele assunto, a negativa, a solução 
intermediária ou a solução definitiva, para que o Governador pudesse então recebê-
los. Era preciso um para-choque, precisava-se de alguém que fizesse esse meio de 
campo e essa pessoa tinha que ser eu, a Chefe da Casa Civil! 
Lógico que isso tudo significava, como eu disse, uma construção de uma forma 
democrática e política de atender os movimentos de reivindicação. E, se eu era a 
intermediária, eu tinha que receber 100 pessoas, 200 pessoas, seria impossível. 
Receber um grupo, aquele grupo escolhido pelos próprios, quem os representaria, 
vez que todos esses movimentos tem lideranças. Um grupo que fosse expressivo 
em termos do movimento, mas, ao mesmo tempo, não fosse tão grande que 
inviabilizasse o diálogo. Se eu recebesse 20 pessoas, eu não tinha como 
argumentar, enquanto eu tivesse respondendo à primeira pergunta, tinha dezenove 
pensando o que  iria me torpedear depois. Então, você tinha que encontrar um meio 
termo, que o movimento de protesto se sentisse representado por aquelas pessoas, 
mas, ao mesmo tempo, desse condições de ouvi-las, de entender, de responder, de 
assumir pequenos compromissos, enfim, não podia ser com um grupo grande. 
Até nós chegarmos a isso, foi um caminho de construção democrática, de ouvir. 
Esse foi um aspecto importante. 
O outro papel importante que eu reconheço, também da Casa Civil naquela época, 
foi a retomada dos vínculos com a Igreja, sobretudo com a figura de Dom Hélder 
Câmara, que agora estaria completando 100 anos se vivo fosse. 
Dom Hélder era uma pessoa encantadora, com quem fiz uma grande amizade e 
guardo nas minhas lembranças desse período com muito carinho. Era um 
interlocutor nosso. Todavia, Dom Hélder não podia, claro poder podia, mas, não era 
compreensível ele ir ao Palácio do Governo para falar com o Governador, nem o 
Governador ir à Igreja falar com Dom Hélder, precisava de alguém que fizesse essa 
interlocução, e esse alguém era eu, a Casa Civil. 
Muita coisa foi resolvida silenciosamente, sem divulgação da imprensa, sem 
estardalhaço público, porque não interessava nem a ele nem a nós, a visibilidade, 
nos interessava a solução do problema. Então, inúmeros problemas foram 
solucionados: de saques no interior, de invasão de terrenos aqui, de ameaças sem 
que viessem a público. 
Eu acho que o papel da Casa Civil, de certo modo, era ingrato para quem o exercia, 
porque ficava exatamente exposto de um lado e à sombra dos resultados, do outro, 
que não eram meus, se positivos, e sim do Governador. 
A Casa Civil não tem obras a inaugurar, não tem placas a descerrar, não tem 
algumas comemorações a fazer, mas, tão só, dar esse suporte que o Chefe do 
Executivo precisaria num momento diferente que estava vivendo o País, que você 
acompanhou como era e como passou a ser. 
Então, atendimentos de grupos de protestos, de reivindicações, a ligação com a 
Igreja, o recebimento de uma quantidade enorme de autoridades estrangeiras que 
começavam a vir, despertadas pelo novo momento do País, pelo que SUAPE 
começava a representar, em termos de futuro, e quem tinha visão de futuro sabia 
que ali estava um embrião que daria excelentes árvores, muitos bons frutos na 
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reestruturação econômica de Pernambuco. Então, a quantidade de visitantes 
estrangeiros era grande e também de Ministros para assinatura de convênios aqui. 
Na época, o Ministro Mário Andreazza, através dos seus convênios, tornou possível 
se construir 100 mil unidades habitacionais. Pensando isso hoje, é uma coisa 
fabulosa, não só unidades habitacionais, mas, também, saneamento básico, 
eletrificação, telefonia, interiorização do BANDEPE, logo, foi tanta coisa que a Casa 
Civil organizava mas, não era ela quem realizava. 
Então, creio que esse foi o papel que eu tive na Casa Civil e que continuei a ter no 
Governo de Doutor Roberto Magalhães; porém, depois, fui para a área de educação. 
Portanto, encerrado está esse ciclo. Quando eu estava na Casa Civil, me submeti a 
concurso público para Promotor de Justiça no Estado de Pernambuco. Algumas 
pessoas perguntavam: “Mas por que você? Certamente, o Governador lhe nomearia 
para uma Procuradoria”. Na época não era exigido o concurso de qualquer dessas 
empresas públicas ou autarquias, ou órgãos da administração indireta. Todo mundo 
queria ser Procurador da CELPE, do BANDEPE, do DETELPE, do DETERPE, não 
sei de onde mais. 
Acho que talvez por vaidade eu entendia que devia fazer um concurso público, como 
as outras pessoas faziam, para assumir um cargo. Então, se eu me sentia mais 
confortável me expondo a um concurso, por que não? 
Então, foi então que fiz concurso para Promotora, enquanto era Chefe da Casa Civil. 
Eu me lembro que uma pessoa chegou junto de mim e disse: “Você não tem medo 
que dê um branco na hora da prova oral?” O máximo que podia acontecer era eu ser 
reprovada, mas, achava pouco provável, porque eu tinha experiência de magistério. 
 (Uma coisa que eu queria falar à parte é minha experiência de magistério). 
E sei que pode dar um branco, um nervosismo, a pressão, o ‘stress’, mas, acho que 
isto não iria acontecer. Graças a Deus não deu branco e fui aprovada em 1º lugar no 
concurso, mas, foi um concurso público, as pessoas viram a prova, podia assistir às 
provas quem quisesse, era aberto, era público. Isso me deixou muito mais 
confortável. Até depois, com a mudança de governo, eu podia assumir a minha 
Comarca. Comarca que conquistei através de um concurso.  
Durante a minha permanência na Casa Civil, fiz não só o concurso para Promotora, 
como defendi a minha dissertação de mestrado. E tive na Banca pessoas como 
Everardo Luna, que era um grande penalista, e alguém de quem guardo excelente 
recordação, Tarcísio Burity, que também era Professor de Direito Internacional. 
Então, da Banca, por dois deles eu tenho o maior respeito, a maior reverência, que 
eram o Professor Everardo Luna e o ex-Governador da Paraíba, Tarcísio Burity. 
Depois da Casa Civil, fui para o Ministério da Educação. Marco Maciel era Ministro 
da Educação e fui trabalhar na área social mais direta, através de um Programa que 
foi muito criticado, e depois extinto. Eu lamento que às vezes no Brasil se extingam 
as coisas que não estão indo bem, e não se põe nada no lugar, como o MOBRAL - 
Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos. Então, foi extinto, depois foi 
criada a Fundação EDUCAR; extinguiram a Fundação EDUCAR, como se 
extinguindo a Fundação acabassem com os analfabetos, o que não aconteceu. 
Em vez de se reformular para que aquela Instituição fosse eficiente, que as pessoas 
deixassem de ser indicadas por apadrinhamento político nos Estados e sim por 
competência técnica, se poderia ter um resultado bem mais positivo. Hoje o número 
de analfabetos adultos não diminuiu, ao contrário, aumentou e não temos nada. 
Temos programas de educação de adultos, inseridos nas Secretarias de Educação, 
que não têm tido o resultado satisfatório. 
Fiquei em Brasília um tempo até que houve a mudança de Governo, retornei a 
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Pernambuco e fui para a minha Comarca ser Promotora, Promotora de Paulista, 
Promotora em Olinda. Foi uma experiência muito boa também, eu pesquisei muito 
nessa época, claro, eu fazia de cada processo um momento de estudo. E então, a 
estudar a situação da mulher, a mulher como acusada e a mulher como vítima. 
Então nos processos que eu atuava, eu fazia os apontamentos e guardava. Depois 
até apresentei um trabalho quando fiz o Doutorado sobre “A Situação da Mulher: 
como acusada e vítima”. Sobretudo sobre                          a violência doméstica, que 
situação era a da mulher, o que a tornava mais vítima da violência doméstica. A 
esposa, a ex-esposa, a amante ou companheira, ex-companheira, então isso tudo 
eu tenho anotado, fruto do meu próprio trabalho nesse período. Podia até ter 
publicado, mas não o fiz. Agora já faz tempo e a situação da criminalidade mudou 
muito também em relação à mulher. 
Fiquei no Ministério Público, depois retornei a Brasília, novamente para o Ministério 
da Educação, como Chefe de Gabinete do Ministro da Educação. Também tive 
oportunidade de fazer muitas coisas interessantes, como por exemplo trabalhar com 
os Quilombos de Goiás, onde tive a oportunidade de visitar unidades quilombolas, 
que nunca tinham recebido a visita de nenhuma autoridade, e a chegada até esses 
locais foram aventuras fantásticas, porque usamos todos os meios de transportes, 
desde a canoa, cavalo, até chegar a comunidades completamente isoladas, onde as 
mulheres não desciam para a cidade, onde falavam um português arcaico. Foi uma 
experiência muito boa, em que eu levava para essa gente o que ela mais precisava, 
que era a educação. 
Eu quis ir para ver, foi uma aventura, uma aventura válida, da mesma forma com 
comunidades indígenas, que eu entendia e entendo que nós devemos ensinar o 
português, mas, devemos preservar os seus idiomas, a sua cultura. Não é que se 
abandone a comunidade indígena, absolutamente, mas não se deve retirar dela a 
sua força cultural, a expressão de séculos de uma cultura respeitada, isso também 
eu creio que no Ministério da Educação tenham sido dois pontos que eu pude atuar 
e que continuam dando fruto até hoje, que eram na área dos Quilombos e na área 
da educação indígena. 
Passado isso, retorno ao Recife na condição de Pró-Reitora da Universidade Federal 
de Pernambuco, com duas vertentes: de Cooperação Internacional, dentro da área 
que eu me dedico de Direito Internacional e uma outra parte que eram os programas 
de extensão. Novamente volto eu para trabalhar com pobres. Os programas de 
extensão da Universidade estavam engatinhando no sentido de favorecimento às 
comunidades. Nesse trabalho passei um certo período. Depois, terminado o 
mandato do Reitor, fiquei algum tempo como Assessora, aqui no Tribunal, do então 
Juiz Francisco Falcão, durante dois anos e, de repente, voltei para a área de 
educação, a convite de Roberto Magalhães, para ser Secretária de Educação do 
Recife. 
Bem, este convite para a Secretária de Educação do Recife chegou num momento 
muito oportuno na minha vida pessoal. 
Eu tinha acabado de perder, há menos de um mês, a minha irmã, que era uma 
pessoa com quem eu tinha uma ligação profunda, e que morreu de uma doença, de 
um câncer, com muita rapidez e que me deixou meio sem rumo. Eu recebi muito 
apoio daqui, das pessoas do Gabinete, porque eu trabalhava, na época da doença 
dela, no Gabinete de Dr. Falcão, eram Lúcia, Lília, essas mesmas pessoas que 
continuam trabalhando comigo e trabalhavam  naquela época. 
Então, eu estava meio perdida, em termos de vida pessoal, eu tinha perdido uma 
metade de mim, minha irmã me completava de tal maneira com minha família, com 
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meus filhos, com carinho, morávamos juntas e precisava arranjar alguma coisa que 
me motivasse a continuar com força, com determinação, que eu estava me sentindo 
frágil, muito só. 
Quando veio o convite de Dr. Roberto Magalhães, fiquei angustiada em dizer a Dr. 
Falcão que eu ia deixá-lo, sobretudo, depois de ele ter sido extremamente generoso 
comigo e com ela. E como é que naquele momento eu ia deixá-lo?Mas ele 
compreendeu muito bem, a Secretaria de Educação veio preencher aquela grande 
perda. 
Eu entendo que quando a gente na vida tem uma grande perda, tem que fazer uma 
grande doação. Você, quando tem uma grande perda, não deve esperar que alguém 
venha, porque a gente se reencontra e esses amigos estão dispostos a somar 
quando você está sem novo desafio, porque sabem que você tem a melhor das 
intenções e pretende fazer o máximo por aquilo com que está comprometida. 
Assim, com os meus amigos de Brasília, como também da área Internacional, do 
Banco Mundial, eu consegui um apoio fabuloso em recursos para a construção de 
escolas. Orgulho-me muito que no primeiro convênio assinado com o Banco Mundial 
e a Secretaria de Educação do Município, via MEC, para construção de sete 
escolas, com o mesmo dinheiro nós construímos dez. Isso causou surpresa ao 
Banco Mundial, a ponto deles mostrarem os nossos projetos com a seguinte 
observação: “Como se ser honesto na América Latina”. O dinheiro de sete escolas 
deu para construir dez. E isso é uma coisa referencial, essas dez escolas tinham 86 
salas, dependendo do tamanho do local, variava o número de salas e o projeto era 
para eu construir 67 salas, então foram mais escolas com número expressivo de 
salas de aula. E isso entusiasmou os representantes do Banco Mundial no Brasil 
para que repassassem para nós, não só dinheiro para construir outras escolas, 
como também para reformá-las. 
Dinheiro para reforma é um dinheiro que o Banco Mundial tem muito cuidado, 
porque precisa ter confiança. A construção de um prédio você pode calcular o valor 
dele por metros quadrados, pelo material empregado, mas uma reforma não, porque 
um prédio antigo, velho, desgastado, é um “sorvedouro” de dinheiro, você precisa 
confiar no gestor para poder liberar recursos para isso. 
E assim nós reformamos mais de 70 escolas da rede municipal e deixamos livre o 
dinheiro do município para melhorar as creches, que não estavam contempladas no 
Projeto do Banco Mundial. 
Na Secretaria de Educação nós fizemos escolas muito boas e bonitas, eu entendo 
que uma escola custa o mesmo preço, quer seja bonita ou feia, é questão de bom 
gosto. Porque o pobre tem que ficar numa construção simples, feia, por quê? Se 
aquela mesma construção vai custar o mesmo preço ou até menos, o mesmo valor, 
se for de bom gosto, se tiver um projeto bonito. Tanto isso atende, atinge, melhora, 
levanta o ego das pessoas, dos alunos que vão freqüentar, dos pais que vão levar, 
que vão se orgulhar do filho estudar numa escola que se destaca na Comunidade 
pela sua qualidade, pela sua beleza, pelo seu espaço físico acolhedor, do que se 
fosse uma escola feia. Por que a Escola tem que ser branca de janela azul? Claro 
que debaixo de um umbuzeiro se aprende a ler, mas, se é possível oferecer, eu vou 
oferecer o melhor e o mais agradável e bonito. Eu me recordo que o engenheiro Dr. 
Luiz Carlos, que trabalhou comigo aqui no Tribunal, fez coisas fantásticas neste 
Tribunal. Dr. Luiz Carlos trazia projetos extremamente agradáveis, como por 
exemplo, uma barrinha de azulejo azul e vermelho que, agora, toda escola exibe. É 
porque não custava mais, mas dava alegria naquele ambiente.  
Era cor, se você colocasse um granito no banheiro era mais barato do que assentar 
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azulejos e estava definitivo. Então as crianças diziam: parece que a gente está no 
banheiro do shopping, era mais barato até, e era mais bonito.  
Então nós procurávamos, ao lado de investir na qualificação dos professores para 
que houvesse um melhor ensino, também tornar o ambiente escolar agradável e 
aprazível. 
Eu tinha recursos para construir, para reformar, para melhorar e fiz isso. E ainda 
hoje, d vez em quando comentando sobre esse período, eu me flagro dizendo: “a 
minha escola”, como se ainda tivesse na Secretaria de Educação, da qual eu guardo 
as melhores recordações pessoais e profissionais. Então esse período da Secretaria 
de Educação foi extremamente rico. 
Da Secretaria de Educação voltei à advocacia para me candidatar, pelo quinto 
constitucional dos advogados, para a vaga que era aberta com a nomeação de 
Francisco Falcão para o Superior Tribunal de Justiça. 
Ainda na atividade profissional, devo fazer dois destaques: primeiro quando eu 
advogava, e advoguei muito, era procurada por mulheres para a separação. Na 
época não havia o divórcio, era o desquite. Elas se sentiam mais à vontade de trazer 
os seus problemas para outra mulher. Elas se sentiam mais à vontade de contar a 
sua vida. E também inventários, sucessão; a viúva se sentia mais à vontade de 
cuidar dos problemas com uma advogada mulher. E eu advoguei muito na área de 
Família e na área de Sucessões, tendo em vista essa condição de ser uma pessoa 
próxima ao cliente e todas se tornaram amigas, e até hoje muitas delas ainda são 
minhas amigas. 
E dizer que ao longo de toda experiência profissional, ora técnica em educação, ora 
política, ora jurídica, eu nunca me afastava do Magistério. 
Talvez o Magistério tenha sido a vocação mais forte na minha vida. Então eu ensino. 
A minha primeira aula dei na Faculdade de Direito da Universidade Católica, aos 22 
anos de idade. Eu tinha me formado com 22 anos, hoje é que se formam mais cedo, 
naquela época não. Eu tinha me formado, eu entrei com 17 anos na Faculdade de 
Direito e saí com 22 anos, logo quando me formei. Dei a minha primeira aula antes 
de completar os 23 anos. 
Da sala de aula eu só saía quando morava em outro lugar que não tinha como. Mas, 
estando no Recife, nunca deixei de ensinar. Aposentei-me da Faculdade e continuo 
ensinando voluntária na Pós-Graduação, dando aulas e participando de bancas, 
palestras, porque acho que o Magistério me dá uma perspectiva de vida muito 
enriquecedora. Eu aprendo muito com meus alunos e eles me trazem a força da 
juventude, aquele entusiasmo diante de um mundo, que com a experiência que 
tenho hoje, já os posso ajudar de uma maneira mais madura e mais objetiva, talvez 
até melhor do que na época que eu era apenas uma companheira deles. Era mais 
que companheira, participava das festas. Bom, cada época a gente ajuda da forma 
que pode. Então o Magistério, ao longo de todas as experiências que eu tive da 
política, da educação, foi uma constante e é uma constante na minha vida. 
 
9) Fernando Pessoa diz: “...Deus quer, o Homem sonh a e a Obra nasce...” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossada n o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, poderia citar alguma que se t ornou realidade? 
Quando aceitei a sugestão do próprio Ministro Falcão, de concorrer, na condição de 
advogada, à vaga deixada por ele no Tribunal, era uma opção de vida.  
Consequentemente, a partir daquele momento cortei os laços com a atividade 
política. Não com as pessoas, não com os amigos, mas, com a atividade política. Eu 
ia ser uma magistrada e, como ta, tinha que agir dentro do que falei inicialmente, 
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com aquele olhar profundo no humano e com a lei nas mãos. Logo, é um ponto 
fundamental a ser registrado esta desvinculação formal, pessoal e espiritual com a 
atividade política. Eu passei a ser uma magistrada e, como magistrada, deveria me 
portar nesses pilares da sensibilidade com o social e do direito que devia ser 
aplicado. Então é nesse patamar que eu construí, ao longo desses 10 anos que 
estou aqui no Tribunal, a minha vida de Juíza. 
 
Teve alguma aspiração quando chegou aqui, o que gos taria de realizar, alguma 
coisa que pudesse ser dito? 
É importantíssimo quando a gente assume a consciência da celeridade nos 
julgamentos. Você tem, como servidor público que é, servir da melhor forma ao 
público. E você poderá servir na medida em que dá pronta resposta, o mais rápido 
possível, àquele processo que está em suas mãos. Então eu cuidei, inicialmente, de 
colocar o meu gabinete em dia, com os processos que chegavam. A demora de 
processos em prateleira é incompatível com os anseios da sociedade e com o direito 
que a parte tem, de ter o seu processo julgado, isso não significa que vai ser 
favorável a ‘A’ ou a ‘B’, mas é ter a resposta. Essa resposta é um compromisso de 
que ela seja dada o mais rápido possível, num tempo razoável. Evidentemente que a 
burocracia, os trâmites legais, o processo, nem tudo pode ser resolvido 
imediatamente, mas, dentro dos prazos. Então, o primeiro ponto é esse, é a 
prestação jurisdicional célere, com esse cunho de humanidade, ao mesmo tempo, 
aplicando da melhor forma possível o direito. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Pediria que falasse um pouco como está sendo e como foi sua atuação como 
Magistrada e Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos 
detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a História da Instituição. 
Eu trazia, como já lhe narrei, uma longa trajetória de administradora, de gestão, de 
não só julgar, porque já estava aqui no Tribunal, quando assumi a Presidência, mas 
também de administrar este Tribunal, que tem as Seções Judiciárias em 6 Estados, 
tem a sua vinculação, o seu orçamento, além da própria sede, que precisava ser 
administrada. Eu enfoquei dois aspectos, o aspecto judiciário e o aspecto 
administrativo. No aspecto judiciário procurei utilizar os meios da informática, 
modernos, que viessem a atender aquele meu compromisso com a qualidade e a 
celeridade, que foi a implantação do Esparta e outras ferramentas da informática. Fui 
eu quem batizou o projeto Creta com este nome. O nome do programa de 
informática que iria servir aos Juizados Especiais Federais de Creta, mas por que 
Creta? Quase todos os programas tinham nomes de locais da Grécia, Esparta, 
Tebas. Então, porque Creta? A história de Creta é a história do minotauro, do 
monstro. E, a da justiça, o monstro era a morosidade. O programa do processo 
eletrônico que visava à celeridade ia combater o monstro da morosidade, então, 
achei que dentre os nomes que pudessem representar, Creta seria o mais 
adequado, e ficou batizado. Podem até colocar outros nomes, mas, o nome original 
para os Juizados Especiais foi Creta, como um instrumento e mecanismo de 
combater a morosidade. Procuramos aqui, através das sugestões sempre muito 
próprias de Telma Motta, fazer a digitalização dos Acórdãos. Mais de 600 mil 
páginas de acórdãos foram digitalizadas, pois não era mais possível permanecer em 
papel, se consultando um a um quando se quisesse um precedente. Inúmeras 
medidas foram tomadas. No setor de recursos tínhamos mais de 50 mil processos 
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aguardando a admissibilidade dos recursos. Ao final da administração, eu tinha 
despachado 117 mil processos. Então, tudo isso faz com que a justiça seja mais 
rápida. As pessoas não podiam trabalhar no setor de recursos porque estavam 
sempre atendendo o advogado, um telefonema de alguém querendo saber notícias 
do seu processo. Isso desapareceu porque o processo entrava e, com pouco tempo, 
já estava despachado, sanou-se esse problema. Procurei implantar os Ciclos de 
Conciliação, pois para mim a justiça deve ser de resultado, a justiça não existe, 
repito, para o meu deleite, existe para servir àquele que nos busca. O acesso à 
justiça é um direito fundamental do cidadão, não sendo necessário apenas entrar na 
justiça, é preciso entrar e sair, porque entrar é muito fácil. O direito fundamental não 
é apenas o de entrar na justiça, é de entrar e, num tempo razoável, ter a sua 
prestação jurisdicional, que pode até ser contra o seu pleito, que não tinha, não 
encontrava fundamentos jurídicos, mas tem que se ter uma resposta. Isso pautou as 
ações que eu implementei no âmbito da judiciária, a celeridade. Com relação a outro 
ponto muito importante, os precatórios, foi quando estava iniciando o pagamento 
através das requisições de pequeno valor, frutos do juizado. Ora, como era possível, 
sobretudo no Estado de Pernambuco, que as pessoas fossem à Seção Judiciária 
muito bem edificada, no bairro do Jiquiá, receber dinheiro em espécie e sair ao 
“Deus dará” num lugar ermo, sem muita segurança, assalto na certa. Trouxemos o 
recebimento do dinheiro aqui para o Tribunal, evitando filas, para que a pessoa que 
veio atrás do seu direito fosse submetida a um tratamento adequado com a 
dignidade humana, então eles eram acolhidos na sala do Tribunal Pleno, por que 
não?! A sala do Tribunal Pleno não é minha, é publica, e estava servindo aos 
usuários da Justiça e a Caixa Econômica Federal tinha o dever de promover os 
meios  para não deixar filas intermináveis expondo as pessoas a sol e a chuva, tinha 
que atender condignamente. A pessoa humilde que vem aqui receber seu precatório 
deve ter atendimento igual à autoridade que vem para uma solenidade, porque 
ambas são pessoas e como tal, devem ser tratadas. Evidentemente que o protocolo 
faz com que algumas autoridades tenham um determinado local para atendimento, a 
sua posição, mas, aquele que vem buscar um dinheiro que lhe era devido, nós não 
estamos fazendo favor. Pagar a quem deve não é favor, é obrigação; então, nós 
estávamos pagando um dinheiro que aquelas pessoas tinham direito há muito tempo 
e já estavam pagando com atraso, a destempo, tinham que ser recebidas pelo 
menos com dignidade. A partir de então a Caixa Econômica passou a estudar outras 
formas de pagamento, abertura de contas, depósito direto nas contas e o modelo de 
Pernambuco e da 5ª Região foi implantado em todo o Brasil, como respeito ao 
cidadão. Ao serem consultados em um pequeno formulário, sem nenhum intuito de 
pesquisa técnica, perguntou-se o que eles iriam fazer com aquele dinheiro que 
estavam recebendo, e nenhum deu uma resposta de que iria gastar em algo 
supérfluo. Todos iriam utilizar nas coisas mais básicas: pagar dívidas, comprar 
remédios, fazer operação, consertar casa, coisas assim, vitais, que aquele dinheiro 
iria proporcionar. Então, nós aqui estamos sendo apenas intermediários e atuando 
como agentes públicos e existimos em função deles. No dia em que não houver 
litígio, no dia em que não houver conflito de interesses, desaparecerá a justiça. Nós 
existimos em função de nossos usuários, que são as partes e que os advogados 
representam. Nós não existimos por nós mesmos, essa consciência tem de ser 
passada aos magistrados, nós não existimos por gera ção espontânea, nós 
somos frutos de uma necessidade social e só temos r azão enquanto 
atendemos a essas necessidades sociais, senão serem os desnecessários . A 
mesma coisa o professor. O professor existe porque há estudantes, o professor não 
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é um semi-Deus ou Deus, ele existe para o estudante, sem estudantes não há 
professor, é uma relação de causa e efeito que não pode ser esquecida.  
Na área administrativa também cuidamos de muitas coisas. Era uma época em que 
este prédio, embora novo, tinha problemas gravíssimos, tais como: elevadores 
modernos, rápidos, bonitos, mas que viviam com problemas, quebrando com 
frequência e sempre se observando a causa disso, era uma empresa que fazia a 
manutenção que não era tecnicamente capacitada para isso, mas, ao mesmo tempo, 
as máquinas tinham problemas antigos, soube-se que elas foram adquiridas na 
época da construção e ficaram ao relento durante um certo período, e 
provavelmente deve ter causado alguma deteriorização, a própria área portuária, 
então quando elas foram colocadas desde o início deram problemas. As cabines 
eram excelentes, então, o que fizemos foi a substituição das máquinas, dos motores. 
Isso nos deu problema? Deu sim, porque passamos grande parte da minha gestão 
em filas de elevador por um erro de construção, o fosso dos elevadores é único para 
três elevadores de cada lado, então eu não poderia parar as máquinas como 
desejado, tinha que parar três e depois três, isso deu problema, mas, acredito que 
depois de passado o período de incômodo, de demora, de espera, essas pessoas 
reconhecem que foi um trabalho valioso para as máquinas, até o próprio elevador 
privativo, vivíamos presos, quebrando, todas as vezes que chovia entrava água no 
fosso e parava o elevador, não era possível, numa cidade como Recife, que chove 
tanto, tinha que se tomar alguma providência, então os elevadores foram um dos 
pontos atacados.  
Outro ponto gravíssimo o revestimento desse prédio, voavam pedras de mármore a 
cada momento, de cada lugar. Esse prédio permanentemente vivia com aqueles 
mantos verdes de proteção, e na entrada também uma espécie de madeira e 
andaimes, coisas assim, para que quem entrasse no prédio não pudesse ser 
atingido eventualmente por uma pedra que se deslocasse. A solução técnica 
proposta em Pernambuco era “descascar” todo o edifício, ou seja, perder-se todo 
este mármore para colocar outro, isso demoraria tempo, na época de chuvas haveria 
infiltrações, além do custo altíssimo. Todas as tentativas anteriores de preservar, de 
fixar essas pedras tinham sido infrutíferas, em dois, três anos o serviço era refeito a 
um custo muito elevado e não havia resultado definitivo satisfatório.  
Então, foi consultado o Instituto de Tecnologia de São Paulo, que sugeriu uma forma 
de fixar sem perder, e foram perfuradas pedra a pedra, para se colocar um grampo 
de fixação inoxidável, para não ser corroído pela maresia, e injetar um produto que 
pudesse fixar essas pedras. Felizmente já são passados 5 anos ou  mais deste 
serviço, espero que continue assim, já tirou o preço, que foi menor que os paliativos 
que vinham sendo executados, era o mais barato e mais definitivo. Então, não se ver 
mais aquele verde cobrindo, as pessoas queriam fotografar este prédio e não 
podiam, porque sempre tinha um andaime ou alguma coisa que impedia a visão 
completa.  
Outro aspecto também sério era o ar condicionado, que foi colocado na época da 
construção do prédio e era movido a água. Nem o serviço de fornecimento d’água 
da COMPESA, nem tanque ou o poço que tinha sido perfurado, davam conta da 
necessidade do ar condicionado. Tinha-se permanentemente um carro pipa 
abastecendo, eram 120 carros pipa ao mês, não se tinha como conferir a qualidade 
dessa água, nem se os carros vinham realmente cheios. A essa altura, substituímos 
o ar condicionado por um mais moderno que não usa água, gerando economia, 
como também um consumo menor de energia. As pessoas viviam sempre com 
problemas pulmonares do ar, que trazia algumas infecções pulmonares, até então o 



 

 

500 

Juiz Castro Meira chegou a ter um problema de saúde por causa do ar. Acredito que 
continuem na manutenção dos dutos condutores, mas a qualidade do ar foi muito 
importante ser mudada.  As contas de energia estavam elevadas, embora a 
mudança dos motores dos elevadores, que passaram a ser sincronizados, o que não 
ocorria antes, e o novo ar condicionado tenham contribuído para baixar o consumo 
de energia, todavia, o preço da tarifa elevou-se, conseqüentemente, absorveu 
aquela redução, que nós tínhamos conseguido por outros meios.  
Então se pensou em fazer um tanque de termoacumulação, durante a madrugada, 
quando a energia é mais barata, já que a energia não tem o mesmo preço durante 
todo o dia, havia no tanque de termoacumulação o congelamento da água, se fazia 
gelo e à tarde, na hora de pico, dentre 16h30 e 17h00, quando a energia é mais 
cara, deixaríamos de usar a energia fornecida pela empresa distribuidora e 
utilizaríamos a que ficou acumulada durante a noite. Então, de madrugada, 
usaríamos a energia barata e na hora da energia cara desligaríamos o fornecimento 
e usaríamos a energia barata acumulada, o que, conseqüentemente, diminuiria 
expressivamente o valor pela proposta que me foi apresentada. E assim começamos 
a obra, nem tudo deu tempo de ser realizado, dois anos passam rapidamente. O 
projeto, não consegui concluir, eu mesma fui tentar localizar, dentro da área do 
Tribunal, qual a área adequada para ser construído o tanque de acumulação, para 
que não estragássemos o estacionamento, que era recente e tinha sido caro, e nem 
dificultar o acesso dos funcionários, tomar vagas de estacionamento se havia um 
espaço ocioso onde poderia ser construído 10 ou 15m de tubulação, sei que o custo 
benefício para colocar uma tubulação maior era muito mais barato do que quebrar o 
que já estava construído, pronto e sendo utilizado mas, não deu tempo de ficar 
pronto e a obra ficou parada por vários anos.  
Só recentemente, graças à sugestão do nosso colega Vladislave, que levou ao 
Presidente e foi acolhido, esse projeto teve continuidade, ficou pronto e desde o dia 
13 de janeiro deste ano está funcionando e, certamente, no dia 13 de fevereiro 
próximo se poderá fazer um cálculo do quanto a menor será a conta de energia 
elétrica do Tribunal, e eu tenho a certeza de que todos se surpreenderão com a 
economia. Lamentavelmente, este projeto ficou parado vários anos, sob o 
argumento de que estaria errado, que não iria funcionar, o que é um argumento 
falso, tanto que está funcionando e muito bem. Então essa iniciativa do Presidente 
José Baptista, com a sugestão de Vladislave, de dar continuidade a esta obra 
parada, que me incomodava profundamente, uma obra parada é um desrespeito à 
sociedade que paga seus impostos, e que haja um investimento sem que dele se 
tenha um resultado positivo. Comoveu-me o dia que Vladislave subiu, junto com 
Roseana, para me dar essa informação, e ele, muito gentilmente, não me disse, no 
período em que estava dando continuidade, talvez até para que eu não ficasse 
preocupada se realmente era verdadeira ou não aquela colocação de que o projeto 
estava errado.  Ele só veio me dizer sobre o projeto com dois dias de funcionamento, 
com sucesso. Então isso foi uma coisa que me gratificou profundamente, e está 
sendo colocado pelo Presidente José Baptista dentre as ações relativas ao meio 
ambiente, a partir do momento em que você está utilizando uma energia limpa, você 
está contribuindo para o projeto de um ambiente mais saudável, então, essa dupla 
finalidade do projeto de termoacumulação deixa qualquer um que teve a iniciativa de 
iniciá-lo, como também quem teve a iniciativa e confiança de investir na conclusão, 
extremamente realizados.  
Tem ainda duas coisas, dentre as muitas que estão no relatório de atividades, que 
eu gostaria de destacar. Uma é esse pequeno prédio construído em frente da praça, 
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aqui em frente ao Tribunal, o Anexo III, que foi construído em cima de ruínas, 
praticamente, que adquirimos a um preço relativamente baixo, que era um frigorífico 
abandonado e que, com o projeto do arquiteto José Luiz da Mota Menezes foi 
totalmente recuperado, e tinha a finalidade de colocar a parte administrativa do 
Tribunal bem próximo, para desocupar alguns andares deste prédio, a fim de 
atender à proposta daquela época de ampliação do Tribunal. Então, a proposta que 
eu levei ao então Presidente do STJ, o Ministro Edson Vidigal, de ampliação de 15 
para 27 Desembargadores, exigia que houvesse espaços para esses gabinetes, 
para novas turmas, enfim, que se otimizasse esse prédio, que é uma construção 
nobre, de alta qualidade e maior aproveitamento desses espaços. Construir um outro 
prédio igual a este seria um sonho, mas, o momento econômico não permitia, e a 
sociedade também não concordaria com outra torre igual a esta para atender aos 
novos desembargadores. Então a solução mais prática e mais barata dentro do 
nosso orçamento foi a recuperação e a construção desse prédio próximo, que é o 
Anexo III, que está destinado a essa finalidade administrativa, no momento em que 
vier a ampliação do Tribunal, que eu espero que venha logo.  
E o outro e último aspecto nesta parte administrativa, que eu gostaria de destacar, 
também voltado para o lado social, foi a completa recuperação do prédio da Av. 
Dantas Barreto, que pertence ao Tribunal, estava abandonado e poderia ser muito 
bem utilizado para a sua finalidade social nos Juizados Especiais. Eu disse há pouco 
que os Juizados, quando funcionavam no Jiquiá, na sede da Seção Judiciária, 
deixavam ao desabrigo as pessoas, no que diz respeito ao acesso, ao retorno, à 
permanência, não era compatível com uma atividade eminentemente social que 
temos nos Juizados. A vinda desses Juizados para cá ensejou um custo mínimo 
para o Tribunal, porque foi a Caixa Econômica Federal que bancou a maior parte da 
reforma daquele prédio, que também não deu tempo de concluir na minha gestão, e 
eu o chamo de Fórum Social, que atende de forma digna, clara, eficiente, aquelas 
pessoas que necessitam e que, para chegar a esse local, gastam apenas uma 
passagem de ônibus, quer sejam do Recife, quer venham do interior e usem o 
metrô, está facilmente acessível a essas pessoas, sem maiores despesas. Sabemos 
que a maioria dos usuários são pessoas idosas que não podem vir sós, vem 
acompanhados e o custo de passagem, permanência, de fazer um lanche, de tomar 
uma condução é importante e, sendo na Av. Dantas Barreto, tendo elevador,  fica 
mais acessível ao idoso, ao menos favorecido. Enfim, procuramos eliminar 
quaisquer empecilhos para que eles fossem dignamente recebidos. O Fórum Social 
é algo que eu tenho como grande realização.  
A interiorização da Justiça Federal é um ponto importantíssimo para as Seções 
Judiciárias, porque a Justiça Federal, que era tida pela sociedade como justiça dos 
ricos, posto que cuidava das grandes empresas com a discussão no Tribunal sobre 
tributos, alíquotas, pagamentos, dinheiro, enfim, hoje é muito mais justiça dos 
pobres, porque é a justiça da previdência social, o que mudou totalmente essa visão. 
Se a sociedade não está suficientemente informada sobre isso, é uma pena. Mas, 
hoje, a Justiça Federal atende, quantitativamente, a pessoas que são humildes, 
aposentados, pensionistas da Previdência Social e que, às vezes, vão buscar uma 
pequena diferença de 5 ou 10% nessa pensão, ou nessa aposentadoria, vital para a 
sua sobrevivência.  A interiorização da Justiça Federal fez com que essas pessoas, 
o trabalhador rural, a trabalhadora rural que não poderiam jamais chegar a uma 
capital e se valiam da Justiça Estadual, em função delegada, e conseqüentemente 
mais morosa, agora se desloquem até a sede da Justiça Federal e tenham seu 
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atendimento. Assim, a interiorização trouxe, com certeza, um grande avanço na face 
social da Justiça Federal.  
 
11) Que importância política e social a Senhora atr ibui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
A Constituição de 1988 estabeleceu a criação dos Tribunais Regionais Federais. 
Antes havia o Tribunal Federal de Recursos e você, que deve ter falado com as 
pessoas que escrevem sobre a história da Justiça Federal, saberá os altos e baixos 
que ela teve ao longo do tempo, em razão de fatos até políticos em 1937, no Estado 
Novo, na época da ditadura, quando foi extinta a Justiça Federal, depois foi recriada 
num outro momento. Talvez até os instituidores pensassem que ela teria um outro 
papel, mais adesista ou subserviente, o que não aconteceu. Então, entre esses altos 
e baixos da Justiça Federal, houve um momento em que havia o Tribunal Federal de 
Recursos, as Secções Judiciárias com as Varas, mas, faltava alguma coisa no meio. 
O Tribunal Federal de Recursos recebendo processos de todo o país, estava 
‘assoberbadíssimo’, então, a divisão, o desmembramento desse Tribunal Federal de 
Recursos em 5 Tribunais Regionais Federais foi de máxima utilidade, para a 
eficiência não só social, mas, da prestação jurisdicional. Assim o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, assim como todos os demais, tem esse papel. A 5ª Região 
não ficou no formato que tinha sido pensado inicialmente, na 5ª Região não ficou 
integrado a Bahia, mas, isso por uma razão política, então, a Bahia ficou com a 1ª 
Região, cuja sede é Brasília.  
Talvez achassem que seria um “capitis deminutio”, sendo o Recife a sede do 
Tribunal, isso significasse algo de menor importância para a Bahia, e sendo Brasília 
o local da sede da 1ª Região, algo mais importante, então, nós tivemos essa perda.  
Como deveria refletir juízes dos Estados da própria Região, haveria indicações de 
juízes oriundos da Seção Judiciária da Bahia, o que para nós é uma grande honra 
termos tido na nossa composição originária um juiz como o nosso Desembargador 
Lázaro Guimarães, que honra qualquer Tribunal a que pertença. Mas, a Bahia não 
ficou, como também Minas Gerais, na 2ª Região, que seria junto ao Espírito Santo e 
ao Rio de Janeiro. Minas Gerais, como a Bahia, ficou na 1ª Região. Se você olha o 
Mapa do Brasil desenhando as Regiões, você não consegue entender a 1ª Região 
tão grande, e aquele outro aspecto das peculiaridades regionais, das questões 
culturais, desapareciam da 1ª Região, porque a Bahia nada tem haver com a 
Amazônia, ou Minas Gerais com o Amapá, Rondônia ou Acre. Então ficou uma área 
geográfica extremamente extensa com 14 Estados, eu acho. Durante esses anos 
tem havido projetos de criação de novos Tribunais Regionais, mas até agora 
nenhum deles prosperou, continuam os cinco que a Constituição previu, previu 
corretissimamente.          
 
II PARTE – Recife, 18 de março de 2009 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para  a Sociedade? E quais 
desses poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região com o objetivo 
de servir a pesquisas de estudantes, acadêmicos e p úblico em geral? 
Há muitos julgados ao longo desses 20 anos, já se julgou tanta coisa, mas sempre 
há aqueles que são mais relevantes, que têm uma maior repercussão, não só na 
Justiça Federal como na Justiça dos Estados.  
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O que eu citaria em primeiro lugar seria a união estável de pessoas homossexuais e 
o reconhecimento da pensão estatutária. Havia um precedente do Rio Grande do 
Sul para o caso de pensão meramente previdenciária, não havia nada com relação à 
pensão do funcionário regido pelo estatuto, pelas leis do servidor público. Eu creio 
que esse processo é todo uma criação, uma arquitetura jurídica de interpretação do 
texto da Constituição, das leis e reconhecer que havia uma lacuna de um fato da 
sociedade real, existente e que o direito não pode fechar os olhos diante de 
situações concretas. Então, de acordo com as próprias normas existentes e os 
mecanismos de integração, de interpretação da norma, chegamos à conclusão da 
possibilidade de concessão da pensão para o companheiro ou companheira 
homossexual, desde que comprovada faticamente aquela relação. Seria uma 
intervenção, seria uma atuação indevida no que é personalíssimo de cada cidadão 
ou cidadã. Acho que a justiça não deve se imiscuir nas opções pessoais, apenas 
tem de reconhecer os casos concretos e dar a solução adequada. Este voto, que eu 
até fiz uma pequena plaqueta, tem sido objeto de estudo em várias faculdades do 
País. Recebemos solicitações de informações de muitos estudantes, como também 
eu tenho recebido, ao longo desses anos, convites para palestras sobre o referido 
assunto. Quando levei para apreciação da Turma, não sabia qual seria a reação dos 
meus dois colegas que a integram, pois era um voto ousado. Na época, eu integrava 
a 1ª Turma deste Tribunal com os Juízes Castro Meira e José Maria Lucena. Então, 
eu imaginava que o máximo que poderia acontecer era eu ficar vencida, mas eu 
sabia que ficar vencida faz parte das atividades de um órgão colegiado. A riqueza do 
colegiado está nisso, na diferença de interpretações, na convivência de opiniões e o 
respeito à opinião de cada um. Então, levei o voto; o primeiro a votar foi o 
Desembargador Castro Meira, que me acompanhou integralmente e, em seguida, 
votava o Desembargador José Maria Lucena, que, embora um homem do interior do 
Ceará, aonde nós sabemos que as tradições são mais conservadoras, ele, como 
humanista, aliás, ambos como pessoas de cultura muito rica e profunda, souberam 
aquilatar, entendo eu, a correção do meu raciocínio jurídico aplicável à realidade da 
vida, que não havia porque o juiz se omitir.  
Um tema tão relevante, para nós Magistrados, são aqueles votos que saem da 
rotina, e que nos dão uma satisfação especial. Acontece que nem sempre com 
aqueles votos nós somos vencedores, podemos ficar até vencidos, mas, o 
importante é a convicção do Magistrado daquilo que está votando, eu tenho a 
convicção de que aquela é a posição certa, pode nem sempre ser a mesma dos 
demais integrantes da Turma, ou do Pleno, mas, a consciência de cada um tem que 
ser preservada. 
E eu lembraria outro caso em que fui vencida, que tenho certeza que no futuro essa 
posição será revista. Diz respeito àquelas pessoas estrangeiras que são 
condenadas no Brasil pela lei brasileira. Como você sabe, o Brasil hoje têm 
inúmeros Tratados Internacionais com outros Países, nos quais é permitido que 
alguém que seja condenado no Brasil, sendo estrangeiro, vá cumprir a pena no seu 
país de origem. E por quê? Porque é muito mais fácil a readaptação, a 
ressocialização de um apenado no seu País, onde fala a mesma língua, onde 
poderá ter o apoio de familiares, onde poderá participar de atividades úteis à 
sociedade, de um trabalho remunerado, enfim, de se reinserir na sociedade. Eu não 
vejo a pena apenas como uma punição, isso seria uma visão antiga e muito pobre. A 
visão moderna e a visão que todos nós, como julgadores, devemos ter ao aplicar 
uma pena, é que ela seja obviamente um mecanismo de reprimenda diante do fato 
praticado, do ato ou dos atos praticados por cada indivíduo, mas, deve ser também 
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um caminho de reinseri-lo na sociedade. E para o estrangeiro que está no Brasil, 
que muitas vezes não fala o idioma, nem tem condições de aprender na 
penitenciária, é importante que vá para o seu país de origem. Eu só lamento que 
essa prática, que é largamente utilizada na Europa, tenha surgido mais por pressões 
diplomáticas. Um caso famoso foi o sequestro do empresário Abílio Diniz, do qual 
participaram chilenos, canadenses, argentinos e brasileiros. O governo do Canadá 
fez pressões junto ao governo Brasileiro para que os apenados, que já haviam 
cumprido uma parte da pena no Brasil, fossem para o Canadá concluir o período 
ainda restante e, no mesmo sentido, vieram os argentinos, após a celebração de 
tratado com o Canadá, e depois os chilenos. A partir de então se tornou uma prática 
mais larga, tenho participado de estudos e conferências nesse sentido. Acho, além 
de tudo, que é uma despesa desnecessária, porque se sabe do custo de um 
presidiário por mês o quanto é elevado, e que o nosso país fique arcando também 
com esse ônus financeiro, quando o nosso sistema penitenciário já é tão precário. 
Se em Pernambuco e no Ceará esse número já é expressivo de estrangeiros, você 
imagine em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tenho certeza que em São Paulo esse 
número ultrapasse os 300 a 400, então seriam pessoas que poderiam voltar a ser 
úteis à sociedade nos seus países de origem.  
E isso aconteceu no caso do Ceará, aonde a condenada era espanhola e o Brasil já 
tem um tratado em vigor com a Espanha e isso não é recente, tem alguns anos. Eu 
entendi que ela poderia ir cumprir a pena na Espanha, tinha sido mãe, estava com 
um bebê recém-nascido que precisava de cuidados médicos, e ela no Brasil não 
tinha plano de saúde; então, vi também que estávamos estendendo a pena àquela 
criança, vi que a criança também estaria sofrendo com a pena imposta à mãe que, 
ao meu sentir, não seria justo. Dentro de outros tratados internacionais do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, nós estamos impondo uma pena, que sequer é 
aplicável ao brasileiro menor, a um bebê recém-nascido que nada contribuiu para 
um fato delituoso. Por essa razão, votei pela possibilidade de que esta senhora 
fosse para a Espanha, a fim de que lá cumprisse sua pena e essa criança, junto à 
família da condenada, tivesse um tratamento digno de um ser humano, o que não 
estava tendo no presídio do Ceará. Então são coisas que, tenho certeza, no futuro 
serão vistas e que eu, reiteradamente, falo na vigência desses Tratados 
Internacionais, até porque, dentre outras razões, é o que eu ensino na faculdade e 
eu não ajo no Tribunal diferente do que ensino, embora uma parte seja teórica, seja 
o magistério, eu não ensino o que não acredito, e também não julgo diferentemente 
do que a minha convicção indica.  
Eu sempre vibro com esses casos novos. Ontem o Desembargador Lázaro falava 
que eu sempre levo um caso novo, me recordo de um da Paraíba, com relação ao 
mar. Nesse também há implicação de direitos humanos, o caso de navios 
estrangeiros fretados por empresas consideradas brasileiras, embora entre os sócios 
se constate um grande número de estrangeiros.  Esses navios pesqueiros de atum 
passam o mês todo no mar e vêm apenas uma vez durante o mês para o porto de 
Cabedelo, a fim de descarregar o pescado. E a situação dessa tripulação é muito 
precária do ponto de vista dos direitos humanos e a minha posição é que o navio 
pesqueiro, estando na zona econômica exclusiva, se subordinará, em determinados 
aspectos, à legislação brasileira, inclusive no que diz respeito à condição da sua 
tripulação.  A zona econômica exclusiva é matéria relativa à convenção nacional 
sobre o direito do mar; nessa área o país tem uma soberania restrita, não é tão 
ampla e plena como tem no seu mar territorial, que hoje é de apenas 12 milhas na 
zona econômica exclusiva, ou seja, nas 188 milhas restantes da velha largura do 
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mar territorial de 200 milhas se chamou de zona econômica exclusiva, na qual o país 
costeiro tem a exclusividade de alguns direitos; todavia, a questão se punha sobre 
um navio estrangeiro que tinha sido fretado por uma empresa brasileira. Eu defendi 
e nesse caso o meu voto foi majoritário, embora não tenha sido unânime na Turma, 
fui seguida, com muita honra para mim, pelo Ministro Castro Meira, que, aliás, era o 
relator da matéria que vinha da Paraíba, tendo prolatado a sentença o juiz José 
Fernandes, e pedi vistas e fiz um voto complementar ao Desembargador Meira, não 
no sentido de alterar o fundamento jurídico da parte dele, que estava preciso, mas, 
para agregar essas noções relativas ao Direito do Mar e ao conceito de zona 
econômica exclusiva, e o que eu chamo de soberania especifica, que depois foi 
transformado num artigo e que ficou hoje como referência na área acadêmica como 
a forma de soberania do País costeiro na zona econômica exclusiva.       
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
O magistrado não é que possa ser imparcial, ele deve ser imparcial. Evidentemente 
que nós somos todos seres sociais, estamos na sociedade, sabemos muitas vezes 
de fatos, ou temos o sentimento do povo relacionado a certas situações; todavia, 
isso não pode interferir nos nossos julgados. Mais do que no Tribunal Regional 
Federal, onde as questões, em sua maioria, são puramente de direito, isso se sente 
com muita força no Tribunal Eleitoral, do qual eu também sou integrante e participo 
representando a Justiça Federal. Porque lá, sim, qualquer problema tem sempre 
duas facções aguerridas em situações opostas, e o Magistrado tem que ter a 
prudência, o equilíbrio para julgar de acordo com o que está nos autos. Se as partes 
não forem hábeis, não conseguirem, por qualquer razão, trazer aos autos fatos que 
arguem, nós não podemos julgar diferentemente daquilo que consta no processo, 
porque, claro, nossa decisão viria a ser em outra instância modificada.  
Então, acho essa imparcialidade do magistrado difícil, exige coragem, não é fácil 
você ter uma posição que vá de encontro a interesses de pessoas que muitas vezes 
são suas conhecidas, que você tem amizade, mas, de forma nenhuma você vai 
julgar contrário à sua convicção e essa convicção é extraída do que está nos autos. 
O disse me disse acontece se não estiver provado, não é possível se ceder a esses 
apelos externos. Ouvir, receber, atender os patronos, receber os memorais, isso faz 
parte da advocacia e em nenhum momento significa comprometimento você ouvir e 
atender um advogado que traga um memorial ou que venha expor uma situação, ou 
chamar a atenção para um detalhe de um processo, a mim isso não traz qualquer 
problema, mas, a distância existe entre o que está sendo dito verbalmente e o que 
consta nos autos.  Desses autos não podemos nos afastar. É comum, é frequente e 
posso lhe dizer que em quase todos os processos do Tribunal Eleitoral há uma certa 
pressão. Não posso dizer pressão, porque pressão não se admite que o magistrado 
receba, mas essas informações laterais. Todavia não podemos nos afastar da 
realidade do processo, a nossa imparcialidade é a marca de um magistrado, ele não 
pode ser insensível, ele tem de ser sensível, mas, nunca, parcial.    
 
14) Diante da condição de Magistrada, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça? 
Não, o que pode haver é que, muitas vezes, seguimos a orientação dos Tribunais 
Superiores, inclusive, hoje, há até as Súmulas Vinculantes em questões meramente 
de direito. Você tem uma posição, a interpretação de um determinado dispositivo de 



 

 

506 

lei e acompanha o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, as 
Súmulas existentes, mas sempre ressalvando o seu entendimento pessoal, 
porquanto essas Súmulas e entendimentos às vezes mudam e processo é história, 
ninguém pense que processo se encerra quando há o arquivamento, quando há a 
baixa dos autos para os arquivos. Muitas vezes anos e anos ou até séculos depois, 
algum historiador vai buscar num processo uma realidade, vai buscar num processo 
uma resposta para alguma situação sociológica. Ontem mesmo eu li um material 
extraído de um inventário do século XIV, na cidade de Goiana, que dizia respeito a 
uma família, a herança, claro que não é matéria da justiça federal mas, por interesse 
até sociológico, foi remetido para o meu e-mail esse material e tive o cuidado de ver 
e refletir que era um inventário do século XIX e que se trazia à tona para ver os 
direitos de determinada família, uma parte que poderia ter sido preterida em direitos 
hereditários.  Um outro processo, também do século XIX e que também é referência, 
diz respeito a Joaquim Nabuco, que, ainda estudante da Faculdade de Direito, 
participou de um júri de um escravo, o escravo teria assassinado o patrão, que o 
humilhara. E então, Joaquim Nabuco fez toda uma defesa calcada na legítima 
defesa da honra, coisa que escravo não teria, por não ser considerado pessoa, e 
não sendo considerado pessoa, não poderia se falar em honra. Mas ele, jovem 
estudante, teve essa brilhante visão e é considerada referência hoje na doutrina do 
direito penal da legítima defesa da honra, feita em pleno século XIX por um jovem 
estudante sobre um escravo acusado e que conseguiu, de certa forma, alguma 
vitória nesse reconhecimento da tese.        
 
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Sim. Eu poderia dizer que nessa minha trajetória do Tribunal há algo relevante que é 
a mudança de postura dos representantes da Advocacia Pública e do Ministério 
Público. Nós, há anos atrás, não tínhamos memoriais, não tínhamos sustentação 
oral feitas por aqueles que defendiam o ente público. Sempre o advogado que subia 
na tribuna era advogado do particular. Recordo de um fato engraçado, de quando eu 
ainda integrava a 1ª Turma, juntamente com o Ministro Castro Meira e o 
Desembargador José Maria Lucena e foi à tribuna, porque aqui no Tribunal não se 
tem o hábito que existe no Tribunal Eleitoral, de qualquer advogado, por mais 
conhecido que seja, antes de começar sua sustentação oral dizer o seu nome, o 
número da OAB e a parte que está patrocinando.  Aqui não, o advogado subiu à 
tribuna e começou a fazer a sustentação oral no sentido oposto aos interesses do 
particular e o então Desembargador Castro Meira me passou um bilhete brincando 
dizendo: “Quem tem um advogado desse, não precisa de inimigo” e a tal ponto era 
contrário ao interesse do particular, que Dr. Meira o interrompeu e perguntou: “Você 
é advogado de quem?” E ele era advogado do Poder Público! Isso foi interessante 
porque já denotava que o representante do Poder Público, Procurador, Ministério 
Público, já estava mais atuante e mais presente, atendendo aos interesses públicos. 
Houve também, eu registro sempre o caso, que talvez tivesse sido um dos primeiros 
aqui no Tribunal a defender um órgão público, que era um advogado procurador da 
CODEVASF. Esse senhor não perdia uma sessão do Tribunal aonde um processo 
da CODEVASF fosse julgado. É o caso de uma enchente do Rio São Francisco, que 
causou danos a um projeto de assentamento da CODEVASF em Alagoas e as 
partes prejudicadas vinham pedir indenizações à CODEVASF e esse senhor estava 
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sempre presente, repetia a sustentação oral, não se cansava, mesmo tendo feito 
aquilo várias vezes. Eu me recordo também de um episódio engraçado. 
Reiteradamente estavam esses processos em apreciação e um dia ele foi à tribuna 
para começar a sustentação oral e o nosso querido Araken Mariz, com aquele jeito 
dele muito rápido, muito prático, disse: “Nós já sabemos todos os argumentos que o 
senhor vai dizer aqui, é tão frequente sua participação aqui na tribuna do Pleno” Ele 
pediu para que se permitisse fosse feita a sustentação, porque a Dra. Margarida 
tinha tomado posse e ela ainda não tinha ouvido os seus argumentos. Isso 
demonstra que os Advogados Públicos e o Ministério Público estão mais atuantes, 
não posso dizer que as peças, que eram feitas em modelos antigos de trabalho junto 
ao Tribunal, fossem de qualidade inferior. O que há é essa presença e a atuação 
como se fosse um advogado particular. Lendo memoriais, procurando falar com os 
Desembargadores para expor sua opinião, enfim, uma atitude muito mais pró-ativa e 
isso é algo que merece ser registrado. 
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Eu integrei a Ordem dos Advogados, cheguei a ser vice-presidente da OAB –PE, 
sendo a primeira mulher no Brasil que chegou a exercer essa posição na Ordem dos 
Advogados. Hoje a quantidade de advogados é muito grande, as dificuldades 
também para conseguir os seus espaços aumentam. Naquele tempo em que eu 
advogava esse número era menor e esse controle poderia ser feito de forma mais 
efetiva. Claro que agora há as subsecções, que eu não sei quantas a Ordem dos 
Advogados tem em Pernambuco, mas, sei que são várias, o que torna mais fácil 
esse controle e fiscalização, no interior. Há as Comissões de Ética, que avaliam, vez 
por outra recebemos ofícios indicando alguns advogados que teriam sido punidos, 
mas ultimamente não tenho recebido esses ofícios. É importante, porque a idéia que 
às vezes a sociedade tem do advogado fica distorcida, um mau profissional muitas 
vezes contamina toda uma categoria e a pessoa é sempre levada por aquele que a 
tratou mal ou que cometeu alguma incorreção no trato profissional a atribuir a todos. 
Isso não é só um problema do Brasil, eu me recordo que nas minhas andanças, nem 
sei onde está guardado, mas encontrei um quadrinho na Itália que falava sobre a 
diferença entre o médico e o advogado, que o médico primeiro tira a roupa da 
pessoa e ausculta, no sentido de ouvir e o advogado era o contrário, primeiro 
auscultava e depois tirava a roupa das pessoas, dá uma idéia de incorreção do 
profissional do direito, o que não é válido para a maioria, como em qualquer outra 
profissão, como em qualquer outra atividade, isso é da natureza humana haver os 
corretos e os incorretos. Eu faço votos para que a Ordem dos Advogados continue a 
exercer o seu mister, para que os bons não padeçam em razão daqueles que não 
exercem a profissão não só de acordo com o julgamento na hora da formatura, mas 
quando integram a Ordem dos Advogados.           
 
17) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Confesso que não gosto da exposição das pessoas na mídia em razão de algo que 
está sendo investigado. Porque, para a opinião pública, aquelas pessoas já ficam 
condenadas.E isso traz um problema muito sério para a magistratura, para a justiça. 
É comum dizer-se que a polícia prende e a justiça solta. Mas, a opinião pública não 
sabe do processo, dos elementos que chegam até a justiça e se aqueles elementos 
são suficientes para manter uma pessoa segregada, uma pessoa presa. Se o tempo 
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das investigações, se esse tempo ultrapassou o razoável, o que está previsto em lei. 
Muitas vezes o juiz que soltou alguém é considerado como fraco, ou até ilações 
desairosas são feitas sobre a conduta daquele juiz quando não sabem se a 
investigação foi apenas fruto de escutas telefônicas e que não há uma materialidade 
mais concreta daqueles fatos ou se o tempo extrapolou muito o razoável para se 
manter presa aquela pessoa. Eu, de minha parte, costumo não dar qualquer 
divulgação aos processos que correm, especialmente aqueles que estão sob 
segredo de justiça, porque esse nem pensar. Tenho sido relatora de inúmeras 
dessas operações, mas, da minha parte, não tem saído qualquer informação. Salvo 
se for para corrigir algum equívoco na divulgação, mas, não faço disso palco de 
exibição em respeito não só ao princípio da presunção da inocência, mas também 
em respeito à dignidade do acusado, para que ele não seja julgado pela sociedade 
por alguma informação nem sempre completa daquilo que aconteceu. Não estou 
dizendo que sejam santos, que sejam anjos e há muitos que vêm a ser, 
efetivamente, condenados. O que não podemos é, para ganhar a simpatia da 
opinião pública, como pessoas corajosas, fortes, atuantes, expormos  terceiros. 
Então a minha opinião é que as operações devem existir, a investigação sim, mas a 
divulgação deve ser cuidadosa, comedida. Não se pode admitir que uma empresa 
de televisão esteja a postos, às 05h00 da manhã, na casa de alguém, mesmo que 
essa pessoa possa ter praticado o ato ilícito, mas, de pijamas, em sua própria casa, 
e ao abrir a porta já esteja sendo televisionado, isso é um desrespeito ao ser 
humano e por isso tem a minha profunda discordância.   
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, lembra-se em que área? 
É difícil se dizer assim em uma área em que se é pioneiro. Sobretudo com a 
distribuição em cinco tribunais, as realidades regionais, que são diferentes, muitas 
vezes aqui se julgam processos que são mais corriqueiros na região nordeste, a 
região norte tem a sua realidade, sobretudo na questão fundiária, de assentamentos, 
de crimes praticados em razão da reforma agrária, mais acentuada em determinadas 
áreas do que outras. O que eu posso dizer é que esse Tribunal nunca se curvou a 
qualquer ingerência externa, então, dentro da nossa competência, da nossa área, 
não nos furtamos de julgar aquelas matérias que, por questão de competência, nos 
são afetas. Nosso Tribunal é um Tribunal que julga com coragem, que julga, creio, 
de acordo com a convicção de cada um de nós, não há qualquer ingerência externa, 
doa a quem doer.   
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Não existe isso. Se você pegar uma pauta de julgamento, depois da sessão 
realizada, você verá que há inúmeros processos em que o Procurador da Fazenda 
Nacional, o Serviço de Patrimônio da União, através da sua Procuradoria, ou a Caixa 
Econômica Federal têm as suas apelações, os seus agravos providos e outros 
tantos em que o particular também tem a sua situação confirmada em uma sentença 
de 1º grau ou modificada se o entendimento de 1º grau for diferente. O Tribunal não 
pode ser “fiscalista” ou “populista”, o Tribunal deve ser justo. Portanto, você pode 
achar que alguns magistrados têm uma interpretação mais restrita de uma 
determinada lei, de um determinado dispositivo e um outro magistrado tem uma 
posição mais flexível, de acordo com essa interpretação. Vou citar um caso 
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concreto, é muito difícil ficar só na teoria para você, que irá fazer um trabalho 
acadêmico. A aplicação do art. 168a, que diz respeito à apropriação indébita 
previdenciária. Há alguns magistrados que condenam, pelo simples fato do não 
recolhimento da contribuição previdenciária por uma empresa e seus sócios, 
representantes legais. Há outros magistrados que procuram ver se realmente aquela 
pessoa, que não recolheu o tributo, tinha condições, na época, de fazer aquele 
recolhimento. Então vamos analisar a situação financeira, o balanço da empresa e 
se houve o ‘animus’ de se apropriar daqueles valores, o que é muito importante e eu 
me filio entre aqueles que vão para este lado da materialidade. Era possível fazer o 
recolhimento e a parte não o fez, muitas vezes o que acontece é que isso não fica 
suficientemente provado, porque não houve a juntada de documentos sob os quais 
pudéssemos extrair a dificuldade pela qual passava aquela empresa naquele 
momento. Eu julguei um caso em que a empresa chegou a ser despejada por falta 
de pagamento. Como é que alguém perde a sua base, o seu local físico de trabalho, 
porque não teve condições de pagar o aluguel e se vai pensar que houve um crime. 
Não é que se deixe de recolher à Previdência o que deveria ser recolhido, isso é um 
caso de execução na área de execução fiscal, mas, na área criminal, eu não posso 
admitir que alguém, que foi despejado por falta de pagamento, tinha condições de 
também recolher um tributo. Parece-me muito lógico, independente até de maiores 
observações com relação ao balanço, movimento financeiro daquela empresa, 
muitas vezes estabelecimentos educacionais, porque nós tratamos as escolas com 
dois pesos e duas medidas. Nós exigimos, por um lado, que o dono da escola, como 
se costuma dizer, faça o recolhimento da Previdência dos seus servidores, dos seus 
professores. Por outro lado, o mesmo Poder Público que exige esse recolhimento, 
também permite que o aluno não pague a mensalidade durante aquele ano. Então, 
numa mesma sala de aula se admite que o aluno ou o seu responsável não pague a 
mensalidade e se condena, criminalmente, o dono do estabelecimento pelo não 
recolhimento, eu creio que sejam pesos e medidas diferentes. Então, tenho um 
cuidado muito especial quando vem às minhas mãos um caso oriundo de 
estabelecimento educacional, porque conheço, como educadora, não gosto nem de 
usar essa palavra, porque não me sinto educadora, mas como professora ligada à 
área de educação, a realidade das escolas particulares e isso me leva a julgamentos 
aonde eu levo em consideração essa realidade. O ‘animus’ do dirigente que não 
houve de se apropriar e, ao mesmo tempo, as dificuldades por ele atravessadas, em 
parte decorrentes das próprias regras do Poder Público, que o tornam impotente 
para realizar aquela cobrança no tempo desejável para cumprir a obrigação 
previdenciária.                 
 
20) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania, ao disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Acho excelente. Porque se eu fosse redigir todas essas minhas respostas seria 
impossível. Quando eu escrever minhas memórias, vou colocar alguns desses 
aspectos. Certamente, espero ter a oportunidade de fazer isso no futuro. Talvez, no 
momento, essas duas manhãs que passamos aqui conversando representem um 
trabalho que, se escrito fosse, tomaria semanas e provavelmente eu não iria dispor 
desse tempo para fazer esses registros.  Então, que fiquem salvos nos processos 
modernos de registro de dados é da maior valia e, certamente, recorrerei a você 
quando passar para essa etapa de escrever as minhas memórias, que grande parte 



 

 

510 

delas estará ligada à minha atividade como magistrada e ao Tribunal. Continue 
fazendo isso porque, certamente, outros colegas também não terão tempo para 
registros escritos ou, talvez, nem tenham interesse, no futuro, de fazer essas 
observações, que poderiam ser de grande interesse para os usuários ou para 
aqueles que queiram saber quem somos nós, que somos, sobretudo, gente.    
 
21) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Claro. Esse trabalho seu é um daqueles que a gente sabe que não tem fim, tem 
começo e não tem nem meio, porque se espera que essa Instituição tenha uma 
longevidade e que esses 20 anos não sejam, sequer, nem o meio dela, é um 
trabalho permanente e que deve ser aberto em leque para atingir outros segmentos. 
A história oral será uma nova forma de registro porque os bancos de dados hoje já 
substituem o papel por outros meios e isso terá de ser feito aqui também, no 
Tribunal, é uma coisa louvável. Creio que a Fundação Getúlio Vargas faz isso na 
área de política e tem tido oportunidade de salvar coisas que se perderiam, se não 
fosse o registro oral. Recordo-me de um político daqui de Pernambuco que sabia de 
coisas importantíssimas sobre a história de nosso Estado num período em que essa 
história estava obscura e eu dizia: “grave, eu não me incomodo de depois fazer a 
desgravação e lhe dar para corrigir, mas, não seja egoísta de guardar para si esses 
registros que a sociedade deveria ter conhecimento”. Não vou dizer quem era, mas, 
infelizmente, essa pessoa já faleceu e com ela se foram revelações importantíssimas 
para a história de Pernambuco. 
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, falar um pouco sobre a Justiça Social ap licada no Tribunal que não 
foi ainda abordada? 
É difícil ter alguma perspectiva que ainda não tenha sido abordada em 22 perguntas 
minuciosas e muito bem elaboradas. Mas, gostaria que ficasse registrado como uma 
mensagem, sobretudo para os que virão integrar este Tribunal, que jamais 
abdicamos das nossas competências, que o Tribunal cada vez mais se afirma como 
uma figura de jurisdição respeitada e respeitável, porque esse é o nosso papel 
dentro da história, cada ato nosso é também um ato dentro da história, como 
também as nossas omissões. Então, devemos ter cuidado com o que fazemos e 
com o que deixamos de fazer, porque, certamente, gerações futuras irão nos cobrar, 
observarão quando não cumprimos o nosso papel, o papel que nos foi dado pela 
sociedade, em última análise, pelo Poder Público, que nos nomeou e para a 
sociedade, que é destinatária das nossas ações. Que o Tribunal busque a prestação 
jurisdicional célere sim, mas com qualidade. Seja rápido e seja justo e que faça disto 
mais do que um trabalho e sim uma missão, porque aqui estamos todos numa 
missão que é oferecer e conceder Justiça para aqueles que nos procuram.   
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E N T R E V I S T A Nº 18 
 
Nome – Desembargador Federal NEREU PEREIRA DOS SANTOS FIL HO 
Pais – Nereu Pereira dos Santos e Maria Guimarães da Silv a Santos 
Data de Nascimento – 12 de fevereiro de 1933 
Local da Nascimento – Campina Grande – Paraíba 
Local da Entrevista - Cidade de João Pessoa, Paraíba. 
Duração da Entrevista – 28 min 50 s 
Data da Entrevista – 28 de outubro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  nome de seus pais? 
Olha, o meu nome é Nereu Pereira dos Santos Filho, e os nomes dos meus pais são 
Nereu Pereira dos Santos e Maria Guimarães da Silva Santos. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
A minha cidade de nascimento é Campina Grande, no estado da Paraíba; e a data 
de meu nascimento é 12 de fevereiro de 1933. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Nereu? Pode fala r um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Minha infância decorreu no meio da minha família, uma família muito numerosa. 
Minha mãe teve 20 filhos, meu pai casou-se duas vezes, dois filhos no primeiro 
casamento e 16 do segundo casamento, ou seja, 18 filhos que atingiram a maior 
idade. Outros filhos de minha mãe faleceram na infância. 
 
E sua cidade natal Doutor Nereu? 
Minha cidade natal é Campina Grande – Paraíba. 
 
Você gostaria de falar alguma coisa sobre ela? 
Campina Grande viveu momentos de desenvolvimento econômico, por se encontrar 
situada no centro da Paraíba; irradiava influência por toda a região circunvizinha, 
como o Brejo Paraibano, o Cariri, o Sertão, todos corriam para Campina Grande, 
onde inclusive surgiu de uma pousada de tropeiros que vinham do sertão em 
demanda do litoral e de outras regiões do Estado.   
 
4) Quer dizer algo sobre os seus pais? Como eram se us pais? E sua família 
hoje? 
Meu pai foi Tabelião Público e minha mãe exercia apenas das atividades 
domésticas, cuidando de uma família numerosa. Tinha o nome de Maria Guimarães 
da Silva Santos, mas, era mais conhecida como Mariinha, uma pessoa muito afável. 
Meu pai era um homem mais sisudo, mas, era necessário numa família tão grande, 
para poder manter a ordem na casa.  
 
E sua família hoje? O senhor tem quantos filhos? 
A minha família é constituída de minha esposa Neide Medeiros Santos, originária de 
Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte, que vive há muitos anos na Paraíba, 
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radicada na Paraíba desde mais ou menos sete anos de idade. Eu tenho quatro 
filhos, três moças e um rapaz.   
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar Doutor Nereu? A sua pr imeira escola, sua 
professora. Algum fato importante a destacar? 
A minha vida escolar decorreu toda no Colégio Diocesano Pio XI, um colégio 
pertencente à diocese. Esse colégio era vizinho à minha casa, e foi de grande 
influência em minha vida escolar... no caso, você pergunta...?  
 
Assim algum fato importante a destacar da escola on de o Senhor Estudou? 
Tem algum fato importante? 
Não me lembro de um fato que possa destacar. Sempre estudando nesse mesmo 
colégio e convivendo com aqueles estudantes no internato próximo, eu gostava de 
conversar com aqueles internos que vinham do sertão e contavam as suas vidas, 
seus locais de residência. Foi  uma vida normal de estudante. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Eu gostaria, de início, que explicasse essa questão de desmistificar a figura do 
magistrado, porque eu não estou  vendo que relação possa existir na pergunta. 
 
É o seguinte Doutor Nereu. No Tribunal, as pessoas,  muitas vezes, acham que 
o Magistrado nasceu Magistrado, por conta assim da distância, que às vezes 
acontece entre o Magistrado e o servidor público. E ntão muita gente faz graça 
e diz: Ele foi batizado de toga. 
Então tem muito isso, é porque o Senhor, como Magis trado talvez nunca tenha 
ouvido essas histórias. Então as pessoas precisam e ntender que o Magistrado, 
foi criança como qualquer outra pessoa, foi estudan te como qualquer outra 
pessoa, então agente quando fala assim, desmistific ar a figura do Magistrado, 
é mostrar que ele teve aspirações, ele chegou aonde  chegou, igual como 
qualquer outra pessoa que tiver um objetivo de vida , pode conseguir. 
Então quando agente fala assim como foi seu desempe nho de estudante, é até 
para que quando os estudantes, acadêmicos vejam ess a entrevista do Senhor, 
eles possam sentir que eles também podem chegar aon de o Senhor chegou, 
conseguir passar num concurso do Ministério Público , conseguir chegar a um 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que o Senho r é uma pessoa que 
conseguiu por conta... 
Exatamente. Eu não vejo nenhuma diferença entre o Magistrado e o comum dos 
mortais, os funcionários ou qualquer outro servidor. O Magistrado chega onde 
chegou através do empenho no seu trabalho, no seu estudo, o que é possível a 
qualquer pessoa que tenha passado pelo curso universitário, com esforço e trabalho. 
Não acho motivo de maior relevância nisso. Mais tarde, veste aquela toga, é apenas 
um simbolismo e um respeito à Justiça Federal, respeito pelo trabalho que é 
executado ali. 
 
Mais seu desempenho de estudante foi igual a qualqu er outra pessoa? 
Foi, não teve nada de extraordinário. Comum, como qualquer outro estudante. 
Não fui um estudante excepcional, mas também não fui daqueles piores estudantes. 
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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? 
Minha influência foi apenas a seguinte: desde os 15 anos de idade, ou melhor, 
quando terminei o ginásio, eu passei a estudar à noite, no Colégio Pio XI, que era 
perto da minha casa, anexo a minha casa. Então, como eu ia dizendo, passei a 
trabalhar no cartório da família, onde meu pai era tabelião de inicio, depois, meu 
irmão Fernandes Santos passou a ser o titular. Então, desde esse tempo, eu passei 
a trabalhar no cartório e convivia então com magistrados, com promotores, com 
advogados, todo aquele ambiente ligado à justiça. Então, aquilo foi uma decorrência 
natural, para eu passar a fazer um curso de direito. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
A minha trajetória foi sempre ligada às coisas da justiça, parece que eu vivia no 
mundo do Direito. Porque, como eu tinha dito antes, eu fui escrevente de cartório, e 
depois quando me formei em direito, eu passei há advogar um pouco; mas, logo em 
seguida, eu fiz concurso para Promotor de Justiça, e sendo aprovado, passei 
efetivamente a exercer o cargo no Ministério Público. E já no Ministério Público, 
depois de vários anos, passando por algumas comarcas, eu resolvi então fazer 
concurso para Procurador da Republica, ou seja, o Ministério Público Federal. Com 
a aprovação, passei a exercer um cargo de Procurador da Republica, inicialmente 
em Maceió, no estado de Alagoas, depois me transferi para o Recife e já no final me 
transferi para João Pessoa, também como Procurador da Republica. Quando então, 
houve a criação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e eu fui indicado numa 
lista com mais dois colegas, e meu nome foi aprovado e eu fui nomeado Procurador 
da Republica. (Juiz de 2ª Instância). 
 
9) Fernando Pessoa diz: “... Deus quer, o Homem son ha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Olha, eu cheguei ao Tribunal, vamos dizer assim, quase uma decorrência natural, 
não foi uma procura que eu tivesse chegado como poderia ser, porque, foi apenas 
uma escolha feita pelo 5º Constitucional. Então eu não tinha aquela visão do que 
seria o Magistrado de 2º grau. Eu tinha participado, como Procurador da República 
no Tribunal Regional Eleitoral, e antes, quando era Promotor de Justiça, tive também 
que trabalhar no Tribunal de Justiça, então a visão que eu tinha era essa. Então, 
minha aspiração, era apenas a decumprir o meu dever de Juiz, procurar acertar nos 
julgamentos e trabalhar muito, porque no Tribunal, havia uma quantidade enorme de 
processos, que não permitia que se tivesse qualquer outra atividade a não ser 
voltado para o julgamento dos processos. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Como um dos integrantes da primeira composição,  pode falar como 
ocorreu à instalação do Tribunal em Pernambuco? Lem bra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
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Quando eu entrei no Tribunal, poucos colegas eu conhecia. Eu poderia apenas 
destacar Ridalvo Costa, que era Juiz Federal aqui na Paraíba, em João Pessoa e eu 
era do Ministério Público e convivíamos já neste tempo. E também Petrúcio Ferreira, 
que quando eu fui Procurador da República no Recife, ele foi Juiz também, chegou 
vindo de Brasília, depois que eu estava lá. Então, eram apenas os dois que 
conhecia, e os demais eram completamente desconhecidos. Foi aquele momento de 
reunião no Tribunal, quando o Tribunal foi instalado, na primeira reunião, agente não 
se sentia muito à vontade ainda, porque era aquela primeira iniciativa, aquele 
primeiro momento. Essa solenidade foi realizada no Palácio Frei Caneca, um prédio 
que não tinha as dimensões necessárias para o seu funcionamento, não tinha sido 
um prédio destinado a um Tribunal, e então foi isso. Nenhum fato pitoresco, 
marcante que pudesse destacar... 
 
Nada assim para o senhor conseguir arrumar seu gabi nete o senhor teve 
alguma coisa assim que teve, possa destacar? 
No início do Tribunal, eu que vinha do Ministério Público, não tinha ainda aquela 
prática de julgador; haviam matérias que não eram muito familiares, por exemplo, o 
Tribunal julgava muitos processos da Previdência Social, e enquanto àqueles juízes 
todos que vinham da carreira de juízes e já tinham aquela familiaridade com aqueles 
tipos de processo, eu demorei um pouco para me ajustar à atividade do Tribunal.    
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? Foi importante o tribu nal ser estalado, ser 
criado, que antes era Tribunal Federal de Recursos lá em Brasília e qual a 
importância que o senhor atribui a criação do TRF n essa parte de política, essa 
parte social para a justiça? 
No caso, a pergunta destaca duas situações, uma situação política e uma situação 
social. A política, se entender a política no sentido amplo, foi trazer o Tribunal mais 
perto dos seus jurisdicionados, porque antes, qualquer questão teria que ser levada 
ao Tribunal Federal de Recursos, o que dificultava esse acesso das pessoas ao 
Tribunal. Então com a criação dos Tribunais Regionais Federais e do nosso Tribunal 
da 5ª Região, aproximou as pessoas dos Juízes e do Tribunal, e então isso fez com 
que um maior número de questões surgisse. 
 
Socialmente isso foi bom para as pessoas? 
Quanto ao aspecto social, eu acho que o Tribunal trouxe certo glamour à cidade do 
Recife. 
 
12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, 
Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribuna l Regional Federal da 5ª 
Região. Alguns detalhes que marcaram que deveriam f icar para a História da 
Instituição. Porque o senhor foi Magistrado, foi Pr esidente, foi Vice-Presidente 
e foi Corregedor. 
O Tribunal quando foi criado, como comentamos antes, era composto por 10 juízes. 
Posteriormente, foi se passou a essa denominação de Desembargador, como 
aquele que funcionava em um grau de maior estância; mas antes, eram juízes, como 
ainda hoje acontece com os Tribunais Regionais do Trabalho. A Constituição 
Federal realmente não fala em Desembargador, fala em julgador, juiz. Mas, a 
denominação Desembargador que foi adotada por alguns Tribunais, e depois a 
todos os Tribunais do País.  



 

 

515 

Como Magistrado, a minha preocupação foi conseguir diminuir um pouco a 
quantidade de processos a serem julgados, porque era impossível colocar em dia os 
processos que se encontravam nos gabinetes. 
Como Presidente, eu apenas procurei continuar os trabalhos desenvolvidos na 
gestão anterior, que tinha sido do Dr. Lázaro Guimarães, algumas obras que foram 
iniciadas e que foram concluídas durante o tempo da minha presidência, podendo 
destacar a criação, ou melhor, a instalação da Justiça Federal em Petrolina, com a 
conseqüente construção do Edifício Sede da Justiça Federal de Petrolina. E também 
a conclusão do estacionamento do Tribunal que fica ao lado, que depois foi até 
ampliado. 
Como Corregedor, os processos que eram afetos à Corregedoria eram muito 
poucos, naquela época apenas nós fazíamos à Corregedoria, se deslocando para as 
Seções Judiciárias, verificando os processos e orientando aquelas Seções; foi uma 
coisa tranqüila, sem qualquer destaque maior. 
 
13) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? Algum 
julgamento que o senhor acha que teve destaque? 
O que eu posso esclarecer é que os processos que são afetos ao Tribunal pela sua 
competência, não são aqueles que causem um clamor público, que causem maiores 
conseqüências públicas. A maioria é previdência social, questões tributárias, 
julgamentos de processos que afetem o patrimônio público federal, como também 
problemas de contravenção através de tóxicos e de contrabando, que estejam 
afetando o Poder Público Federal e a competência da Justiça Federal, 
conseqüentemente podem chegar julgamento pelo Tribunal. 
Não há nada de espetacular, como às vezes acontece na justiça comum. E quanto a 
alguns julgamentos de maior relevância, o Tribunal durante certo tempo fez publicar 
os julgados dos seus Juízes, então nesses julgados se encontram os trabalhos mais 
importantes do julgador, é um caso que serve de pesquisa para os estudantes, para 
os advogados e para aqueles que interessarem. 
 
Era uma publicação? 
Uma publicação individual de cada julgador, de cada componente do Tribunal. 
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes?  
É uma norma, de o Magistrado ser imparcial, em qualquer circunstância. O 
Magistrado deve ser sempre imparcial, se ele não for imparcial ele não será nenhum 
Magistrado. Não pode ser Magistrado. Então, ele não pode fechar os ouvidos à 
opinião pública, mas, a opinião pública não pode influenciar nos seus julgamentos. 
Qualquer que seja a situação, às vezes há um clamor público, há uma tendência 
pública às vezes para prejudicar uma parte, mas, se o julgador entender que o 
direito daquela parte é um direito justo, correto, ele tem a obrigação de virar às 
costas para a opinião pública, e julgar como manda a sua consciência. 
   
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
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ao seu sentimento pessoal de Justiça? Às vezes uma jurisprudência que já 
tenha que não seja o que o senhor julgaria, alguma coisa aconteceu? 
Em certas situações, pode haver um choque entre a letra da lei e a situação pessoal. 
Você pode se comover diante de uma situação de um funcionário, de um servidor 
que está em dificuldade. Você pode dar uma interpretação favorável desde que à lei 
permita, mas, não pode fazer com que o interesse pessoal se sobreponha à norma 
legal.  
 
16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não, não há nada a notar. A relação dos Juízes do Tribunal com os advogados e 
com o Ministério Público Federal sempre foi a melhor possível. Quanto a Defensoria 
Pública me parece que só há pouco tempo foi constituída, porque não havia atuação 
da Defensoria anteriormente com essa denominação. Havia indicações de 
advogados para funcionar em casos que não havia um advogado constituído, mas, 
quanto à defensoria não.   
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia? 
Eu acho que a conduta ética dos seus filiados, ou seja, dos advogados componentes 
da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser exclusivamente da competência da 
OAB, não há nenhuma gestão, nenhuma influência dos Magistrados sobre a atuação 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Quanto às recentes operações da Polícia Federal, se houve algum caso de que 
tivesse sido extravasada a competência da polícia, então a própria lei determina a 
possibilidade de apuração, e se for o caso, de haver até condenação de quem 
incorra em culpa.    
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? 
Entende-se na pergunta, se houve alguma jurisprudência do Tribunal que tivesse 
sido pioneira, ou seja, aquela jurisprudência que surgiu em primeiro lugar, decidiu 
uma matéria controvertida. Eu sei que existiram alguns casos, mas, eu não posso 
indicar, eu sei que tem um julgador que facilmente ele vai dizer quais foram, é o 
Doutor Araken Mariz, que é considerado de uma memória excepcional. 
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais a favor da União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Eu acho que a jurisprudência do Tribunal não entra na análise dessa questão. Se for 
um caso que a União demonstre ter direito, se o direito é bom, é justo, então o 
Tribunal julga a favor da União. Se for a razão do direito de um particular, de um 
funcionário, de um servidor, de quem quer que seja o Tribunal vai também julgar a 
favor daquela pessoa, desde que seu direito seja um direito bom, um direito que 
esteja amparado pela lei. 
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20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral, para constituir 
fontes históricas, consolidar a memória institucion al, cultivar a transparência 
na Justiça Federal e contribuir no processo de form ação da cidadania ao 
disponibilizar essa informação organizada à Socieda de? Acredita que poderá 
tornar-se uma prática exeqüível em prol do engrande cimento da Instituição 
TRF 5ª Região? 
Embora a pergunta seja um pouco longa, eu vou tentar ver se consigo responder. Eu 
acho que realmente a História Oral é interessante, porque a palavra de qualquer 
maneira é mais viva do que a imagem, a palavra oral fica. Então, eu acho que é 
importante haver a utilização dessa oralidade na memória do Tribunal. 
 
O Senhor acredita que agente consiga que seja uma p rática exeqüível lá no 
Tribunal pelo o que o senhor conhece do Tribunal? O  Senhor acredita que 
agente possa continuar... 
Eu não posso dar uma opinião exata sobre isso, porque o Tribunal tem se renovado 
muito. E há seis anos que eu estou fora do Tribunal, eu não sei para que lado o 
Tribunal está, qual a tendência do Tribunal sobre isso.  
  
21) Para finalizar Doutor Nereu, gostaria de expres sar alguma declaração, 
numa perspectiva histórica, sobre o Tribunal que nã o foi ainda abordada? 
O Tribunal vai ter uma vida longa, então muita coisa pode acontecer, pode-se criar 
futuramente outros Tribunais em cada Estado, ou então no mesmo concentrar um 
Tribunal numa cidade única, e pode também a competência ser modificada, tudo 
isso são questões que vão surgir através dos tempos. 
 
Tem alguma coisa assim da história do tribunal que eu não tenha perguntado 
ao Senhor, que o Senhor possa contar, assim da sua permanência lá no 
Tribunal, de como é o Tribunal, tem alguma coisa as sim que o Senhor 
quisesse declarar que eu não abordei? 
Não, não há maiores considerações a fazer não, apenas desejar que você tenha boa 
sorte no seu trabalho.   
 
Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência ter  prestado este depoimento 
em prol da consolidação da Memória do TRF e que age nte consiga realmente 
deixar marcado, todas as pessoas que contribuíram p ara o engrandecimento 
da instituição. 
Pessoalmente, eu quero também elogiar o trabalho que você, Nancy, está fazendo 
agora. E que tenha  muito sucesso na sua dissertação de mestrado. 
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E N T R E V I S T A Nº 19 
 
Nome – Desembargador Federal ORLANDO DE SOUZA REBOUÇAS 
Pais – João Serafim Rebouças e Antônia de Souza Rebouças 
Data de Nascimento – 30 de outubro de 1940 
Local da Nascimento – Capuí – Ceará 
Local da Entrevista - Cidade de Fortaleza, Ceará. 
Duração da Entrevista – 57 min 58 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? 
Meu nome: Orlando de Souza Rebouças. Os meus Pais são: João Serafim 
Rebouças e Antônia de Souza Rebouças. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em Capuí - CE, no dia 30 de outubro de 1940. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Orlando? Pode fa lar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Foi simples, devido à situação dos meus pais que eram agricultores e também 
possuíam um pequeno comércio, mas muito feliz. Meu pai tomava conta do sítio que 
herdou do meu avô e ali convivi com meus pais e oito irmãos. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Casei em 1969 e dessa relação nasceram quatro filhos, uma mulher e três homens 
(todos casados) e oito netos. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Estudei numa escola isolada em uma vila pertencente a Icapuí. Minha primeira 
professora, eu diria que foi minha mãe, ensinou-me a cartilha do abc. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Nunca fui um estudante nota dez, porém não perdi sequer um ano letivo. Procurava 
sempre aprender. Fui galgando todas as séries, o ensino fundamental, o ginasial e 
depois o clássico, para então prestar o vestibular. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Minha escolha pelo curso de Direito foi motivada pela idéia de justiça. Não houve 
influência de ninguém na escolha do curso.  
 
VIDA PROFISSIONAL 
 



 

 

519 

8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
 No começo de 1958, ingressei na Escola de Especialista da Aeronáutica - EEAR, 
por meio de concurso; lá, atuei como controlador de vôo por oito anos. Durante 
minha estada na EEAR, me formei em Direito. Logo depois, ingressei como 
Advogado da Polícia Militar, passei nove anos; ingressei na Secretária de Finanças 
da prefeitura, atuando como técnico de tributos, chegando a Secretário de Finanças; 
na prefeitura fiquei num total de onze anos. Após passar em vários concursos, 
escolhi o de Procurador do Estado, lá atuei por três anos. Em março de 1979 fui um 
dos 24 aprovados do concurso nacional para Juiz Federal e atuei na Seção 
Judiciária do Amazonas, onde passei um ano e depois fui promovido para a Seção 
Judiciária do Ceará. 
 
9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
A grande aspiração criada é a de julgar. Essa é uma atividade nobre, que o Estado 
confere ao cidadão.  
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Como um dos integrantes da primeira composição,  pode falar como 
ocorreu a instalação do Tribunal em Pernambuco? Lem bra-se de algum fato 
pitoresco ou marcante, que poderia citar do início das atividades no Palácio 
Frei Caneca. 
Houve alguns fatos, mas não os julgo relevantes para citá-los. 
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Foi um fato muito feliz a criação do Tribunal na região, pois além de desafogar os 
processos, implicou no atendimento mais rápido, na prestação jurisdicional, trazendo 
o Tribunal para mais perto para o cidadão. 
 
12) Pediria que falasse um pouco sobre sua atuação como Magistrado, Vice-
Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Federa l da 5ª Região. Alguns 
detalhes que marcaram, que deveriam ficar para a Hi stória da Instituição. 
Como magistrado, não tive uma atuação longa, pois ocorreram empecilhos, como o  
deslocamento de minha família para o local de minha atuação. Me orgulhava em ser 
juiz do Tribunal. Não esperei ser Presidente, seria em 1995, mas me aposentei 
antes. Cheguei a presidir a 1ª Turma que pertenci. Tivemos colegas que fizeram 
escola, como o Dr. Hugo Machado, grande nome no Direito Tributário no país, 
levantou teses que hoje são adotadas nacionalmente pelos tribunais. Eu entendia e 
entendo de tudo um pouco, era especialista em Direito Administrativo Militar, Direito 
Penal e Direito Administrativo.  
 
13) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? 
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No início em que estivemos no Tribunal, foi o auge dos planos econômicos, como os 
planos Bresser, Collor, Cruzado, e isso tudo estava fervilhando na justiça; a questão 
dos bloqueios dos ativos financeiros no plano Collor e o nosso tribunal foi o primeiro 
a julgar essas questões, então tudo isso foi submetido ao crivo do tribunal e sempre 
tomamos a decisão em favor dos titulares desses ativos. Nessa época, fizemos uma 
jurisprudência firme em matérias de direito tributário e financeiro, confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal.  
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Acredito que sim, desde que o magistrado tenha as mãos limpas e um passado 
digno. É possível julgar com imparcialidade, ficando distante do assédio do poder 
econômico e despido de ambições, riquezas e acúmulos de bens. Um bom 
magistrado tem que ser refratário a tudo isso.   
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Não. Posso dizer que nunca proferi decisões contrárias, eu só decidia de acordo 
com a minha convicção. O interessado poderia divergir do Tribunal, porém se o 
interessado não estava satisfeito com as decisões, recorria e o tribunal se pensar 
diferente de mim, tem toda a autoridade para modificar as decisões, inclusive eu 
acatá-las. Se eu entendesse que se tratava de um julgamento de conveniência, 
jamais concordaria com ele.  
 
16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não lembro, por que sempre foram tempos de perfeita sintonia na atuação desses 
órgãos. 
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Com relação a OAB, a fiscalização é hora com maior ou menor intensidade, isso 
depende da administração que está à frente.  Houve um tempo em que muitos 
advogados foram acusados até de abusos, nos casos em que não repassavam os 
honorários aos clientes, fato esse que com o aperfeiçoamento do sistema para 
pagamento de precatórios diretamente aos beneficiários, resolveu esse problema. 
Sobre a Polícia Federal, em alguns casos existem determinados abusos, por 
exemplo: em não permitir que os advogados dos acusados tenham acesso aos 
autos, para examinar suas peças; muitas vezes, até com o endosso do Juiz, há 
alguns excessos. Também muitas vezes a PF entra em casos que não é de sua 
competência, como no caso dos jogos do bicho, que é de competência estadual. Em 
contrapartida, não está certo quando o delegado toma partido de apurar denúncias, 
e procura desviar o foco da apuração do denunciado, empurrando o fato para o 
delegado e até mesmo para a polícia.  
 



 

 

521 

18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Acredito que sim, principalmente na área financeira e tributária, a exemplo do que 
ocorreu na época dos planos econômicos, com os bloqueios dos ativos financeiros e 
posteriormente o reembolso com suas devidas correções. Esses fatos demandaram 
muitas ações. Enfrentamos essas questões com muita galhardia e tomamos 
decisões sempre favoráveis aos contribuintes, depositários das contas daquela 
época. 
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
No começo da época dos planos econômicos, a maioria das jurisprudências pendeu 
em favor dos contribuintes. Posteriormente, ocorreram causas outras, motivadas 
pelas mudanças de juízes que entraram no tribunal para substituir temporariamente 
os titulares. Hoje não diria que a jurisprudência está mais favorável a um ou a outro, 
ela é equilibrada. 
 
20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade?  
Minha opinião sobre a metodologia da história oral, que é exatamente esta que está 
sendo utilizada pela pesquisadora deste trabalho, e trata da história da Justiça 
Federal e do TRF 5ª Região, é que ela está indo à fonte criadora, ou seja, à fonte 
que testemunhou os fatos que precederam a criação do tribunal e que se 
constituíram na instalação, na consolidação do TRF 5ª Região, de um órgão 
importante da justiça nacional. Ir direto às fontes é a melhor forma de reproduzir para 
as gerações vindouras, testemunhar os fatos, a verdade. Isto contribui no processo 
de formação da cidadania, pois não há nada mais condenável do que um povo que 
não tem memória. Louvo a você Nancy, por ter escolhido este tema que considero 
inédito. Acho que o tribunal estava precisando e uma pesquisadora assim, 
interessada pelos fatos que fizeram parte da história do TRF 5ª Região. 
 
21) Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqü ível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Acredito sim. Pode se tornar uma prática.   
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Os constituintes de 1988 decidiram descentralizar a 2ª Instância da Justiça Federal, 
começando por cinco regiões, o que até hoje perdura. Essas cinco regiões são 
importantes, pois trouxeram a justiça federal mais pra perto dos jurisdicionados. 
Recife é merecidamente, a sede do TRF 5ª Região, por seu valor histórico e cultural, 
embora o Ceará apresente um maior número de processos. Sobre a perspectiva 
histórica, acredito que já abordamos ao longo, dessa entrevista.  
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E N T R E V I S T A Nº 20 
 
Nome – Desembargador Federal PAULO DE TASSO BENEVIDES GAD ELHA 
Pais – José de Paiva Gadelha e Miriam Benevides Gadelha 
Data de Nascimento – 19 de setembro de 1942 
Local da Nascimento – Sousa – Paraíba 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 28 min 56 s 
Data da Entrevista – 04 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
Boa tarde, Dr. Paulo. Hoje, 04 de novembro de 2008,  estamos aqui no seu 
Gabinete, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região , para uma entrevista, uma 
entrevista simples, mas que o objetivo é grande, qu e é a História Oral do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  
 
1) Por favor, pode me dizer seu nome completo e o d e seus pais? 
Antes de responder, Nancy, lembro a você que hoje também é o dia das eleições 
nos Estados Unidos, 04 de novembro. O meu nome completo é Paulo de Tasso 
Benevides Gadelha.  
Meu pai é José de Paiva Gadelha e minha mãe, Miriam Benevides Gadelha. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
A minha cidade de nascimento é Sousa, conhecida em todo Brasil como a “Cidade 
Sorriso da Paraíba”, e eu nasci nela, no dia 19 de setembro de 1942.  
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Paulo Gadelha? P ode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
Veja bem, a minha infância, foi uma infância como a de toda criança. É bem verdade 
que eu tive que pará-la depois de 10 anos, porque fui estar interno no Ginásio 
Diocesano de Patos. Mas, a minha infância em Sousa era substantivamente escola 
primária e depois jogar futebol quase o dia todo. Sousa não tinha luz. Nós 
começávamos a jogar depois das aulas, que terminavam, acredito, lá pelas 4 horas 
da tarde. De manhã, preparava a matéria, o dever de casa, caçava, pescava, e 
tomava banho no rio e nos açudes de Sousa. 
 
4) Quer dizer algo sobre os seus pais e sua família  hoje também? 
Olha, veja bem, meu pai para mim foi um ícone. É um homem que não teve 
condições financeiras de estudar mais do que o curso primário, mas que se tornou 
um dos mais respeitados empresários, diria até do Nordeste, e foi substantivamente 
o maior chefe político do interior do Estado da Paraíba. Dominava, digo, liderava 
mais de quinze municípios, inclusive o município de Sousa, que à época era o 
terceiro maior colégio eleitoral do Estado da Paraíba, e só perdia em votação para 
João Pessoa e Campina Grande. Foi Vereador em Sousa, e depois, Deputado 
Federal. Um irmão foi Deputado Estadual durante 25 anos, o outro irmão foi Prefeito 
de Sousa, e Vice-governador. Depois, ele passou o comando da política para os 
filhos: meu irmão Marcondes ainda é Deputado Federal, está no sexto mandato, foi 
Senador; eu fui Deputado Estadual por duas vezes; o outro irmão meu, Doca, que 
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infelizmente já faleceu, também foi deputado estadual; e o mais novo foi prefeito de 
Sousa duas vezes. Então, a minha família, Nancy, está na política desde 1906. O 
meu bisavô, em 1906, era Prefeito de Sousa e, em 2006, o bisneto era Prefeito de 
Sousa pela segunda vez. 
 
E sua família hoje, Dr. Paulo? 
Continua na atividade política, tenho impressão que com a mesma respeitabilidade, 
a mesma força, e, sobretudo, com o mesmo amor à Sousa. Hoje o meu irmão 
Salomão é o Prefeito, meu irmão Marcondes é o Deputado Federal e meu sobrinho, 
filho de Marcondes, é Deputado Estadual, Leonardo Gadelha. E quero dizer que 
hoje eu sou Magistrado, não sou mais político. Você está pedindo informação 
política e eu estou repassando como quem já foi ator da cena política. E isso, Nancy, 
inclusive serviu de gancho para que eu escrevesse um livro “História Política de 
Souza”. Já lhe mostrei inclusive o exemplar e vou lançá-lo o mais breve possível, 
para depois presentear os amigos e colocar à disposição de quem queira adquirir, se 
for o caso. 
 
O senhor tem filhos? 
Tenho uma filha. Eu me casei, digo à Cecília que eu me casei... eu me casei, Nancy, 
com 48 anos de idade, mas digo aqui e alhures que ainda perdi a mocidade, 
entendeu? (risos). Digo isso a Cecília, ela fica (risos)... não sei se fica, mas fica rindo 
depois. Eu tenho uma filha, Raíssa, 17 anos. Está se preparando para fazer o 
vestibular de Direito. Espero que seja vitoriosa. Ela é esforçada, estudiosa e nasceu 
vocacionada para o Direito, tenho impressão. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A primeira escola, su a professora. Algum fato 
importante? 
Interessante, Nancy, houve... Eu era meio arredio. Gostava de ler, mas não gostava 
de ir para escola primária. Tanto é que meu pai me colocou na escola primária que 
era a mais famosa de Sousa, mas eu tive uma discussão muito séria com a mãe da 
dona da escola. Quebrei, com raiva, o pote d’água da casa, derramou água na casa 
toda (risos) e eu terminei saindo da escola. Minha mãe e meu pai colocaram uma 
professora particular chamada Lurdinha Elias. Inclusive, o irmão dela é meu colega, 
é Desembargador do Distrito Federal, e ela foi realmente quem me estimulou. Eu 
estudava sozinho, eu era aluno único na classe, na casa dela, vizinha à minha casa. 
A partir de então, passei a ter verdadeira paixão pelos livros. Antes, eu aprendia bem 
as aulas, mas tinha preguiça de estudar. A partir de então, não. Eu me deslanchei 
até não mais perder nem um exame, passar em todos os exames que fiz, de 
admissão, vestibular, depois dos Tribunais, e no julgamento popular também, 
quando disputei duas eleições democraticamente. 
 
Quer dizer, foi a didática desta professora... 
Exatamente. Eu devo muito à ela, Professora Lurdinha Elias. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
É verdade, Nancy, veja bem... Eu quando entrei no ginásio, fiz o primeiro ginasial, 
comecei até terminar o ginásio em Patos, Ginásio Diocesano de Patos, com 
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Monsenhor Vieira, que é tio de Eustácio, e Aécio, que são proprietários do Hospital 
Santa Joana e Memorial São José. Eu já tinha em mente, diria a você, três 
vocações. Eu queria ser substantivamente advogado, mas pensei muito em ser 
diplomata, fazer o Itamaraty. Mas também tinha sempre um olhar na história política 
da família e queria ser também político. Então fiz Direito, cheguei a me inscrever no 
concurso do Itamaraty, mas a atividade política me forçou a largar conjunturalmente 
a idéia de ser diplomata e eu então fiquei na advocacia.  Advoguei muito, e depois 
fui ser político. Mas senti depois de ter sido advogado a vida toda e de ter sido 
deputado por oito anos, que tinha vontade de julgar, de decidir, de presidir 
auditórios, de presidir sessões do júri, de ser juiz. Quando eu me despertei, já estava 
com certa idade e só me restava um caminho: era tentar chegar ao Tribunal 
Regional Federal, porque eu quis ser sempre Juiz Federal. Então, eu me inscrevi 
quando abriu o edital para o quinto constitucional. Fui bem sucedido tanto na 
Paraíba quanto no Conselho Federal em Brasília, e aqui também, no Tribunal 
Regional Federal e, depois de muita luta, inclusive com impugnação (não ao meu 
nome, mas ao fato de que alguns segmentos entendiam que a vaga era do 
Ministério Público), o recurso terminou em Brasília... Mas eu também ganhei. A vaga 
era da advocacia e estamos aqui, dentro do possível tentando justificar a nossa luta 
como Magistrado. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Não Nancy, eu posso dizer a você, já que você falou no começo, que eu nasci pra 
ser advogado. Eu nunca divisei nenhuma outra profissão. Desde o quinto ano 
primário, no antigo exame de admissão, que eu só queria ser advogado. Ainda 
jovem, ia para as sessões do Tribunal do Júri de Sousa, em João Pessoa, para ver 
os grandes advogados, os grandes nomes do Ministério Público, na acusação e na 
defesa, e sempre quis ser advogado. Agora, digo a você também que tive um lado 
da diplomacia, mas a advocacia era sempre o carro matriz.  
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
É verdade, eu tive uma vida multifacetada. Eu fui primeiramente advogado, durante 
muito tempo. No meio da advocacia, eu fui ser Deputado Estadual. Fui duas vezes 
deputado estadual, mas nunca larguei o escritório de advocacia, nunca fechei o 
escritório. Só não podia advogar contra o Estado porque estava impedido em função 
das normas que inibiam o exercício de advocacia contra o Estado, contra o 
Município. Mas sempre advogando, inquestionavelmente. Da advocacia fui ser 
deputado, oito anos. Depois que fui deputado, passei dois anos chefiando a 
assessoria especial do governador Wilson Braga, que era uma secretaria de 
articulação política, e depois fui indicado pelo Presidente José Sarney para ocupar 
uma diretoria do Banco do Nordeste. Passei cinco anos no Banco, morando em 
Fortaleza. Foi uma atividade mais presa. Eu suspendi as outras atividades em 
função deste exercício... Morava em Fortaleza, e foi um período muito bom na minha 
vida, porque o Banco do Nordeste é um grande laboratório e eu tive uma idéia 
completa dos problemas do País e, sobretudo, do Nordeste. Valeu muito. A partir de 
então eu voltei, conheci Cecília, me casei e então decidi ser Magistrado. 
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9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Sim, com certeza. Eu esperava que chegasse a julgar dois mil processos em mais 
ou menos seis ou sete anos. Consegui julgá-los em menos de dois anos. Então, só 
isso me deu muita alegria, porque eu vi que o nosso esforço pela agilidade 
processual, para uma mais rápida prestação jurisdicional tem acontecido, dentro das 
nossas limitações. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Pediria que falasse um pouco, Dr. Paulo, como e stá e como foi sua 
atuação, agora como magistrado, como está sendo com o Vice-Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos de talhes que marcaram e 
que deveriam ficar para História da Instituição. 
Veja bem, hoje eu sou Vice-Presidente do Tribunal e isso para mim, para quem 
chegou com uma idade já avançada na Corte, eu cheguei até rápido à vice-
presidência. Agora, o que mais me empolgou no Tribunal é que eu tive, Nancy, uma 
sorte muito grande. A Terceira Turma, quando eu cheguei aqui na Corte, era 
formada por três paraibanos: os desembargadores Nereu Santos, Ridalvo Costa, e 
eu. Então, eu chamava de “A bancada da Paraíba”. Éramos três paraibanos e 
trabalhávamos harmonicamente. A discussão era apenas, meramente processual e 
eu, como aprendiz, como mais novo da turma e convivendo com dois dos mais 
experientes desembargadores, Ridalvo Costa e Nereu Santos, aprendi muito com 
eles. Porque, você sabe, a gente saiu do outro lado do processo. Eu estava do outro 
lado da porta, eu estava na advocacia, e você de repente muda. É uma 
transformação muito grande. Então, o bom senso, o equilíbrio, tudo isso nos 
aconselha que a gente veja como os mais experientes, os mais antigos decidem. E 
conviver com Ridalvo e Nereu foi extremamente gratificante, porque eles me 
ensinaram muita coisa, sobretudo a decidir com equilíbrio e sensatez. 
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Era fundamental, Nancy. Você sabe muito bem que se queixa muito da lentidão da 
Justiça. Olha, nós temos cinco tribunais funcionando: o Tribunal da 1ª Região, com 
sede em Brasília; 2ª Região, Rio de Janeiro; 3ª Região, sede em São Paulo; 4ª 
Região, sede em Porto Alegre; e a 5ª Região, aqui no Nordeste, com sede em 
Recife. Você veja que apesar desses cinco tribunais, que antes não existiam, era 
tudo no Tribunal Federal de Recursos, hoje houve o desmembramento, se criaram 
esses cinco tribunais. Houve um avançado processo de interiorização da Justiça 
Federal. Quando a Justiça Federal foi criada em 67, só uma cidade do interior do 
nordeste, fora as capitais, era sede de unidade da Justiça Federal, que era Campina 
Grande, depois Petrolina. Hoje, interiorizou-se de forma muito dinâmica. A Paraíba 
tem hoje vara federal em Campina Grande e Sousa, fora João Pessoa, que tem o 
maior nome. No Rio Grande do Norte você tem Caicó e Mossoró. Pernambuco você 
tem Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada. E Alagoas também tem 
Arapiraca. O Ceará tem Sobral, Juazeiro, Limoeiro do Norte. Isso prova que nós 
queremos que a Justiça esteja mais perto do povo, que seja mais ligada ao povo, 
que se sepulte aquela idéia de que o magistrado vive trancado numa torre de 
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marfim, sem sentir a emoção do povo. Então, nós queremos isso, estar perto do 
povo a decidirmos como o povo vê, e a Justiça sem nada a esconder. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral?  
Nancy, um processo que sempre me marcou muito aqui foi quando eu cheguei. Foi o 
processo pertinente ao reservista, ao expedicionário brasileiro, ao reservista 
brasileiro que não pôde ir servir nos campos de batalha na Itália, mas que ficou aqui 
patrulhando a nossa costa, preservando a nossa costa. E as Disposições 
Transitórias dão a ele, ao soldado brasileiro que não pôde ir para a Itália, conquistas 
que apontam de forma direta que eles queriam defender a liberdade do mundo, que 
eles queriam servir à pátria. Não puderam, ficaram aqui na costa, mas protegendo, 
garantindo a segurança dos nossos navios, das nossas embarcações. Então, eu 
tenho como alguém que, como se estivesse na linha de frente, defendendo a 
liberdade contra o nazi-facismo. Por isso, meu primeiro voto que eu dei aqui foi 
nesse sentido, e parece que consegui sensibilizar a Corte no sentido de que quem 
ficou na retaguarda aqui e não foi por circunstância alheia a sua vontade, serviu à 
causa da liberdade da mesma maneira como quem estava no campo de batalha. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema, Dr. Paulo? 
É interessante a sua pergunta. Eu acho que o juiz é um homem de carne e osso. 
Tem as suas emoções, tem a sua sensibilidade, tem, digamos assim, uma cor que 
possa orientá-lo. Mas eu penso que na hora de decidir ele tem que largar tudo isso e 
se ater única e exclusivamente à prova dos autos. Por mais sentimental que você o 
seja, eu acho que o que marca o Juiz nesse campo é a imparcialidade. 
 
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Com certeza, porque você muitas tem que se ater ao texto da lei. É bem verdade 
que você pode até conhecer a pessoa, saber que a pessoa sempre foi correta. Mas 
naquele instante, na concepção do julgador, ele agiu contra a lei. Então, o papel de 
quem aplica a lei é fazê-lo de forma imparcial e impessoal. 
 
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Olha Nancy, tem um caso meu, pessoal, quando da minha posse; o Ministério 
Público entrou com um mandado de segurança, alegando que aquela vaga do quinto 
constitucional era uma vaga reservada ao Ministério Público. Nós fizemos ver, 
inclusive com base já em decisão do próprio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
que quando se criou, quando foi ampliado de dez para quinze o número de vagas de 
desembargador nessa corte, ficou evidenciado que o quinto constitucional era do 
advogado, porque já tinha sido ocupada alternadamente por Ministério Público e 
depois advocacia e Ministério Público. A vaga, então, que se deu agora era a vaga 
do advogado. E com base nisso, nós questionamos até no Supremo Tribunal 



 

 

527 

Federal e obtivemos uma vitória de nove a um, inclusive com o próprio 
reconhecimento do Ministério Público. O Procurador da República deu parecer 
favorável à nossa postulação e no dia do julgamento não apareceu ninguém do 
Ministério Público para fazer a sustentação oral. Só apareceu nosso advogado, e o 
fez galhardosamente, o Dr. Caputo Basto, que depois chegou a ser ministro do 
Tribunal Superior Eleitoral. 
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
É, são duas perguntas interessantes. Eu acho que a Ordem realiza muito bem o seu 
papel na fiscalização do comportamento do advogado. O advogado é alguém da 
Justiça, é uma pessoa importante na relação do processo e deve ser um exemplo 
também de grandeza. Porque se ele viola ou descumpre qualquer preceito que o 
estatuto da Ordem define, ele tem que ser punido. Agora, quanto à outra pergunta 
que você faz, referente à operação da Polícia Federal, eu acho que é preciso mais 
cautela. Você não pode fazer carnaval, você não pode pré-julgar primeiro. Muitas 
vezes, a Polícia Federal solta uma informação qualquer. Quando depois você vai 
ver, não há nada que pudesse incriminar. Houve aqui, você se lembra muito bem, 
houve uma operação aqui em Jaboatão quando quase todo mundo foi preso. O 
desembargador Ridalvo, num despacho autêntico, verdadeiro, mostrou que as 
investigações feitas não foram de acordo com a lei e por isso eu acho que se deve 
ter muita cautela, porque depois que você joga lama na cara do cidadão, para ele se 
limpar é muito difícil, por mais injusto que tenha sido o ato contra ele. 
 
17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu não diria, não, mas eu sei que o nosso Tribunal é um tribunal muito acatado, 
muito respeitado, e é um Tribunal que decide muito bem, sobretudo numa área 
importante, que é o instituto da desapropriação. Nós temos bons juízes em matéria 
de desapropriação e nesse campo eu acho que o Tribunal tem uma posição de 
destaque no quadro nacional. 
 
18) Pela sua experiência, Dr. Paulo, a jurisprudênc ia do Tribunal é mais 
favorável à União ou mais benéfica aos direitos das  partes, na qualidade de 
contribuinte e/ou beneficiado? 
A jurisprudência do Tribunal espelha o entendimento da Corte. Se forem partes a 
União e o particular, o Tribunal não toma posição em favor deste ou daquele 
litigante; o faz em termos de verdade processual, pouco interessando se o direito é 
querelante a parte... O que interessa é quem tem razão. 
 
19) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
É louvável, Nancy, por todos os aspectos, esse seu trabalho. Até porque o Tribunal 
já tem vinte anos, e vinte anos já é um bom tempo de vida, que precisa ser 
armazenado para que as gerações que virão depois de nós possam entender como 
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surgiu o Tribunal, quais foram as suas atribulações, quais foram as suas atribuições, 
quais foram os exemplos que o Tribunal deixou e no que foi que ele errou. Então, é 
um aprendizado para a história e também para todos nós; uma estante para que a 
gente possa medir, mensurar, calcular, avaliar o desempenho da Corte nesses vinte 
anos, e fazer com que ela esteja realmente mais aberta, mais transparente, mais 
diáfana, antenada com as emoções que vêm da rua e com o direito que as partes 
postulam. 
 
20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? Até que o senhor 
tenha tido conhecimento e queira lembrar, para deix ar marcado. Alguma 
perspectiva histórica sobre o Tribunal. 
Eu acho que o Tribunal tem cumprido o seu papel. É preciso, no entanto, que a 
gente tenha coragem de dizer que uma mudança ainda se torna necessária. A Corte 
tem quinze desembargadores, é o menor dos Tribunais de todo o país, e é preciso 
que ele ocupe um espaço maior... E só pode fazê-lo ampliando os seus quadros, 
para que haja mais rápida prestação jurisdicional. Para você ter uma idéia, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, só no Estado de São Paulo, tem 354 
desembargadores, porque houve uma fusão do Tribunal de Alçada com o Tribunal 
de Justiça.  O Tribunal do Rio Grande do Sul tem 120 membros. E nós aqui só 
temos quinze. É preciso ampliar o quadro, sem muito exagero, para que a gente 
possa ter mais dinamismo na decisão dos pleitos que a nós forem cometidos. 
 
Dr. Paulo, quero agradecer a gentileza de Vossa Exc elência ter prestado este 
depoimento em prol da consolidação da Memória do TR F da 5ª Região. Muito 
Obrigada. 
Eu é que agradeço, Nancy, porque de qualquer maneira eu ficarei nos anais da 
Corte graças a sua sensibilidade e a sua prospecção histórica. 



 

 

529 

E N T R E V I S T A Nº 21 
 
Nome – Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LI MA 
Pais – Edvaldo Santos Lima e Maria Aparecida de Oliveira Lima 
Data de Nascimento – 24 de março de 1955 
Local de Nascimento – Maceió – Alagoas 
Local da Entrevista – Cidade de Recife – Pernambuco 
Duração da Entrevista – 1 h 7 min 50 s 
Data da Entrevista – 29 de outubro de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?  
Bom dia Nancy, eu nome completo é Paulo Roberto de Oliveira Lima.  
Pai. Edvaldo Santos Lima 
Mãe: Maria Aparecida de Oliveira Lima 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Maceió, em 24 de março de 1955. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Paulo Roberto? P ode falar um pouco sobre 
sua cidade natal? 
Bem, minha infância, eu diria, que foi uma infância comum. Minha cidade natal é 
uma cidade pequena, pouco desenvolvida. Eu tive uma infância mais rural que 
urbana, embora eu fosse efetivamente domiciliado na cidade; mas, eu tinha uma 
chácara que pertencia a meu avô nas cercanias de Maceió, e talvez seja da vida 
nesta chácara que eu guarde minhas melhores lembranças infantis. Foi uma infância 
comum, organizada. Eu não diria que teve nada, assim, de especial. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Bem, sobre meus pais, eu diria apenas que são..., eram, pois meu pai já faleceu..., 
meu pai e minha mãe formavam um casal muito harmônico. Minha mãe sempre se 
dedicou aos afazeres domésticos. Nunca trabalhou. Era uma pessoa que se 
dedicava quase que exclusivamente à família. 
Meu pai foi um lutador, porque perdeu o pai aos 5 anos de idade e a mãe aos 17, 
portanto, era órfão de pai e mãe. Só tinha o curso primário e conseguiu, a despeito 
disso, sair-se bem na vida. Formou os três filhos que teve, e eu o considero, 
portanto, uma pessoa singular. 
 
Minha família de hoje..., eu sou casado com Lúcia de Fátima Carvalho de Oliveira 
Lima, médica. Tenho três filhas: Giselle, Kelly e Isabelle. As três formadas em 
Direito. Deixaram a mãe numa incômoda singularidade, porque as três seguiram os 
passos do pai. E, ultimamente, tenho uma neta, Laura. Portanto, minha família hoje 
tem essa composição. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
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Bem, eu diria que a minha vida escolar foi uma vida escolar comum também. Eu 
estudei desde o pré-primário, naquela época havia o pré-primário. Estudei o curso 
primário e ginasial e, quase inteiramente, o curso científico no Colégio Marista de 
Maceió. No terceiro ano colegial, como o vestibular daquela época era por área, e o 
Colégio Marista tinha só dois estudantes de 2º ano, que pretendiam fazer a área 3. 
O Colégio era, exclusivamente, masculino e, na área 3, a maioria dos cursos eram 
destinados à população feminina. Havia isso. O curso de Direito, por exemplo, quase 
não tinha mulher fazendo. De modo que o Colégio Marista não teve o 3º ano para a 
área 3, e eu tive que sair do Colégio Marista e fui estudar o 3º ano colegial no 
Sacramento. 
E, de lembrança de minha primeira professora, é difícil dizer uma professora, pois na 
organização do Colégio nós não tínhamos uma professora única. Nós tínhamos mais 
de uma professora no mesmo ano. Mas, marcou-me, talvez, mais do que qualquer 
outra neste início, uma que nós chamávamos Tia Amélia, com quem me encontrei 
casualmente, um dia desses, fazendo feira no supermercado e, por mais incrível que 
pareça, ela me reconheceu, apesar de já estar bem velhinha e eu, também, já quase 
velho, ou já velho; e ela me reconheceu, apesar de ter tido contato comigo quando 
eu tinha pouco mais de 4 anos de idade. Mas, tirando essa, eu não posso destacar 
nenhuma outra, porque eram muitas no mesmo ano.  
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Bem eu entendo perfeitamente a intenção da pergunta. Talvez eu seja um bom 
exemplo por um lado e um mau exemplo para o outro. Eu digo que um mau exemplo 
porque, sem falsa modéstia, eu não fui um estudante comum, não. Eu desde que 
entrei na escola sempre passei em 1º lugar em todos os cursos. Fui orador do ABC, 
fui orador da minha turma de formatura. É...meu pai queria que eu fosse fazer 
vestibular com a cabeça raspada, porque dizia que sabia que eu ia passar. Fui, 
realmente, um estudante especial em termos de dedicação aos estudos. Meu 
desempenho foi, sinceramente, o melhor possível. Eu pulei dois anos, digamos, 
quando era possível, porque as professoras entendiam que não tinha mais sentido 
eu ficar naquela turma. E, por exemplo, o pré-primário eram três anos, e eu não fiz o 
segundo. Na época, havia o 5º ano primário, que eu também não fiz. Na 4ª série 
primária, eu fui retirado da sala de aula para o 1º ano do ginásio. Então, nesse 
ponto, eu não sou um bom exemplo. Agora, há um outro lado e que eu acho 
importante destacar é que eu fui uma pessoa comum em todos os outros sentidos: 
por exemplo, me dediquei aos esportes. Sempre gostei de estar participando de 
esportes. Sempre gostei da vida “mundana”, num bom sentido. Gosto de tocar 
violão. Sempre tive meus amigos. Ainda hoje, já na maturidade, me dedico a muitas 
coisas que as pessoas comuns gostam de fazer: de jogar futebol, tênis, de se 
dedicar aos afazeres os mais comuns possíveis. A vida de estudante nunca inibiu 
que eu tivesse esse outro lado. Não era aquele estudante que ficava no canto da 
sala, que era considerado “CDF” e que não tem bom relacionamento, que não tem 
amigos, que não é popular. Não era assim, não. Conseguia, de certa forma, 
compatibilizar uma coisa com outra. Mas o desempenho, efetivamente, era muito 
bom. 
 
7) 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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Olhe, eu tenho a impressão de que alguns fatores influíram decisivamente para que 
eu optasse pelo curso de Direito. Um deles, eu não posso esconder, foi a influência 
de meu pai. Ele, como mencionei, foi praticamente analfabeto, porque só fez o curso 
primário; mas, a despeito disso, o sonho dele era ser advogado. O que, de certa 
forma, se realizou em mim. Então, desde criança, eu o ouvia dizendo que se 
pudesse...se tivesse um anel no dedo...se fosse advogado teria chegado aqui ou 
acolá, e isso de certa forma me influenciou. 
 
O segundo ponto, que eu gostaria de destacar, era a minha especial predileção pelo 
português, pelo uso da palavra. Eu sempre fui um estudante dedicado às outras 
disciplinas, mas, porque eu tinha consciência que era necessário estudar; mas o que 
eu gostava mesmo era de português e literatura. Cheguei até a ensinar para o curso 
fundamental quando eu estava estudando Direito. Então, esse amor ao português, 
esse amor à língua, esse amor à expressão, me fazia, naturalmente, um destinado a 
essa área jurídica, porquanto eu não poderia, digamos assim, desenvolver esse 
atributo como médico, como engenheiro. 
 
Há um outro fator que é importante destacar, que é o momento onde eu tive que 
optar por um dos ramos, uma profissão, porque, na minha época, quem estudava, 
ou fazia Medicina, Engenharia, ou fazia Direito. Eram os três cursos que eram 
considerados, digamos assim, “top” de linha. Havia outros: começava a surgir 
Arquitetura, Odontologia, mas esses  três eram os preferidos. Quem tinha condição 
de cursar esses três não ia para outro ramo. E eu odiava Medicina. Eu, quando vejo 
sangue, ainda hoje, me sinto mal. Ainda hoje não gosto de hospital, não vou a 
médico, não faço exame. Só tive uma falha, que foi casar com uma médica. Mas, 
tirando isso, quero distância de médico. 
 
Tinha um amigo que tem medo só de duas coisas na vida, que é de vampiro e 
médico. Eu sou mais ou menos assim. Então, não tinha sentido fazer Medicina. E 
engenharia, que eu poderia fazer, porque sempre gostei de matemática... Mas eu 
não gostava da vida de engenheiro. Do dia-a-dia do engenheiro... Chamava-me 
mais atenção a vida do advogado. E, por isso, terminei por optar por fazer Direito. 
Esses três fatores e a antevisão do que seria o exercício da advocacia. Jamais 
pensei em ser juiz. Quando fiz o curso de bacharel em Direito, eu pensava em ser 
advogado. Não tinha outra visão, nem de Ministério Público, nem de juiz. Mas, a 
minha pretensão era de ser, efetivamente, advogado. E não deixa de ter alguma 
influência, ainda que pequena, dos filmes americanos, a respeito do desempenho 
dos advogados. O fato de eu ser muito falador, gostar de discutir, gostar de 
embates. Isso tudo influenciou a que eu fizesse essa opção. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Bem. É fácil de descrever a trajetória. Não está muito longe no tempo. Eu, assim que 
me formei, recebi um convite de um professor meu para ensinar numa faculdade que 
estava sendo criada em Maceió. Era o Centro de Estudos Superiores de Maceió 
(CESMAC). Era uma faculdade diferenciada, porque era a única noturna e 
congregava as pessoas... Comerciantes estabelecidos, servidores públicos; era um 
alunado de uma idade um pouco mais... Não digo avançada, mas diferente da idade 
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do estudante da UFAL e eu comecei a ensinar. Foi minha primeira profissão. Nessa 
área, foi a de professor de ensino jurídico, ensinando Direito Civil e isso me fez 
granjear, ainda que não quisesse uma clientela para a advocacia, porque, entre os 
próprios alunos, havia empresários que me procuram. Coloquei uma banca de 
advocacia e comecei a exercer a advocacia junto com magistério. Primeiro numa 
universidade particular e, depois, fiz concurso e fui para a Universidade Federal. 
Nesse tempo, surgiu um concurso para Procurador de Estado, que permitia 
congregar a advocacia. Fiz o concurso, passei, fui nomeado, e então fiquei durante 2 
anos exercendo o cargo de Procurador de Estado junto com a advocacia. 
Mais adiante, apareceu a oportunidade de fazer um concurso para Procurador da 
República que, na época, também, permitia advogar. Eu fiz o concurso, passei, fui 
nomeado em Maceió e exerci o cargo de Procurador da República em conjunto com 
a advocacia durante 6 anos. Integrei, nessa época, o Conselho Penitenciário e fui 
Procurador Regional Eleitoral, ainda como Procurador da República. 
Convivendo com juízes federais na condição de Procurador da República, eu 
percebi que, como juiz, poderia fazer muito mais do que como Procurador. 
Como Procurador, parecia-me que a atuação era muito tímida; que em rigor, não se 
decidia e que a contribuição para o final da causa era muito pequena. E convivi com 
juízes federais que admirei, e isso me levou a fazer o concurso para juiz federal. 
Alguns que não são mais; outros que ainda são; por exemplo, Francisco Wildo, que 
deve ser entrevistado por você, porque integra hoje o nosso Tribunal. 
Não tinha pensado, antes, em ser magistrado e fiz, passei, fui nomeado para 
Maceió. Se não tivesse sido para Maceió, eu não teria aceitado; não sairia de 
Maceió. Mas, graças a Deus, tanto no de Procurador da República, como no de Juiz 
Federal, a colocação que eu tive no concurso me permitiu escolher qualquer lugar do 
Brasil e eu escolhi sempre  Maceió. 
Entrei como juiz e deixei de advogar. Advogava há cerca de 10 anos. Então, 
continuei só como magistrado e, ainda, dando aula. 
Fiquei em Maceió até que fui promovido por merecimentos há sete anos passados e 
estou aqui. 
 
9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Bem, eu penso que a vinda para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região é uma 
aspiração natural de quem ingressa na magistratura. 
A Magistratura é organizada em escalões, numa carreira e, o ponto final da carreira 
de Juiz Federal é o Tribunal Regional Federal, porquanto os outros tribunais 
superiores, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, não integram, propriamente, a 
carreira, porque são tribunais nacionais. 
Então, é comum, é uma coisa natural que haja essa aspiração que eu sempre tive e 
nunca neguei e procurei, nas medidas das minhas forças, fazer o possível para 
chegar aqui. 
A aspiração mais, digamos assim, mais concreta que eu tinha de, ao chegar aqui, 
atingir era, (e isso é importante, porque quem está de fora nem sempre nota) era a 
aspiração de ter um peso; um peso específico dentro de um colegiado; um colegiado 
que já existia quando se chega, e portanto que não é fácil que você seja ouvido 
dentro do colegiado nos primeiros momentos e eu me dediquei a essa tarefa: de 
procurar, na convivência, influir nos julgamentos... 
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Nós, como juízes de Primeiro Grau, concordamos com a maioria das posições do 
Tribunal, discordamos de outras tantas e temos, de certa forma, o sonho de tentar 
demonstrar que a razão estava conosco. Isso se faz em uns 50, 100 casos... se 
conseguem 1 ou 2, mas, o que eu posso dizer, em termos de aspiração, é essa: de 
integrar, realmente, e influir na boa aplicação do Direito, na formação da 
Jurisprudência. Isso eu penso que estou tentando conseguir. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Pediria que falasse um pouco como está e como f oi sua atuação como 
Magistrado e Vice-Presidente do Tribunal Regional F ederal da 5ª Região. 
Pequenos detalhes que marcaram, que deveriam ficar para História da 
Instituição. 
Olhe, deixe-me desmistificar agora qualquer atuação ligada à Vice-Presidência do 
Tribunal; ela não tem atribuições naturais. 
A Vice-Presidência do Tribunal é, como toda Vice-Presidência, uma figura de 
reserva para a hipótese, ou para  substituir o Presidente nas suas ausências 
eventuais. 
Eu fui Vice-Presidente na administração do Desembargador Francisco Cavalcanti, 
um amigo particular. Graças a Deus, muito operoso, ativo e saudável, de modo que 
eu posso dizer que a minha Vice-Presidência foi quase uma pré-aposentadoria.  
Foi um período, eu não digo de descanso, porque nós tínhamos uma atribuição que 
nos foi passada de apreciar o cabimento de recursos especiais e extraordinários, 
mas não foi um tempo que eu considere, assim, particularmente, feliz, não, porque 
eu acho que nós perdemos o contato com o julgamento de processos. 
Nós não integramos turma e essa perda não é substituída por outras tarefas, então, 
eu faltaria com a verdade se eu dissesse que tem isso de importante... que realizei 
isso ou aquilo. Não. Não realizei nada. Foi um período, realmente, de ostracismo, 
que é natural de toda Vice-Presidência. Quem disser diferente, estará, digamos 
assim, dourando a pílula, não é? 
Então, você me perguntou, também, como estava minha situação como integrante 
do Tribunal. Nesse caso, minha atuação é muito boa. Muito boa no sentido que me 
faz muito feliz. Não estou dizendo que eu presto um bom serviço, não. Eu estou 
dizendo que me faz feliz. Eu tenho conseguido conviver muito bem com os colegas e 
isso é importante, e isso a população lá fora nem sempre percebe que essa boa 
convivência com os colegas é o elemento essencial até para que você consiga que 
suas idéias sejam aceitas, porque é mais fácil você ser convencido por um amigo do 
que por alguém que você vê como adversário. Então, isso é importante e tem sido 
uma atuação, me parece que, razoável do ponto de vista de estar atingindo os 
objetivos a que me propus. 
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Bem, a importância da criação do Tribunal Regional Federal é absolutamente ímpar. 
O Brasil convivia, até a Constituição Federal de 1988, com um único Tribunal de 2ª 
Instância na área federal. Isso apresentava múltiplos inconvenientes: desde a 
incapacidade, do que era antigamente o Tribunal Federal de Recursos para julgar a 
massa de feitos egressa do país como um todo, havendo um engessamento da 2ª 
Instância, fazer com que o esforço da Justiça Federal, em julgar rapidamente as 
causas, se visse, de certa forma, eliminado, prejudicado; porquanto, uma vez, 
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interposto o recurso, pois sempre há recurso, ninguém se conforma de perder uma 
causa; sempre se acha que tinha razão e não se venceu a despeito de ter razão e o 
processo, então, subia para o Tribunal Federal de Recursos e demorava muito a 
voltar. Então, a instalação dos Tribunais Regionais Federais teve esse primeiro 
objetivo, este objetivo de difundir a justiça com maior rapidez, porquanto o país foi 
dividido em cinco regiões e isso fez com que a massa de feitos que vai à 2ª Instância 
seja muito menor, comparado com a massa global do país inteiro. 
O Tribunal Regional do Federal da 5ª Região congrega os estados de Sergipe ao 
Ceará: são seis estados e tem uma massa de recursos considerável. Ainda é uma 
tarefa quase hercúlea fazer com que esses processos tramitem com rapidez. Às 
vezes tramita, ás vezes, não.  
Há um coeficiente pessoal muito importante, depende de quem é o relator. Quando 
o relator é ágil, o processo se desenvolve com mais rapidez do que quando o relator 
não é e; entre nós, há quem seja ágil e há quem não seja, pois todos têm um ritmo 
próprio. Uns mais velozes outros menos velozes. 
Há um segundo elemento muito importante na criação dos Tribunais Regionais 
Federais, que é a aproximação, física mesmo, entre a 2ª e a 1ª Instância. Essa 
aproximação é importante do ponto de vista do controle sobre a atuação do juiz, do 
controle sobre o desenvolvimento das tarefas alusivas à própria função da Justiça. 
Há peculiaridades locais que são, digamos assim, melhor percebidas quando se 
regionalizam os tribunais. 
Nós, por exemplo. Há questões que ocorrem no Nordeste que não são como no Sul, 
como no Sudeste e vice-versa.  
Há, também, a aproximação física do Tribunal em relação ao jurisdicionado, à parte. 
A parte que tinha, ao fazer um recurso, de ir a Brasília, hoje vem ao Recife, que é 
muito mais próximo de qualquer um dos estados que congregam a 5ª Região.  
Então, acho que a importância é muito grande. Eu penso até que, como acontece 
com a Justiça do Trabalho, que tinha um Tribunal único de 2ª Instância, e depois 
passou a ter alguns Tribunais Regionais e terminam por ter um tribunal em cada 
Estado; a vocação do Brasil, não digo para agora, mas no seu devido tempo, é ter 
um Tribunal em cada estado, como acontece com as justiças estaduais. Isso ainda 
não é possível, porque a massa de recursos ainda não justifica a adoção desse 
sistema, mas a vocação desse país segue para isso. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? 
Olhe, Nancy, todo julgamento tem a sua importância. Todo ele. Eu, quando tenho 
amigos que fazem Direito, ou filhos de amigos meus que fazem Direito, eu sempre 
convido, e muitos aceitam, na época de férias, passar 30, 60 dias aqui no Tribunal, 
porque a cada dia as discussões que aqui são travadas, e não pela excelência dos 
juízes, mas porque, naturalmente  eclodem, e são decisões que servem de ensino a 
quem está se iniciando  no estudo do Direito, ou até para quem está se 
especializando no estudo do Direito. 
São questões sempre inéditas. Dentre aquelas que são muito repetidas, sempre há 
alguma coisa inédita, alguma coisa de particular, alguma discussão 
interessantíssima, então, para o estudante, fica difícil de você destacar essa ou 
aquela decisão como se ela pudesse ser objeto de estudo e outros, não. Eu penso 
que todos são igualmente importantes. 
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Agora, do ponto de vista histórico, de memória de um Tribunal, sempre há casos 
particulares que podem ser relembrados. Eu diria que desses sete anos em que aqui 
me encontro, eu destacaria alguns, mas vou me reter, restringir a quatro e poderia 
falar em oito, doze, quinze, vinte... Mas quatro que me vêm prontamente à memória. 
O Primeiro deles é o que considero o mais importante julgamento que o Tribunal fez 
na minha época, nesses sete anos. Durante uma tarde inteira, nós cuidamos desse 
único processo. Foi um processo do Pleno e não era um processo completo. Era um 
estudo e uma decisão a respeito do funcionamento do próprio Tribunal. 
Há um instrumento de ataque às decisões de primeiro grau e eu digo assim porque 
sei que nem todo mundo que vai participar desse trabalho tem formação jurídica, 
então, estou dando essa explicação, que ao estudante de Direito ou ao advogado 
pode parecer desnecessária, mas para o público leigo, de modo geral, há a 
possibilidade de uma decisão do juiz de primeiro grau ser adotado por um recurso 
chamado Agravo de instrumento. Esse recurso de agravo de instrumento pode ser 
interposto pelo interessado contra uma decisão que não seja final. Uma decisão 
intermediária, no curso do processo. E, a meu ver, o sistema jurídico, ele 
equivocadamente, criou um segundo instrumento de ataque que pode ser usado 
paralelamente com o agravo de instrumento. 
Enquanto o agravo de instrumento vai ao relator, que é um dos desembargadores do 
Tribunal, que vai ser julgado por uma turma, esse outro instrumento de ataque, que 
é o pedido de suspensão de liminar ou de sentença, vai para o Presidente do 
Tribunal. 
O Presidente exerce um controle político, enquanto que o Tribunal exerce um 
controle jurídico. 
E muitas vezes, esses dois instrumentos utilizados, paralelamente, fazem com que a 
decisão que se dê no controle jurídico seja uma e a decisão que se dê no controle 
político seja outra. E a sociedade fica perplexa: a quem atende? Atende-se ao 
Presidente que, por exemplo, concedeu a liminar, ou se atende ao relator, que 
negou a liminar? Ou vice-versa. 
Quando os dois concedem, quando os dois negam, não há problema. Mas quando 
um concede e o outro, não, qual é o que prevalece? É o do Presidente? É o do 
relator? É o da turma? 
O Tribunal viveu um momento de crise, porque algumas decisões foram tomadas 
pelo Presidente em descompasso com as decisões tomadas pelo relator e pela 
turma. 
E nós deliberamos aqui durante uma tarde toda como resolver esse conflito. 
Essa Sessão eu considero uma Sessão histórica, que nós, inclusive, definimos que 
prevaleceria a decisão do relator e não a do Presidente, porque o controle jurídico 
era mais importante que o político. 
Reconhecendo que estávamos, inclusive, na contramão do desejo de quem editou 
esse tipo de controle, que foi o governante, porque o governante preferia que se 
desse mais força ao controle político, porque é muito mais fácil o governo influir nos 
Presidentes que são em menor número, do que o todo dos desembargadores, que 
são em número muito maiores e que são afastados, não têm compromisso com a 
governabilidade, que o Presidente do Tribunal, de certa forma, tem...As discussões 
que foram travadas naquela tarde me parecem dignas de figurar em qualquer 
compêndio que trate sobre a história do Tribunal. 
Uma outra que eu gostaria de citar, tivemos a semana passada, e que me pareceu 
muito interessante, porque envolve nações e família. 
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É a estória de uma mulher que casou (não sei se ela chegou a casar efetivamente) 
com um alemão, e tiveram um filho, se desentenderam e ela veio com o filho para o 
Brasil. E o Brasil tem um Tratado: o Tratado de Haia, onde ele se obriga a devolver 
qualquer criança que tenha sido tirada do domicílio conjugal, sem um acordo dos 
dois integrantes. E o Brasil interveio nesse convênio, nesse tratado, com interesse 
de conseguir trazer os menores brasileiros que daqui são arrebatados. 
Mas, isso tem uma contrapartida: é devolver o menor que partiu. E, o próprio Brasil, 
a própria nação propôs uma ação para tirar a criança daqui e devolver à Alemanha. 
E havia, por trás desses interesses nacionais, Brasil-Alemanha, processo com 
participação de cônsul da Alemanha, de poder executivo alemão, havia o lado do ser 
humano. De uma mulher que é brasileira, que tem um filho que também é brasileiro, 
que veio buscar apoio dentro do seu país e teve o filho arrebatado e levado para a 
Alemanha para lá ser decidido o seu destino. 
Que força teria essa brasileira para lá, diante de um juiz alemão? Dever-se-ia 
cumprir um tratado e devolver a criança, ou manter a criança aqui. É um outro 
processo que eu menciono. 
Eu gostaria de mencionar mais dois, mas rapidamente, porque não sei se o tempo é 
suficiente para muita coisa. 
Eu tenho um outro muito interessante, que não foi um julgamento só, foram vários, 
que eu considero, também, digno de um estudo. Foi a estória de um comandante de 
um navio estrangeiro, onde foram encontrados alguns africanos que teriam 
embarcado escondidos e ficado clandestinos, trancados na parte da máquina do 
navio durante toda a viagem, da África para o Brasil e, aqui, perto do Recife, próximo 
da Costa, os tripulantes avistaram, ou identificaram esses clandestinos e, receosos 
de serem punidos porque não tiveram a vigilância para inibir que esses clandestinos 
fizessem a viagem, laçaram-nos ao mar. Eram vários africanos que foram lançados 
ao mar. Não foram identificados os tripulantes que fizeram isso, sendo 
responsabilizado criminalmente, o comandante do navio. 
E havia um número imenso de questões políticas interessantes a definir: 
Até que ponto alguém, por ser comandante de navio, pode ser responsabilizado, 
criminalmente, pelo que faz a tripulação? 
Ele determinou aquilo ou não determinou? 
A tripulação dizia que atiraram os homens ao mar para que o comandante não 
soubesse.  
Então, em tese, o comandante não teria tido culpa. Mas fizeram com medo do agir 
do comandante. Esse agir do comandante, proibindo, genericamente, a presença de 
clandestinos, levando seus homens jogarem os outros ao mar não seria já, uma 
conduta possível de punição? 
Aquele lançamento ao mar, onde se fez, constituía homicídio porque era certa a 
morte?  
No caso, não morreram porque um barco de pescadores terminou por recolhê-los a 
todos, ou eles foram lançados ali por ser uma área de pescadores e seriam salvos? 
Enfim, foi um processo muito interessante, até porque foram múltiplos julgados. 
Esse comandante ficou preso durante um período longo, durante todo o processo e 
impetrou vários habeas corpus e nós temos o julgamento seqüenciado dos habeas 
corpus, sempre julgados por maioria, porque não eram unânimes as decisões, me 
parece, também, um processo de grande nota. 
E, por último, eu vou fazer referência a um processo muito menos sério, mas não 
nem por isso menos importante, que certamente é muito ao gosto do pernambucano, 
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que foi um julgamento que participei e não era desembargador ainda. Eu estava 
convocado.  
Foi o julgamento que considerou o Sport Club do Recife campeão brasileiro. Isso foi 
uma decisão judicial. Porque nós tínhamos, na época, dois campeonatos: um foi 
patrocinado pela CBF e outro foi patrocinado pelo Clube dos Treze, que era 
considerada a série A do brasileiro: o melhor do campeonato. 
E o Sport não pertencia ao Clube dos Treze. Então o Sport disputou o Campeonato 
que a CBF patrocinou. Mas, para se dar ao vencedor o título de campeão brasileiro, 
era preciso que ele fosse campeão das duas coisas. E a CBF, então, organizou uma 
partida entre quem ganhasse o campeonato dito Série B, que foi o que o Sport 
participou, contra quem ganhasse o campeonato do Clube dos 13. 
Quem ganhou o Campeonato do Clube dos Treze foi o Flamengo. Quem ganhou o 
campeonato da CBF foi o Sport. E a CBF marcou a partida para que se decidisse 
quem era o campeão brasileiro. E o Flamengo se recusou a participar da partida, 
dizendo que, quem vence a série A não iria disputar com quem havia vencido a série 
B. 
Isso foi objeto de um processo e foi decidido aqui, no Tribunal, e outorgado o título 
de Campeão Brasileiro ao Sport. 
Parece-me que, também, é digno de figurar numa página de estória deste Tribunal. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
O tema é de uma importância singular, e exigiria um tempo de resposta bem mais 
longo do que o trabalho comporta, isto é tema para uma palestra, para um curso, 
mas vou procurar dar um resumo curto do que me parece deva ser sabido e 
pensado sobre o tema. 
No Brasil, os integrantes do Poder Judiciário são escolhidos através de seleção, 
mediante concurso. Em outros países, eu gosto de dar o exemplo dos Estados 
Unidos da América, porque de alguma maneira, politicamente nós somos 
organizados à semelhança dos Estados Unidos da América, o juiz ele é eleito, ele é 
submetido a uma votação e o público escolhe, elege o seu juiz. 
 
Esse mecanismo de escolha tem uma razão de ser. Nos Estados Unidos o juiz, 
como é eleito, ele recebe um mandato, recebe uma procuração do povo para julgar 
de acordo com o que o povo deseja. Então, o juiz deve ser de alguma maneira 
obediente aos movimentos sociais de lá, às aspirações da sociedade, a idéia de 
justo no momento histórico em que ele está vivendo, porque o que é justo hoje não é 
justo amanhã. A noção de justo varia em função do momento e em função do 
espaço. Então o que é justo na Alemanha pode não ser justo no Brasil. 
No Brasil, o juiz não recebe este mandato popular. No Brasil o juiz é eleito queira o 
povo ou não, ou seja, eu não fui eleito, ninguém me deu procuração para que eu 
agisse em nome dela. Por isso o juiz no Brasil, de alguma maneira, não tem que 
“dar” satisfações à população no momento em que ele decide. Isso tem importância 
ímpar; muitas vezes, as decisões judiciais não são, do ponto de vista social, bem 
aceitas e é por isso mesmo que ele existe, porque a sua legitimação política não 
está em ele agir em nome de quem outorgou poderes. A legitimação do juiz, no 
Brasil, é feita de outra forma. Pergunta-se, como é que a legitimação se faz? Já que 
eu não recebi, porque eu tenho poder, se ninguém votou em mim? Quem foi que 
disse que eu tenho poder de julgar a vida dos outros? De onde vem esse poder que 
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o magistrado exerce? Se todo poder emana do povo, eu não poderia ter um poder 
se não emanasse direta ou indiretamente do povo. No Brasil, a legitimidade do juiz 
decorre do fato de que ele não pode julgar de acordo com o que ele acha que é 
correto. Ele tem que buscar no sistema jurídico, na lei que está posta no sistema a 
razão de julgar. É por isso que toda decisão do juiz tem que ser fundamentada. 
Mesmo que eu ache que o justo é decidir uma causa em favor de João, se eu 
entendo que no sistema jurídico quem tem razão é Pedro, eu tenho que julgar a 
favor de Pedro. Por quê? Porque a norma foi criada pelo legislativo e o legislativo foi 
eleito pelo povo. Então, o legislador cria o sistema jurídico, e ele criando o sistema 
jurídico, tem que entender que o sistema jurídico revela a vontade da sociedade. No 
momento em que eu vou dar uma sentença, eu vou aferir qual é a vontade do 
sistema jurídico, e por isso minha sentença tem legitimidade. Eu não estou dizendo 
que acho que tem que ser assim, eu não posso impor à sociedade a minha idéia do 
justo; mas também não vario a idéia do justo em favor dos movimentos sociais, dos 
desejos da sociedade. Vou dar um exemplo concreto para que fique bem claro. 
O Brasil adotou, está na Constituição, a presunção de inocência. Em qualquer 
processo penal o acusado é inocente, desde o momento em que há o inquérito, ele 
é inocente; mesmo denunciado, ele é inocente durante todo o processo, e só é 
considerado culpado depois de transitada a sentença que o condenou. Mas o povo, 
de um modo geral, quando assiste na televisão se dizer que alguém fez isso ou 
aquilo, por exemplo, os pais lançaram uma menina do 4º andar do edifício ou coisa 
parecida, se o povo pudesse trucidava os acusados no primeiro momento. Eu brinco 
com minha mulher, dizendo que para ela só existiria uma pena, que era de morte, 
qualquer besteira que se fizesse a pena era de morte, porque ela está impregnada 
de um sentimento de revolta com aquela atitude que alguém tomou, mas eu sou o 
juiz; e a Constituição Federal diz que eu devo tratar aquela pessoa como inocente 
até o final do processo e que toda prisão, antes de uma condenação, é errada; eu 
penso que o juiz tem que tomar as decisões que vão de encontro, não é ao 
encontro, que contrariam estes interesses momentâneos da sociedade, porque 
quando nós optamos pela presunção de inocência, nós fizemos essa opção na 
constituição de forma refletida, de forma pensada, tendo em vista anos de história, 
para saber como é ruim quando não há essa presunção de inocência, quais são os 
abusos que se cometem quando não há essa presunção de inocência. Entendemos, 
refletidamente, que a presunção de inocência é um valor que deve ser preservado. 
Então não posso, porque num determinado momento a sociedade, levada pela 
imprensa, levada pelas notícias, pelo calor de uma emoção e o que quer que seja 
diferente, eu não posso agir do jeito que a sociedade deseja. Então, o juiz deve ter o 
preparo para produzir decisões anti-sociais, no sentido emocional do termo, e eu 
acho que o juiz tem que ser imparcial a despeito do que se diga, a despeito de ser 
apontado na rua como tendo colocado um bandido na rua, a despeito de ser tido 
como fraco ou, enfim, outro qualificativo menos nobre que se queira a ele opor. Ele 
deve enfrentar esse tipo de reação social. É possível, vai depender do caráter de 
cada juiz. Há juízes que defendem o ponto de vista contrário ao meu, dizem: bem, 
pode ser que na Constituição tenha esse princípio da inocência, mas eu entendo 
que neste momento, em função do clamor popular, em função do absurdo do que 
aconteceu, eu posso abrir uma exceção. Eu costumo dizer, eu gosto muito de 
esporte, porque o esporte tem regras; imagino o esforço de um jogador de futebol 
que passa a partida toda fazendo gol e no final do jogo, alguém afirme que ele 
perdeu, por entender que o gol não é quando a bola passa da trave, mas quando 
passa do lado de fora. Não tem nenhum sentido. Eu quero regras claras e quero 
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viver numa sociedade de acordo com o sistema normativo que eu conheça. Então, 
eu sou o tipo de juiz que respeita muito o sistema normativo e não fujo dele e acho 
que isso é o norte muito seguro, e não espero que as minhas decisões sejam 
aplaudidas. Eu costumo dizer: já fui parabenizado muito pelas pessoas que eu 
julguei, todas venceram, porque quando a pessoa perde jamais vai aplaudir a 
sentença do magistrado. Então, eu morrer sem ter alguém que foi julgado ou teve 
uma causa julgada em seu desfavor e dizer que a minha sentença foi maravilhosa, 
isso não vai acontecer nunca. 
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Várias vezes. Eu não digo que é o que mais faço, mas faço muito, pelo o que eu 
acabei de dizer. Vou dar um exemplo corriqueiro. Criou-se na Constituição uma 
pensão que deveria ser deferida ao ex-combatente, aquela pessoa que na Segunda 
Guerra mundial, parece-me, foi à Itália, sofrendo riscos consideráveis de vida, deixou 
a família no Brasil, lutou, esteve no teatro das operações. Bem, eu só deferia essa 
pensão a quem efetivamente participou do teatro de operações da guerra, mas a 
jurisprudência se orientou no sentido de que também teria direito a pensão, por 
exemplo, quem ficou em Boa Viagem, guardando o litoral, pessoas que, ao meu 
sentir, nunca viram um alemão, o único risco que correram foi de pegar um ataque 
de insolação. Então, não correram risco nenhum, me parece absolutamente injusto 
deferir uma pensão aos chamados ex-combatentes de praia, que nunca saíram do 
Brasil. Mas a jurisprudência se orientou neste sentido, já existe até súmula, então 
hoje não tem sentido que eu, ao julgar um caso como esse, indefira para condenar 
alguém a não ter uma pensão que todos os outros na mesma situação tem, então eu 
decido contrário ao meu sentimento pessoal de justiça. Eu acho que aquela pensão 
é absolutamente injusta, mas a defiro, é o sistema jurídico. Eu não vou impor o meu 
justo ao justo objetivo, que é o justo que se extrai do sistema jurídico. Estou dando 
um exemplo, poderia dar vários. Graças a Deus, apesar de vários, são minoritários 
em relação ao grosso do que se julga, mas na maioria das vezes, eu penso que as 
normas são justas e as soluções também. 
 
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Eu diria que esses organismos todos, OAB, o advogado, o defensor público, o 
procurador da República, o Ministério Público, enfim, todos eles integram-se de tal 
forma ao Judiciário, em busca de soluções, que toda vez que uma decisão é 
tomada, eles são co-participes, porque levaram a argumentação que o recurso foi 
acatado, ou porque deixaram de levar mais informações que seriam, em tese, 
possível fazer com que a decisão fosse outra. Enfim, a decisão nunca é só do juiz, 
ela é do juiz e dos demais co-participes do processo, e todos esses mencionados o 
são. Agora, eu não tenho nenhum caso particular onde a atuação do Ministério 
Público, da Procuradoria ou do advogado tenha um destaque além desse que é já 
muito especial, que é fazer com que se tenha convicção de que o Judiciário não é 
feito só pelos juízes e nem é feito só pelo Judiciário. Isto porque além dos juízes tem 
os servidores que trabalham com ele, assessoria que influi. Quantas vezes, diante 
de uma situação controvertida, eu converso com os assessores, eu escuto, eu brinco 
até aqui e faço uma espécie de tribunal para ver qual a solução que o gabinete 
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entende como a mais correta. E defendo esta solução mesmo quando às vezes não 
é a minha; e prometo que o que vencer aqui, eu defendo lá. Então são decisões a 
muitas mãos e de muitas cabeças, e as cabeças desses órgãos mencionados estão 
sempre, necessariamente, presentes nas decisões que se toma. 
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Há duas indagações que vou fazer questão de dividi-las, porque me parecem que 
tratam de assuntos bastante diversificados. 
A OAB é uma instituição que tem uma atuação marcante; fui Conselheiro Seccional, 
não só integrei, porque fui advogado, mas fui Seccional da OAB. A missão da 
Ordem, em termos de fiscalização da atuação ética do advogado, é dificílima, pelo 
número de advogados. Se for difícil o Judiciário controlar a atuação ética dos juízes, 
quando precisa... Graças a Deus, quase nunca. O ideal era que não houvesse 
nenhum. Mas, não há nenhuma instituição que esteja imune à presença de um 
componente que tenha um comportamento aético ou antiético, ou absolutamente 
errado. E o número de advogados, de pessoas submetidas ao controle da OAB é tão 
grande que é praticamente impossível que ela exerça o controle efetivo, por mais 
que tente, posto que seus poderes são limitados. E além disso, acontece com a 
categoria do advogado uma coisa que gosto sempre de dizer: as pessoas mais 
desonestas que eu já vi na minha vida eram advogados, assim como as pessoas 
mais honestas. Então, você encontra, na classe dos advogados, pessoas 
honestíssimas que eu seria capaz de entregar um papel assinado em branco. Aliás, 
tem um amigo meu em Alagoas, agora não que minhas filhas já estão em idade 
adulta, mas quando eram pequenas, ele não sabia disso, mas todas as vezes que 
eu viajava, eu deixava vários papéis assinados em branco e dizia: “se eu morrer, 
entregue a fulano (é um advogado que conheço e confio absolutamente)”. E não é 
só ele, confio em vários. Mas, têm advogados que são absolutamente desonestos; 
então há essa disparidade dentro da categoria e entre o honestíssimo e o 
desonesto, nós temos vários matizes, é muito difícil que a OAB controle. Então, o 
controle é eficiente? Não, é absolutamente ineficiente. Os que são honestos, o são 
porque são e os que são desonestos seguem sendo, e a Ordem não pode, a meu 
sentir, não tem instrumental suficiente para fazer um controle efetivo. Tenta, mas é 
muito limitado este controle. Não a culpo, é uma questão de impossibilidade física, 
impossibilidade absoluta dos quantitativos e das formas como as desonestidades 
são cometidas. Quase sempre é sem testemunhas, sem condições de ser provado. 
Quantos e quantos advogados, ao receberem uma procuração não pedem dois 
papéis e o cliente assina. Um é a procuração e o outro já é uma prestação que ele, 
possivelmente teria recebido, e o advogado usa se for acusado de desonestidade. 
Mas, repito, que há advogados honestíssimos. Não sou daqueles que já colocam a 
pecha desonesto. Longe de mim, até porque fui advogado, tenho grandes amigos 
advogados e sei que alguns são verdadeiros heróis. Não tenho nenhuma dúvida 
disso. 
Bem, quanto à 2ª pergunta, ela exige muito mais pensamento e reflexão no 
momento atual. Eu penso que é preciso que haja uma reaproximação dos ideais da 
Polícia Federal com o Judiciário; a PF obteve o reconhecimento popular a partir 
dessas operações gigantescas que realiza e que expõe na mídia, como colocado na 
sua pergunta, e isso passa para a sociedade uma idéia de eficiência, de que é uma 
instituição que merece todos os aplausos. Eu acho que a polícia, toda vez que 
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houvesse um inquérito e ao final o réu não fosse condenado, deveria ser submetida 
a algum tipo de sanção, para ela ter uma co-responsabilidade na eficiência daquilo 
que ela apura e não dizer “eu vou fazer essa apuração, vou divulgar que fiz, que sou 
o bacana”. Depois, quando chega ao Judiciário não é nada daquilo, pois a coisa não 
vem bem instruída, as provas não estão bem feitas. O Judiciário é, pela presunção 
da inocência colocada na Constituição, obrigado a julgar corretamente e absolver, e 
é visto pela sociedade como um poder ineficiente, como um poder que passa a mão 
no criminoso, como um poder que é menos veemente do que deveria ser, quando a 
realidade não é bem essa. Então, me parece, em primeiro lugar, que é necessário 
um ajuste de conduta, para que os dois órgãos caminhem juntos. O Poder Judiciário 
não pode prescindir da presença da Polícia Federal eficiente ao seu lado; mas a PF 
não pode pretender ter objetivos que estejam separados do objetivo da justiça. Acho 
que toda divulgação de atuação policial é daninha durante a fase de inquérito e 
durante a fase de processo.  
Eu estou dando esta entrevista, pois se trata de um trabalho científico. Eu não dou 
entrevista em televisão, não vou a rádio, acho que um juiz quanto mais discreto for, 
melhor será. Vou dar um pequeno exemplo. 
 Um processo criminal com um réu é possível a sua tramitação rápida e uma solução 
a médio ou curto prazo. Um processo com três réus fica mais difícil. Um processo 
com dez réus dificilmente chegará ao final dentro de um prazo útil. Um processo com 
cinqüenta réus é impossível chegar ao final. A Polícia Federal monta uma operação, 
coloca 50 ou 60 réus no processo, joga em cima do juiz, com autos que enchem 
uma sala, todos os réus com poder de fogo, ou seja, com poder de defesa, e espera 
que se chegue a um final. Você vai fazer uma audiência, tem que fazer num 
auditório, porque se cada um dos réus pode arrolar 8 testemunhas e são 50 réus, 
imagine o número de testemunhas e em quanto tempo se ouve isso. Isso não 
termina nunca e a polícia sabe disso, e nem sempre se interessa o que vai haver 
depois que se divulgou na mídia uma eficiência que não é eficiência. Então, eu 
penso que é necessário um ajuste, uma chamada, um freio de arrumação; não digo 
que a tônica tenha sido o dia-a-dia do departamento de Polícia Federal. Agora, não 
gosto de generalizar, porque sei que, ao lado dessas grandes operações, há a 
atuação, que por vezes não aparece, mas que é, sim, eficiente, a atuação nos casos 
concretos, de um a um, com a feitura dos seus inquéritos, a remessa à Justiça 
Federal, porque não havia nenhuma dúvida... ela é eficiente, ela tem condições de 
fazer um trabalho eficiente, e faz. 
Agora, infelizmente, tem seguido este rumo, porque é uma decorrência da mídia, da 
imprensa e da sociedade que aplaude. Então, quem não quer ser aplaudido? Quem 
não quer ser havido como alguém que efetivamente está dando uma boa 
contribuição, um bom trabalho? Só que este trabalho não é tão bom quanto parece. 
 
17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu penso que, eu não poderia dizer que sim, porque a jurisprudência não seria uma 
jurisprudência pioneira. Seria um precedente, um julgado que sob determinado 
assunto é apontado numa determinada direção, antes que os outros vissem esta 
direção. O que ocorre é que quando a causa chega ao Judiciário, em primeiro lugar, 
ela já foi objeto de debate. O Judiciário não é a primeira manifestação a respeito de 
um tema. Vou dar um exemplo muito comum. Casamento entre homossexuais ou 
adoção de filhos por homossexuais. Quando o primeiro caso foi julgado pelo 
Judiciário, já se falava do assunto há 10 anos ou há mais do que isso. Então, surge 
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primeiro na sociedade, surge primeiro na vida para depois vir ao Judiciário. Quando 
vem, de certa forma, já não é uma coisa muito pioneira. Em segundo lugar, essas 
discussões surgem em vários locais do país, elas não surgem só em um lugar;  
surgem em vários países, são julgadas, primeiramente, por juízes de 1º grau, alguns 
com pensamentos e ideologias díspares um do outro. Isso é normal, e é bom que 
seja assim. E a mesma questão é julgada de forma diferente, é diferente aqui, é 
diferente ali, é um pouco diferente acolá. Os tribunais regionais vão julgar em 2ª 
instância, também podem julgar de forma diferente, ou até existir uma unificação da 
jurisprudência pelo STF. Então, eu não atribuiria ao nosso Tribunal o pioneirismo em 
uma ou outra área não. Talvez se pudesse dizer que aqui começou um movimento 
pela relativização da coisa julgada, que é numa linguagem mais acessível, a 
possibilidade de se rediscutir uma questão que já foi discutida, que terminou por um 
motivo qualquer, porque aquela decisão que foi tida como correta naquele momento, 
depois se viu que não era. Um exemplo muito concreto. Uma investigação de 
paternidade que acabou apontando alguém como pai transitou em julgado, não é 
mais passível de discussão. Isso tem vinte anos, digamos que hoje se descobre o 
exame de DNA, e esse exame possibilita mostrar que aquela pessoa que foi tida 
como pai e que a decisão transitou em julgado, não era correta. É justo deixar que o 
valor segurança impeça uma revisão daquele julgamento? E que medida é essa 
relativização da coisa julgada? Ou seja, essa reabertura para uma real discussão é 
boa. Talvez, o nosso tribunal tenha sido um pouco pioneiro nisso, porque os dois 
primeiros defensores desta relativização eram daqui (fui eu e o hoje ministro 
aposentado José Delgado). Então, pode-se dizer que tenha sido pioneiro nisso, mas 
normalmente as decisões surgem ao mesmo tempo no país como um todo e eu não 
destacaria como pioneira a nossa jurisprudência. 
 
18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Essa pergunta é muito interessante, porque em princípio se pode dizer que existe 
isso; o tribunal julga em favor da União, quando ela tem razão, e julga em favor do 
contribuinte, do beneficiário da Previdência, quando este tem razão. Existe sim, o 
tribunal tem um perfil e este perfil pode ser aferido, pode ser considerado mais 
legalista, digamos assim, ou mais liberal, mais pró-Estado ou mais pró-particular. Eu 
não posso lhe dizer em que nível de 0 a 100 estaria assentado o pensamento do 
tribunal, mas posso lhe dar uma notícia interessante a respeito dessa pergunta. Fez-
se essa pergunta ao Desembargador Ridalvo Costa, ele deve ter respondido isso 
que vou lhe dizer, e ele tem razão. O tribunal já foi mais liberal. Na sua composição 
originária, ele tinha, a meu sentir, como eu sou da composição posterior, eu faço 
uma crítica a quem tinha posição anterior. Certamente quem era da composição 
originária, talvez faça uma crítica ao entendimento de hoje. O tribunal é mais duro do 
que era no passado, me parecia que o tribunal tinha uma visão romântica de que 
poderia ser um elemento de distribuição de riqueza, de proteção aos necessitados, 
ainda quando o sistema jurídico não protegesse. 
Vou dar um exemplo prático. Nós tínhamos uma jurisprudência até recentemente 
que permitia a quem era titular de uma pensão por morte do pai ou da mãe, recebê-
la além dos 21 anos, desde que fosse estudante universitário; poderia receber até os 
24 anos, mas a lei não diz isso. Como o tribunal chegou a esta jurisprudência? 
Porque a legislação do imposto de renda permite que se abata como dependente o 
filho de até 24 anos, então a legislação, que era particular no IR, foi aplicada, de 
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alguma maneira, por aproximação, aos benefícios da Previdência. E isso era uma 
postura do tribunal. Hoje, não é mais. Hoje, dificilmente poderia ser, porque o 
Supremo já entendeu que não é possível essa interpretação, privilegiando o 
entendimento dos mais duros, dos mais rígidos. Eu sou um representante dos que 
contribuíram para o endurecimento da jurisprudência do tribunal, mas porque eu vejo 
que esse endurecimento fez com que o tribunal chegasse ao nível da legislação, ao 
nível do sistema. Eu penso que antes era mais benéfico ao contribuinte, era benéfico 
ao segurado da Previdência, era mais benéfico ao mutuário do sistema financeiro de 
habitação. Ele tinha uma postura social mais liberal do que o que tem hoje. Então, 
não digo que é mais para um lado do que para outro, ele hoje é mais duro, não 
tenho nenhuma dúvida disso. 
 
19) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
 
Essa pergunta, de todas as que você me fez, eu não tenho autoridade para 
responder, porque sai totalmente da minha área. Eu poderia dar uma opinião que 
seria absolutamente desvaliosa, porquanto não é uma opinião de um especialista. 
Eu acho que a comunicação oral tem inúmeras vantagens, porque ela é menos 
formal, é mais espontânea, é mais compatível com as coisas aparentemente miúdas, 
mas que dentro da pequenez revela um modo de pensar, um modo de ser, um modo 
de atuar. Então acho que é importantíssima a comunicação oral. Mas, ela tem por 
outro lado, a meu sentir, uma enorme deficiência, que é para que seja possível a 
comunicação oral quando há duas pessoas conversando ou há uma captação do 
sistema como esse e há uma dificuldade da leitura. Por exemplo, a justiça tenta 
acabar com tudo por escrito, transformar uma audiência numa conversa como essa, 
gravada num disquete ou gravada no CD. Parece uma idéia maravilhosa, não vai ter 
mais o datilógrafo, a expressão corporal da testemunha será colhida, o titubeio na 
hora de responder fica registrado, a palavra que ela usa é a que fica registrada e 
não aquela que o juiz escreveu. Mas eu pergunto, chega os autos de um processo 
aqui para eu julgar, como é que eu vou ver o depoimento da testemunha, vou ter 
que tirar aquele disquete, ir numa televisão, colocar, vê, perde-se tempo. Ela no 
papel é muito mais rápida em qualquer espaço está ali e eu não preciso ter um 
equipamento para chegar a ele, como num julgamento, quando for para uma sessão 
de julgamento pára todo mundo para olhar um telão; ela tem essa lentidão, ela exige 
mídia, exige equipamento, um recurso técnico para o seu uso e por isso eu penso 
que há uma limitação muito grande a isso.  
Por exemplo, esse trabalho que você está fazendo que é um trabalho, 
aparentemente muito bom, quantas pessoas vão parar para ter tempo de ouvir e 
tentar tirar lições do que aqui está sendo dito por mim ou por outrem? Enfim, há 
limitação muito grande para isso; a rapidez que é a vida de hoje é mais ou menos 
incompatível com essa comunicação oral, que antes era tão importante, quando se 
sentava num alpendre, se ficava conversando com as pessoas, aprendendo com as 
experiências um do outro. Então eu acho que é importante, não sei em que medida. 
Não sou um especialista na área e tenho minhas dúvidas sobre se haverá um uso 
corrente disso, mas não deixa de se constituir num material para quem tenha tempo, 
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engenho, arte e disposição pode chegar lá e buscar, resgatar eventuais valores que 
ali se contenha. 
 
20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Eu acho que as perguntas cobriram, de alguma maneira, a integralidade do que eu 
poderia dizer. A única coisa que eu posso dizer a título também de última mensagem 
é que o Judiciário é eternamente julgado; na medida em que ele julga casos 
particulares, ele é julgado pela sociedade, julgado pelas pessoas, e eu espero que 
quem venha julgar o Judiciário sempre faça como o juiz tem que fazer; ou seja, o juiz 
não julga uma causa sem ler a inicial, sem ler a contestação, sem estabelecer o 
princípio do contraditório, que significa que tudo que um diga, o outro tem direito de 
dar resposta... Sem examinar com serenidade a prova, os porquês de atuação de 
cada um. Porque o julgamento apressado do Poder Judiciário, que a sociedade, 
muitas vezes, faz, é o julgamento que não deve ser à escolha de cada um, deve ser 
um julgamento refletido, e se verá que o Judiciário não é tão bom quanto se deseja, 
mas não é também tão ruim quanto se imagina, quanto se divulga. 
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E N T R E V I S T A Nº 22 
 
Nome – Desembargador Federal RIDALVO COSTA 
Pais – Raimundo Silvino da Costa e Francisca dos Anjos da Costa 
Data de Nascimento – 15 de novembro de 1937 
Local de Nascimento – Caicó - Paraíba  
Local da Entrevista – Cidade de João Pessoa, Paraíba. 
Duração da Entrevista – 1 h 27 min 16 s 
Data da Entrevista – 28 de outubro 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? 
Muita gente me faz a indagação e se surpreende porque o meu nome é apenas 
Ridalvo Costa. Minha mãe, quando solteira, tinha um sobrenome que ela não 
gostava, um nome de família que ela não gostava, e ao casar-se ela suprimiu o 
nome e passou a adotar apenas o Costa, que era o nome do meu pai, de modo que 
a gente não tem o nome dela no nosso nome.  
Muitas vezes em tom de brincadeira quando me perguntam: “Como é o seu nome 
todo?”, eu digo: “É Ridalvo da Costa”, a pessoa diz: “Só?”, eu digo: “O Costa é do 
meu pai”, porque fica às vezes a dúvida de que eu só tinha mãe. Meu pai se 
chamava Raimundo Silvino da Costa, o Silvino é um prenome composto e minha 
mãe Francisca dos Anjos da Costa. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci no município de Caicó, na zona rural, num sítio que pertencia a meu pai, 
sitio Várzea Comprida do Riacho do Algodão, era na zona rural, já nos limites dos 
municípios de Caicó com Jardim do Seridó. 
 
3) Como foi a sua infância, Dr. Ridalvo? Pode falar  um pouco sobre sua cidade 
natal? 
Minha infância foi toda ela na zona rural; eu ia para Caicó apenas na festa de 
Santana, que era a festa da padroeira. Somos dezesseis irmãos, de modo que era 
uma família numerosa, divertida, e também de muita briga. Meu pai comprou em 
1946 uma casa num distrito que hoje é o município de São José do Seridó, e  nos 
levou para um grupo escolar de São José do Seridó que, naquela época se 
chamava Escolas Reunidas Jesuíno Azevedo; posteriormente, essa escola Reunida 
se transformou em um grupo escolar.  
Na estrutura administrativa da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, as 
escolas Reunidas preparavam a criação de um grupo escolar, quer dizer, que era 
muito menos que um grupo escolar. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Meu pai era um homem alfabetizado, proprietário rural, que observava que a única 
progressão da nossa família estava na educação. Ele achava que, se nós 
continuássemos na zona rural, com dezesseis filhos como ele tinha, numa 
subdivisão por herança daquela propriedade, nós marcharíamos para um 
empobrecimento muito grande, maior do que ele havia passado na origem dele, e 
investiu em nossa educação.  
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Ele estava correto, auxiliado por minha mãe. Minha mãe tinha o curso primário, era 
inteligente, e mandava sem o meu pai perceber; mas, essa orientação de educação 
partiu do meu pai, com o apoio dela. Ela era quem nos ensinava as primeiras lições, 
forte, autoritária, mandona, que era para poder manter a disciplina dos dezesseis 
filhos.  
Nós tínhamos aquela educação proposta por ela, de saber se sentar à mesa, de não 
brigar na hora das refeições, foi um sistema que funcionou e, meu pai se mantinha à 
distância na educação da gente, funcionando como uma instância superior, qualquer 
distúrbio maior no âmbito doméstico minha mãe ameaçava contar a papai como uma 
forma de reprimir qualquer rebelião na origem. 
A família, modéstia à parte, foi uma vencedora; meu pai conseguiu formar de 
dezesseis uns dez em vários cursos, medicina, direito, engenharia, há várias 
professoras e mesmo os que não conseguiram se formar, por opção, conseguiram 
vencer de outra forma, no comércio, em outra atividade, até mesmo na atividade 
rural alguns continuam e são vencedores, nos consideramos vencedores com muito 
orgulho.  
Eu tive um irmão que chegou a ser Governador do Estado do Rio Grande do Norte, 
nascido um pé de serra como eu, alfabetizado na zona rural, quer dizer, para gente 
é uma satisfação. Tivemos um reitor da Universidade, um Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Norte; sob todos os ângulos, nós nos consideramos 
vencedores, mas pensar que a nossa grande herança foi a da educação voltada 
para a correção do procedimento, acho que isso foi o mais importante na nossa 
família. 
Hoje a minha família é constituída de quatro filhas, as mulheres mandam na minha 
vida, eu tenho cinco netas e só dois netos, de modo que aqui os homens mandam 
pouco até numericamente. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Eu fui alfabetizado na zona rural por uma professora municipal, professora 
Mariquinha de João Gervásio, ainda é viva, mora em Caicó; depois fui para a Escola 
Reunida Genuíno Azevedo, onde fiz o primeiro e o segundo ano primário; depois vim 
para Caicó, e fiz o Ginásio Diocesano Seridoense durante sete anos, do terceiro ano 
primário até o terceiro ano ginasial, como se dizia naquela época. 
Fiquei esse tempo, acho que foi uma época muito boa na minha vida. O Ginásio 
Diocesano Seridoense, sediado em Caicó, era um celeiro de grandes educadores, 
de modo que todos nós naquela época, originários principalmente da zona rural 
tínhamos essa carência pela educação mais completa e integral. 
O Ginásio Diocesano Seridoense tinha um comportamento fabuloso, porque todos 
nós alunos nos sentíamos iguais. Nós tínhamos filhos de grandes comerciantes, de 
grandes produtores rurais, de pequenos proprietários, de católicos, protestantes, 
espíritas isso, num colégio religioso e sem preconceito.  
Penso que essa foi uma parte muito importante da minha vida, a gente ter a 
capacidade de conviver com pessoas de origens diferentes e sem nenhuma 
discriminação, isso num colégio religioso é muito marcante.  
Eu disse isso para descrever um artigo sobre os cinqüenta anos do término da 
minha turma do Ginásio Diocesano, não vou esquecer o fato mais marcante de toda 
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a minha vida, receber como jovem ainda  uma educação sem preconceito contra 
rico, contra pobre, sem inveja, sem esse cultivo de ideologias diferentes.  
Embora fossemos originários de uma família católica, respeitávamos os protestantes 
que estudavam no mesmo colégio, os espíritas, os filhos de ateus, os filhos de 
operários que circulavam dentro do mesmo educandário. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do Magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Eu fui durante o curso ginasial, um dos primeiros, modéstia à parte; eu disputava os 
primeiros lugares. Na fase do curso Clássico, que eu fiz já em Recife, eu não me 
revelei assim um excelente aluno, já era rapaz, já me preocupava também com as 
brincadeiras; e mesmo por ter saído daquele grupo do interior para uma cidade 
grande, onde o nível cultural era outro; a gente tinha a idéia de ter que participar de 
outras atividades fora da escola, de modo que eu estudei no Nóbrega e no Padre 
Félix e fui um aluno médio, nem dos piores nem dos melhores. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Acho que sim. No interior do Estado, na minha época, três atividades culturais se 
revelavam, se mostravam muito grandes: a da vida religiosa do padre, o médico, e o 
Bacharel em Direito  exercendo a atividade de Juiz ou Advogado.  
Minha família logo cedo verificou que eu não tinha nenhuma vocação para padre, 
meu pai não acreditava em vida religiosa, minha mãe era católica, mas meu pai 
tranquilamente ceifaria qualquer vocação nesse sentido.  
Como médico eu verifiquei que não tinha vocação para a medicina, eu não gostava 
de doente, o ambiente hospitalar sempre me metia medo; e foi assistindo aos 
grandes júris da minha terra, que era um período de júri popular, o que é uma 
verdadeira festa na cidade, todo mundo participava de uma forma ou de outra.  
Eu assistia a todas as sessões do júri e ainda bem menino me empolgava com a 
participação do juiz, dos advogados e dos membros do Ministério Público; talvez 
tenha sido a essa freqüência nas sessões que tenha despertado em mim a vocação 
para o direito sem saber que iria ser advogado ou juiz. 
Li na minha mocidade um livro que tinha muita divulgação, inclusive foi objeto de um 
filme, Rebeca, a mulher inesquecível; foi a leitura do livro que me despertou para a 
atuação eficiente de um advogado, eu me apaixonei pela profissão, achava mesmo 
que seria um advogado.  
Eu nunca pensei em ser juiz, nem do Ministério Público; na primeira fase, pensei que 
iria ser advogado e motivado também pela leitura desse livro, que é um livro 
inesquecível.  
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Ainda estudante de Direito, passava as férias em Caicó, e tinha uma convivência 
muito próxima com um juiz que era amigo do meu pai; ele me pedia para eu 
datilografar as sentenças dele; eu era um bom datilógrafo, modéstia à parte, e 
caprichava naquele trabalho, até porque queria continuar na indicação daquele 
trabalho.  
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Eu passava as férias, fazia esse trabalho de datilografia, e logo cedo esse mesmo 
juiz começou a me nomear como acadêmico de Direito, como defensor dos réus 
pobres; ele me auxiliava, me emprestava livros , me orientava, dizia mais ou menos 
como eu deveria estudar a defesa de determinados réus, para que eu tivesse essa 
experiência; na época, nem se pensava em estágio profissional, mas o meu estágio 
foi na realidade da vida.  
Depois de formado, eu retornei a Caicó, exercera o cargo de Promotor de Justiça da 
comarca de Jucurutu, que é próximo a Caicó, e ao mesmo tempo lecionava na 
Escola de Comércio de Jucurutu e no Colégio Santa Terezinha, que era em Caicó. 
O Colégio Santa Terezinha era um colégio de freiras, naquela época era apenas 
feminino; hoje, ele é misto. Mas eu fui aceito como professor por uma razão, eu tinha 
uma tia que era freira no colégio e, faltou um professor da disciplina de Direito Usual, 
era uma disciplina do curso de contabilidade que era dado no Colégio Santa 
Terezinha e, como não havia outras pessoas disponíveis na cidade, do sexo 
feminino para ensinar no colégio, minha tia sugeriu que se o colégio aceitasse ela 
(sic), poderia me convidar, e assim, eu ingressei no colégio Santa Terezinha. 
Para mim foi muito importante conviver com o regime rígido das religiosas, para não 
perder a linha de professor e me sair bem; e isso me valeu como uma experiência 
muito boa na minha vida, que eu ao lado da profissão jurídica fui sendo professor de 
um colégio ou depois na faculdade e, talvez essa vocação do magistério tenha 
surgido ali, naquele colégio de freiras. 
Pois bem, depois de ter passado por uma pequena experiência na advocacia, eu 
nunca me revelei um bom advogado, por falta de cliente, porque eu não tinha uma 
vocação muito forte para a advocacia.  
Logo cedo eu descobri que me faltavam muitas qualidades do advogado e eu fui 
para Natal exercer; passei pelo Instituto de Educação da minha terra, Caicó e depois 
eu fui para Natal, fui Chefe do Departamento de Pessoal da Companhia de Força e 
Luz do Nordeste do Brasil; fui selecionado para São Paulo, fiz um curso de 
Administração de Pessoal, voltei para o Rio Grande do Norte, quando foi criada a 
Justiça Federal, ou restabelecida a Justiça Federal no Brasil.  
Quando eu estava em Natal, exercendo esse cargo de Chefe do Departamento 
Pessoal da Companhia de Força e Luz do Nordeste do Brasil, fui convidado para 
apresentar um currículo  para ser indicado Juiz Federal.  
E, foi então que eu apresentei esse currículo, eu não tinha muita esperança porque 
o currículo era iniciante ainda, mas o Senado da República aprovou o meu nome 
para Juiz Federal para o Território de Rondônia. Todas as vagas das cidades mais 
importantes já haviam sido preenchidas, e sobraram apenas algumas no território. 
Naquela época, os territórios tinham Justiça Federal e eu fui então indicado Juiz 
Federal do território de Rondônia.  
Gostei, inicialmente, da indicação, porque eu pensava que se eu começasse por 
uma Seção Judiciária mais modesta, tanto em movimento como em expressão 
cultural, eu teria condições de fazer um re-estudo, uma reciclagem, e me preparar 
para enfrentar depois uma sessão maior.  
Então, eu fui nomeado Juiz Federal do Território de Rondônia. Saí de Natal, fui ser 
empossado em Brasília e, então parti para o desconhecido. Eu não conhecia a 
região Norte, fui para Manaus e depois para Porto Velho. 
Porto Velho era uma cidade pequena, cheia de poeira, barrenta, muita muriçoca, lá 
eles chamam de Carapanã, muita febre amarela, muito impaludismo; mas, originário 
de um interior,  não me surpreendi muito, porque é mais fácil, muito mais fácil a 
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gente nascer no interior e ir para uma cidade distante  como Porto Velho, do que sair 
de São Paulo para lá, seria um choque cultural muito grande. 
Eu me adaptei muito bem em Porto Velho, e logo em seguida houve uma vaga em 
João Pessoa.  
O Juiz Federal daqui, que era relativamente moço, morreu de um acidente 
cardiovascular muito grave, e vagou a sessão judiciária da Paraíba. Eu, 
norteriograndense, me animei porque era uma possibilidade de voltar para o 
Nordeste isso, no começo de 1969.  
Eu requeri a vaga da Paraíba, sem muita esperança, porque havia outros candidatos 
que estavam em Roraima, Manaus, que se animaram no primeiro momento a 
também concorrer à vaga da Paraíba. Depois, eles desistiram e eu concorri sozinho. 
Eu vinha então para João Pessoa. Cheguei a João Pessoa, na Seção Judiciária, em 
01 de junho de 1969, e permaneci até 1989, grande parte como Juiz Federal da 
Paraíba, isso sozinho; depois, ingressei na Universidade Federal  e fiquei acumulado 
a função de magistrado com a de professor da Universidade Federal da Paraíba; 
depois, passaram por aqui grandes magistrados  mas, eventualmente demoravam 
um, dois anos e iam embora, se removiam para outras cidades. 
Eu alimentava a idéia de um dia voltar para o Rio Grande do Norte, mas nunca me 
ocorreu uma vaga de Juiz Federal lá; eu mantinha esse desejo, que durou até a 
criação do Tribunal Regional Federal em 1988 pela Constituição. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
09) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
No início, eu não tinha muita segurança da minha vocação de magistrado, apenas 
conhecia a importância, a relevância da função; tinha receio de que não me 
adaptasse à essas funções, e tive até de fazer um grande esforço para não me 
decepcionar.  
Confesso que tudo isso foi com muita maturidade; na minha vida, eu tive um esforço 
grande para exercer a função de magistrado, mas, a partir de certo momento eu 
passei a ser mais seguro na função, consciente de que sou um ser humano, sou 
apenas um dos 16 filhos do meu pai.  
Com simplicidade, penso que realizei a obra, que foi possível, dentro dos limites, 
dentro da falibilidade e dentro da simplicidade. Nunca tive a pretensão de ser o 
grande juiz, mas findei tendo consciência  de que cumpri o meu papel dentro do que 
foi possível. 
 
10) Como um dos integrantes da primeira composição e primeiro Presidente, 
pode contar detalhes da instalação do Tribunal Regi onal Federal da 5ª Região 
em Pernambuco? Por favor, fale um pouco como foi su a atuação nessa fase. 
Lembra-se de algum fato pitoresco ou marcante, que poderia citar, do início 
das atividades no Palácio Frei Caneca?  
Eu, na verdade, sou uma pessoa de muita sorte; apesar de eu ter me esforçado na 
vida, tenho muita sorte. Vários colegas da Composição de Juízes Federais 
chegaram a Ministro do Tribunal Federal de Recursos, e eu nunca tive a 
oportunidade de ser promovido ao tribunal; mas, o destino findou me reservando um 
papel relevantíssimo. 
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Quando foram criados os Tribunais Regionais Federais eu era, dentro da 5ª Região, 
ou dentro dos Estados que compõe a região Nordeste, o Juiz Federal mais antigo, 
de modo que fui promovido ao tribunal com muita naturalidade, até porque sobravam 
vagas.  
Nós tínhamos dez vagas no Tribunal Regional Federal, com apenas nove juízes que 
preenchiam os requisitos constitucionais, inclusive de contar mais de cinco anos de 
exercício.  Então, Lázaro, por exemplo, que era da 1ª Região, veio integrar a 5ª, 
porque sobrou vaga na 5ª Região.  
Então, esse processo de promoção fluiu com muita naturalidade, por sorte minha, 
porque se fosse para disputar, eu não sei se teria ido para o tribunal, porque tem as 
implicações, o prestígio político, muita coisa na indicação de uma promoção para o 
Tribunal. 
Então, eu fui para o Tribunal. Era o mais antigo da região, e por isso, a lei que criou 
os Tribunais Regionais Federais atribuía ao juiz federal mais antigo a presidência da 
corte, do órgão. Então, eu fui logo de partida, Presidente, por força da lei, a mesma 
lei que criava os Tribunais Regionais Federais, que disciplinava a instalação dos 
TRF; porque os tribunais foram criados pela Constituição, a lei apenas disciplinava a 
instalação, determinava que elaborado o regimento interno no prazo de 30 dias, 
haveria uma eleição; então, o nosso tribunal, dentro do prazo de 30 dias elaborou 
um regimento interno e realizou a primeira eleição. 
Falava-se (sic) na candidatura de Delgado, se falava na candidatura de Petrúcio e 
na minha que era natural porque eu era o mais antigo, mas tudo resultou numa 
unanimidade, eu fui eleito como o mais antigo. Eu fui eleito o primeiro Presidente do 
Tribunal, e Araken Mariz que seguia na ordem de afinidade, foi eleito o Vice-
Presidente. 
Eu sempre gostei muito mais da atividade do julgador, do que da atividade 
administrativa; e verifiquei isso nas conversas informais com os colegas; todos nós 
víamos para Recife originários de estados diferentes, embora a gente se 
conhecesse, mas não tinha muita intimidade, porque eram raros os encontros.  
 Não havia esses encontros como há hoje. Encontros de juízes como tem hoje. 
Então, a gente sabia que havia algumas pretensões, mas eu comecei a defender 
que se os primeiros mandatos fossem de apenas um ano, todos nós fundadores do 
Tribunal passaríamos pela Presidência e se nós mantivéssemos a prática, a praxe 
dos dois anos, alguns colegas nomeados no mesmo dia, empossados na mesma 
hora, na mesma sessão, não atingiriam a Presidência do Tribunal.  
Seriam postos na compulsória, com aposentaria compulsória, por idade antes; pois 
bem, isso foi uma tese que ficou, uniu o Tribunal, e partiu de mim, modéstia à parte.  
Por trás dessa minha sugestão, havia também a minha fuga da parte administrativa; 
eu queria era julgar processo no Tribunal, e não administrar o nada, porque o 
Tribunal estava partindo do nada. 
O Governador do Estado de Pernambuco havia cedido o Palácio Frei Caneca, que 
era sede do Vice-governador Carlos Wilson. 
Carlos Wilson se mostrou prestativo para desocupar o palácio dentro do tempo que 
era exigido para a instalação do Tribunal. Mas, o Palácio Frei Caneca se encontrava 
desgastado pelo tempo, além disso, havia a necessidade de uma adaptação, de um 
palácio administrativo a um Tribunal. 
Pois bem, na instalação do Tribunal que se deu no dia 30 de março de 1989, em 
uma sessão solene, estavam o Ministro Gueiros, o Governador do Estado de 
Pernambuco,Dr. Miguel Arraes... Só havia, no dia da solenidade de instalação do 
Tribunal, o Salão do Pleno, que tinha ficado pronto. 
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.Não havia salão de turmas, não havia sala para gabinetes, não havia sala para a 
secretaria administrativa, nem secretaria judiciária. Eu fui empossado, como os 
outros nove colegas, numa sessão no dia 30 de março; à tarde, nós fizemos uma 
sessão administrativa, a primeira sessão administrativa, só com os membros da 
Corte e alguns servidores que eu havia convidado informalmente para dar apoio até 
a nomeação dos primeiros funcionários. Pois bem, eu verifiquei que não tinha nada, 
não havia um grampeador no Tribunal, não havia uma folha de papel, ou material de 
expediente, não havia uma máquina datilográfica, não havia um computador - nem 
pensar, se não havia uma máquina datilográfica, imagina um computador. Não havia 
um gabinete, nem para o Presidente. 
Nós nos reuníamos (sic) em uma sala, uma mesa grande, onde ficávamos todos os 
membros do Tribunal. Eu tive um desânimo, no dia seguinte à instalação do 
Tribunal. Eu verifiquei que não tinha nada e, eu que levei da Paraíba máquina de 
datilografia, uma IBM naquele tempo, que era o máximo, que nós tínhamos uma 
“IBM de espera”. Material de expediente sem impressão com o carbono, pois no 
Tribunal não havia, então nós partimos para aquisição de tudo, o material de 
expediente, material permanente, birôs, tudo foi na minha administração burocrática 
do Tribunal, porque não se pensava em outra coisa, a não ser em adquirir e instalar 
o Tribunal. 
Isto foi importante. Se por um lado eu trabalhei, por outro, deu muita satisfação, de 
partir do zero e instalar no segundo semestre de 1989; nós fizemos a primeira 
distribuição do Tribunal logo após as férias do mês de julho de 1989, eram as férias 
coletivas dos juízes. Eles já encontraram os primeiros processos distribuídos, 
processos que eram do Tribunal Federal de Recursos e processos que foram 
originariamente do nosso Tribunal. 
 
11)Que importância política e social o Senhor atrib ui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Com a criação do TRF, o antigo Tribunal Federal de Recursos perdeu sua 
competência constitucional, e os processos que se encontravam em Brasília, 
aguardando, foram redistribuídos entre as cinco regiões; e, efetivamente como as 
outras regiões que receberam carretas de processos, veio uma carreta de Brasília 
com os processos da 5ª Região e nós nos preocupamos, pois o Tribunal apesar de 
instalado, a expectativa dos advogados, das partes, do Ministério Público, dos 
próprios juízes Federais, era de que o Tribunal entrasse em funcionamento e que 
não bastava uma sessão solene de instalação. 
Havia a necessidade de, na prática, se efetivar a criação do Tribunal, e a 
preocupação de todos nós, Juízes do Tribunal era exatamente essa, de pôr em 
funcionamento o Tribunal; mas, não tinha como, porque não havia gabinete, não 
havia servidores ainda, apesar de o quadro haver sido criado, mas não havia 
servidores concursados para o Tribunal. Nós aproveitamos concursos das sessões 
judiciárias da 5ª Região para suprir a falta de servidores, mas tudo isso leva tempo, 
a nomeação dos servidores, a publicação do ato, a posse, o exercício dos servidores 
e um treinamento ainda que superficial, mas a Companhia da Folha de Pernambuco 
foi muito eficiente e muito prestimosa.  
Todos os atos do Tribunal eram publicados com a presteza possível, com a urgência 
possível e inicialmente os atos do Tribunal Regional Federal eram publicados no 
Órgão Oficial do Estado de Pernambuco, e havia muito boa vontade da Editora de 
Pernambuco, e por isso é que se teve condições de se fazer as nomeações dos 
servidores e também dos servidores em comissão, e entrar em funcionamento no 
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segundo semestre de 1989, e fizemos então a distribuição dos processos, dos 
primeiros processos.  
Jamil, que ainda hoje trabalha no Tribunal era o Diretor da Secretaria Judiciária; 
antes da instalação do sistema de computação do Tribunal, em outra fase, ainda na 
primeira presidência do Tribunal, a distribuição dos processos se fazia mediante 
sorteio, de um aparelho de víspora, de bingo, de nove bolinhas, porque o Presidente 
não recebia processo por distribuição, e então se fazia um sorteio dos processos 
usando-se um aparelho de bingo, que ainda hoje está no acervo do Tribunal, no 
acervo histórico, efetivamente se fez a distribuição dos processos no segundo 
semestre de 1989 e continuadamente até hoje.  
Se bem que, em uma época posterior, passou a se fazer a distribuição através do 
sistema de computação, bem mais moderno e eficiente. 
A Constituição Federal de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos, mas não se 
lembrou de criar a Justiça Federal de Primeira Instância. Ficou então, um Tribunal 
Federal de Recursos, julgando recursos dos juízes das varas da Fazenda Pública 
Federal nos Estados. Não havia Justiça Federal, havia um Tribunal Federal de 
Recursos. 
A Constituição Federal de 1946 previu a criação de dois outros Tribunais Federais 
de Recursos, um em São Paulo, e outro, em Recife. Penso eu que o ideal teria sido 
a criação destes Tribunais Federais de Recursos. Não se teria criado mais um grau 
de jurisdição, a Justiça Federal da primeira instância, e os Tribunais Federais de 
Recursos nas várias regiões. 
Entretanto, esta idéia não foi aceita pelo constituinte, que preferiu criar Tribunais 
Regionais Federais, em cinco regiões do Brasil e transformar o antigo Tribunal 
Federal de Recursos no Superior Tribunal de Justiça.  
Criou-se (sic) então, mais um grau de jurisprudência, na minha concepção. Eu acho 
que encompridou o caminho processual, a espera processual continuou maior, mas 
isto é um fato consumado. O que houve de bom foi a descentralização do Poder 
Judiciário Federal, porque com a criação dos cinco Tribunais Federais se 
descentralizou em Brasília.  
O Poder Judiciário foi descentralizado. A Segunda Instância da Justiça Federal ficou 
mais próxima ao jurisdicionado. Acho que essa relevância é uma contribuição social 
enorme, incalculável; ainda que haja possibilidade de recurso para o Superior 
Tribunal, mas pelo menos, a Segunda Instância está mais próxima.  
Penso que a administração da Justiça Federal ganhou com essa descentralização. 
Os jovens não sabem, mas a maior, a mais importante Seção Judiciária da 5ª 
Região era a de Pernambuco; feita a sua instalação, ocupava um prédio antigo na 
Rua da Moeda, caindo aos pedaços, num elevador tipo gaiola, que os funcionários 
subiam tremendo; era um prédio insignificante, acanhado, e todas as outras Seções 
Judiciárias do Nordeste funcionavam em antigos casarões adaptados para a Justiça 
Federal. 
Foi exatamente a descentralização, ou a criação dos Tribunais Regionais Federais, 
que propiciou a instalação de todas as Seções Judiciárias em prédios condignos, a 
partir de Pernambuco, que saiu da Rua da Moeda, para um prédio bem melhor na 
Dantas Barreto, e hoje tem já uma Seção Judiciária adquirida; depois da 
descentralização, aquela sede no Curado, e assim foi em Recife, Paraíba, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, todas as Seções ganharam prédios para a 
administração, condignos; antes da descentralização, o Nordeste era um primo 
pobre da Justiça Federal. 
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A Justiça Federal era muito modesta no Brasil todo, mas era modestíssima no 
Nordeste. Eu penso que essa criação dos Tribunais Regionais Federais teve este 
aspecto. O aspecto também de enriquecimento, de melhora da própria Justiça 
Federal, com o patrocínio de encontros e eventos, de formação de servidores 
públicos e formação dos próprios juízes. E isso, no passado, nunca houve na fase 
anterior da criação dos tribunais, os juízes eram autodidatas, os juízes trocavam 
experiência informalmente, mais sem nunca ter havido um treinamento eficiente na 
Justiça, para a Justiça Federal na sua primeira fase. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? 
Eu penso que o Tribunal Regional nesses vinte anos pode ser dividido em duas 
fases. Uma fase inicial e uma fase de renovação, com a nomeação dos novos 
membros do Tribunal. Hoje, da composição originária do Tribunal, há apenas Lázaro 
Guimarães. Todos os outros, ou se aposentaram ou desertaram da atividade. Mas, 
na fase inicial, o Tribunal teve uma atuação, eu penso, mais liberal; era um Tribunal 
mais aberto, ele era mais favorável aos serviços públicos, aos previdenciários. Eu 
acho que era um Tribunal mais liberal em termo de aplicação de pena, talvez isso, 
em decorrência da época de transição.  
Nós havíamos saído de uma Ditadura para uma Redemocratização, e talvez o 
Tribunal tenha inconscientemente ou conscientemente, não sei, sofrido essa 
influência da época da transição; eu penso que hoje, o Tribunal é mais rígido do que 
na fase inicial, mas o Tribunal em qualquer de suas fases teve um comportamento 
elogiável. 
Eu penso que não apenas em termos de dignidade, mas em termos de cultura 
jurídica, o Tribunal teve grandes revelações de cultura jurídica, em todas as suas 
fases. Não gostaria de distinguir ninguém, para não ser injusto com alguma 
observação que eu cometesse, mas o Tribunal como um todo teve um 
comportamento elogiável. 
Eu penso que em termos de chamar a atenção, de despertar a sociedade, o maior 
julgamento do Tribunal foi sem dúvida, o do crime da mandioca, com o júri inclusive 
do Major Pereira, o julgamento dele pelo Tribunal.  
Eu penso que ali foi um dos pontos culminantes de um espetáculo, porque a 
repercussão, a imprensa toda presente, os olhos do Brasil voltados para 
Pernambuco, para o seu Tribunal e durante o julgamento um advogado que hoje não 
me lembro o nome, suscitou uma questão de ordem, para que fosse retirado do 
recinto o Procurador Geral da República, que estava presente, o Procurador Geral 
da República, chefe do Ministério Público, portanto, chefe do ex-Procurador Pedro 
Jorge, que era vítima do julgamento; e o advogado levantou então uma questão que 
a presença do Procurador Geral da República poderia parecer como uma pressão 
junto ao Tribunal, cobrando-lhe um procedimento de condenação do réu, para 
amparar a vítima ou a família da vítima, e então ficou suscitada a questão e houve 
assim um frisson, com aquele silêncio, e eu então como mais antigo membro do 
Tribunal achei que tinha que dizer alguma coisa porque estava sendo suscitada uma 
questão e que resultava inclusive num pedido de afastamento do recinto do 
Procurador Geral da República; por sinal, era um pernambucano que ocupava a 
função do Procurador Geral da República, o professor Geraldo Brindeiro; e então, eu 
achei que pareceria até uma descortesia, você da casa ter que solicitar que o 
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Procurador Geral da República se ausentasse para não apresentar aquela pressão 
externa, do órgão externo durante o julgamento; então, eu comecei dizendo que 
achava que era uma honra para qualquer tribunal, para qualquer órgão, receber a 
visita do Procurador Geral da República, o que desanuviou um pouco; e disse que 
de minha parte eu não poderia interpretar o pensamento de todos, mas achava que 
o Tribunal não iria receber como uma pressão, porque de minha parte eu não 
receberia aquela presença dele como uma pressão para que eu tivesse determinada 
conduta. 
Eu achava que deveria decidir a questão naqueles termos mesmos, que ele 
permaneceria assistindo, até porque o julgamento era público e ninguém poderia 
impedir que qualquer autoridade ou qualquer um do povo ficasse presente; isso foi 
providencial, porque tranqüilizou o tribunal, e aquela conotação de pressão 
desapareceu um pouco, acho que foi muito bem proferido este julgamento, que foi 
de grande repercussão pelos resultados; era um estelionato, praticado contra uma 
instituição financeira, que depois se desdobra em um homicídio. Mas, fora isso, eu 
penso que o tribunal, com todas as sua épocas de funcionamento, teve uma parcela 
muito importante no julgamento de questões previdenciárias. Acho que o Tribunal 
teve um comportamento muito digno e muito correto, uma interpretação legítima, 
uma justiça social intensa, interpretando a legislação previdenciária como ela deve 
ser interpretada, em favor do economicamente mais frágil; naquela ação jurídica que 
é o contribuinte da previdência social, penso que talvez esse tenha sido um campo 
que o Tribunal tenha proferido o maior número de julgamentos com essa 
repercussão social. Tanto isso é verdade, que depois veio a ser criado os juizados 
especiais dentro da Primeira Instância. Eu acho que foi um desdobramento 
exatamente dessa questão. 
Dentro dessa linha de julgamentos que mais repercutiram, ao meu entender, eu 
penso que a Terceira Turma da qual eu participei, desde a primeira constituição até 
sair do Tribunal, teve sempre uma atuação muito importante nas questões de 
apropriação indébita previdenciária. 
A justiça brasileira se impressionou com uma legislação que considera ainda hoje 
crime o fato do empregador descontar do contribuinte a contribuição previdenciária, 
descontar a parcela do empregado e não fazer o recolhimento à previdência social.  
A terceira turma do Tribunal sempre teve uma posição de que o criminoso não pode 
ser medido objetivamente por determinado fato, ele tem que ser medido 
subjetivamente, ele há de ter um comportamento de fraude, algum comportamento 
doloso para causar algum mal a previdência social.  
Eu disse muitas vezes que no TRF, na fase da fundação ou de instalação, havia 
dinheiro apenas para pagar a folha liquida dos servidores públicos, não havia 
dinheiro para se recolher a previdência social e, por mais de uma vez, eu como 
Presidente do Tribunal  determinei o pagamento da folha liquidada, dois, três ou 
cinco dias depois, quando chegasse outra previdência. Isso não é crime, e não pode 
ser considerado crime eu descontar uma parcela do servidor e deixar de recolher a 
previdência social, não há nenhum comportamento doloso, não há nenhum 
comportamento de apropriação.  
Da mesma forma um empregador particular, ele só tem o dinheiro para pagar a folha 
líquida, não tem o dinheiro para o recolhimento da previdência social. Pois bem, 
penso que essa foi uma posição que a Terceira Turma do Tribunal assumiu durante 
muito tempo e, eu tive conhecimento que recentemente um dos Tribunais 
Superiores, não sei, se o Supremo ou o STJ, havia acolhido essa mesma posição, 
essa mesma postura. Eu acho que um juiz não pode julgar aplicando apenas a letra, 
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a sua norma, ele tem que dosar essa norma com outros valores, ele tem que 
interpretá-la; sem que exista uma conduta dolosa não é possível se punir um 
individuo. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Efetivamente, nenhum homem é uma ilha, isso é um chavão que se aplica a todas 
as profissões e a todas as pessoas. A gente sempre sofre influência de quem quer 
que seja, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. 
O ideal para um juiz é ele ficar um pouco afastado da pressão, seja social, da 
família, dos amigos, seja dos inimigos, o ideal é que ele tenha uma imparcialidade, e 
fique isolado o tanto quanto possível.  Mas, nem sempre se consegue, às vezes é 
um panelaço na rua, às vezes é influência interposta de pessoas que se aproximam 
do magistrado com o intuito de facilitar determinado julgamento, então toda a 
pressão externa é altamente prejudicial ao nosso trabalho como magistrado.  
Porque não é que o juiz se modifique, o juiz quando é firme, quando ele tem 
estudado o caso, ele adquire fortaleza suficiente para ficar quanto tempo possível 
defendido contra as expressões que são às vezes modificadas, então eu penso que 
o juiz pode, efetivamente, diante de qualquer que seja a pressão, manter-se de 
acordo com as suas convicções; mas, é certo que quanto maior a pressão, maior o 
trabalho do juiz para chegar à uma conclusão. Então, o que eu quero dizer  é que se 
o juiz tiver menor pressão, é melhor para ele julgar, ele fica mais tranqüilo, e a 
tranqüilidade é um grande auxiliar  de um julgamento; às vezes, ele não consegue, é 
um questão que desperta muito interesse social ou interesse econômico, político  e 
há alguém que se acerta com os juízes, isso dificulta o trabalho do julgador, a não 
ser o tipo de juiz  que gosta de ser solicitado. 
Durante a milha vida, eu tive pressões de toda a Corte, pressões externas, de rua, 
de determinadas posições, você fica impressionado, mas é natural. Agora, o juiz 
deve enfrentar essas pressões com serenidade, com simplicidade, entendendo que 
a lei é o ponto de vista dele, que às vezes não é a melhor posição ou a mais 
defensável; eu penso que o juiz deve, em primeiro lugar, ser imparcial nesse sentido 
de pronunciar seu julgamento. Às vezes contraria, causa descontentamento; o juiz 
não deve fazer com esse propósito, mas ele deve arcar com essa responsabilidade 
dos efeitos do seu ato acadêmico.  
  
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Essa questão é importante, especialmente porque o juiz não é um mero aplicador da 
lei; porque se fosse assim, um sistema de computação em uso seria muito mais 
eficiente do que todo o julgador, porque bastaria você informar ao computador a tese 
jurídica que ele diria a norma a ser aplicada. Eu penso que o grande papel é 
conciliar a norma, a rigidez da norma com seu sentimento de justiça. Ele deve 
descobrir uma forma de interpretar que coincida com seus sentimentos de justiça. 
Agora, às vezes, a lei é flagrantemente injusta.  
Mas se a lei é inconstitucional, o juiz afasta a aplicação da lei declarando-a 
inconstitucional.  
Se, no entanto a lei é injusta e constitucional, não a outro caminho a não ser o juiz 
aplicá-la, melhorando-lhe os efeitos, abrandando-lhe as suas conseqüências tanto 
quanto possível para que esse sentimento de justiça seja preservado.  
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Então talvez eu tenha falado um pouco, dizendo que raramente eu não me lembro 
de haver proferido uma decisão do qual eu tenha ou tivesse a consciência de que eu 
estava praticando uma injustiça, exceto que o passar do tempo faz com que a gente 
reflita.  
A gente tanto reflete sobre o que vai fazer como reflete sobre os atos praticados. 
Efetivamente eu devo ter praticado alguns atos que, depois refletindo, não voltaria a 
praticá-los.  
Acho que é normal na vida de cada um, é um amadurecimento, são as condições, 
são as reflexões sobre aquilo que, na hora, você não viu; nesse aspecto, é possível 
que eu tenha praticado alguma injustiça, é certo isso. 
 
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Em referência a OAB, eu lembro um fato, embora não me lembre dos personagens 
envolvidos nele, mas o fato ocorreu numa Sessão do Plenário. Um advogado 
atuante fazia uma defesa oral perante o julgamento no Plenário, e havia nesse meio 
alguns colegas que compunham o plenário naquela ocasião conversando.  
Talvez até tenham se excedido mais do que deveriam, reclamando do tribunal, que 
ele estava ali com direito de defender o constituinte, e ele dizendo que o tribunal 
estava conversando.  
Eu raramente conversava quando integrava uma Corte ou um tribunal perante um 
julgamento, e nesse dia, eu também estava no meu canto, que era assistindo a 
defesa e talvez por isso eu tenha tido a felicidade de ter mais condições de falar do 
que os outros; eu então pedi ao advogado para dar uma explicação, que às vezes 
durante um julgamento a gente, algum membro do tribunal conversa com algum 
colega pedindo uma interpretação daquilo que o advogado está falando; para quem 
está diante de uma pergunta, parece uma conversa, mas é na verdade uma 
indagação, até em favor do advogado. 
Naquele dia, eu não saberia dizer o teor da conversa, mas, pode exatamente ocorrer 
isso e já ocorreu algumas vezes e, o advogado então refletiu sobre o que eu estava 
dizendo, acho que acreditou na sinceridade com que eu falei e findou-se 
desculpando pelo próprio excesso que ele tivesse cometido; então, eu acho que é 
importante na convivência de um tribunal o respeito entre um juiz e um advogado.   
Eu penso que entre um advogado e um juiz ou Ministério Público. A respeito do 
Ministério Público, você me indaga sobre um fato relevante; Luciano Mariz Maia, que 
hoje exerce a Chefia do Ministério Público Federal em Pernambuco, numa ocasião 
que ele assumiu a chefia da Procuradoria Regional do Ministério Público, fez uma 
referência que é muito importante para a História do Tribunal. Ele testemunhou a 
instalação do nosso tribunal e ele exercia o cargo de Diretor Geral.  
Luciano é originário de uma família da Política da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
e tinha pretensões políticas, mas foi para o Tribunal como Diretor Geral e na 
convivência com muitos juristas que o Tribunal tinha, ele se reencontrou com a 
profissão e testemunhou isso com o Tribunal pleno, dizendo, que foi o Tribunal que 
fez com que ele reencontrar-se (sic) com a atividade jurídica, e voltou a estudar, fez 
concurso para Procurador da República e hoje chefiava o Ministério Público.  
Então, acho que é um fato assim muito importante na vida de um profissional de 
nível elevado, mas que representa uma instituição maravilhosa que é o Ministério 
Público. 
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16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia? 
  
Eu entendo que o Tribunal de Ética Profissional, que é o órgão existente na OAB em 
todas as Seccionais, é em verdade o melhor órgão fiscalizador da atuação do 
advogado, porque não se poderia atribuir à Justiça a fiscalização da conduta 
profissional do advogado, sob pena de submeter o profissional a um órgão que vai 
julgar a sua pretensão. Isso enfraqueceria a profissão do advogado, submetendo ao 
julgamento da sua conduta pelo juiz. Então, o Tribunal de Ética Profissional funciona 
bem. 
É possível uma ou outra distorção, mas isso faz parte da natureza humana. Até os 
julgamentos judiciais, às vezes, se equivocam... Quanto mais os julgamentos de um 
tribunal administrativo que julga um profissional da advocacia por si? Mas, no todo, 
atuam muito bem os tribunais de ética profissional e é a melhor forma de se cobrar 
do advogado a postura ética, é através do Tribunal de ética profissional. 
Quanto às recentes operações da Polícia Federal, eu sou um profissional antigo, 
amadurecido na profissão, já não integro a magistratura, mas eu sempre compreendi 
a atuação da Polícia Federal diferentemente da atuação do juiz.  
Acho que o policial não pode agir como age um juiz. A filosofia do trabalho é 
completamente diferente. Agora, eu sempre mantive com a Polícia Federal, desde a 
época que ingressei na magistratura, a melhor convivência, sem, no entanto, 
prescindir de respeito mútuo e sem qualquer comprometimento com a atuação da 
polícia. Eu agi sempre com referência. No nosso caso, sempre a Polícia Federal, 
com respeito, mas sem comprometimento de qualquer um. Até cobrando alguns 
excessos que a Polícia poderia cometer. 
Eu entendo que o desencadeamento dessas operações, o impacto que elas causam 
na opinião pública, os efeitos benéficos de imagem que a polícia adquire com a sua 
execução, atuação, entretanto, como cidadão, eu penso que há muitos exageros e 
que a polícia pode efetivamente cumprir todas as suas atribuições, sem os 
excessos, sem o impacto emocional de prisão.  
Digo isso, com muita convicção, porque fui o julgador, fui o relator do Tribunal de 
Regional Federal de vários habeas corpus impetrados na época da Operação 
Vassourinha, e a turma de julgamento que eu integrava concedeu todos os habeas 
corpus que foram impetrados naquela época, porque havia um excesso de poder, de 
manifestação de poder da Polícia, na execução de ordens de prisão, invasão de 
domicílio, gente dormindo, que era levada, conduzido para a polícia. Então, eu 
penso embora seja elogiável e deva ser prestigiado tanto quanto é possível a 
atuação da polícia, principalmente numa época que a gente vê a insegurança 
cambiar, a gente não pode dar carta branca ao policial para ele cometer o que ele 
venha intervir; então, eu penso que muitos excessos nessas operações que 
poderiam ser evitados. 
A polícia pode cumprir as suas obrigações devagar, paulatinamente, sem impacto, 
sem a notícia ter repercussão demais, virulência demais. Então a minha posição é 
essa. Eu sempre tive bom relacionamento com o policial, mas vejo que ele tem que 
ter um limite, assim como o juiz tem os seus limites. O policial ou qualquer outro 
profissional não pode fazer o que ele pensa que é correto, porque muitas vezes 
implica na afronta dos direitos individuais e da Constituição em primeiro lugar. 
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17) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Atualmente, é muito difícil para um tribunal constituir uma jurisprudência com esse 
caráter pioneiro. Acho difícil, porque na verdade, se os Tribunais Regionais fossem 
os finais do processo, tranquilamente muitas questões poderiam ser decididas por 
um Tribunal Regional, o que caracterizaria tal pioneirismo; mas, o Supremo Tribunal 
Regional (aqui não é nenhuma crítica) assume uma posição de revisar todas as 
decisões dos Tribunais Regionais. 
Os Tribunais Regionais são denominados jocosamente, por muitos profissionais, de 
tribunais de passagem, que não fundam os processos, apenas os destinam quase 
sempre ao STJ; tanto, que é muito difícil para um Tribunal Regional construir uma 
jurisprudência com esse caráter pioneiro.  Mas, teve uma atuação no Plano Cruzado, 
onde o nosso tribunal era tão novo como o Supremo Tribunal de Justiça; o STJ 
demorava tanto para julgar no começo, que o nosso Tribunal da 5ª Região julgou em 
primeira mão no Brasil uma questão de liberação de recursos que haviam sido 
bloqueados pelo Plano Cruzado; Lázaro Guimarães foi o relator e o tribunal o 
acompanhou. Talvez, tenha sido um fato marcante, de repercussão nacional, porque 
as questões variam de intensidade de acordo com as regiões; mas essa questão do 
Plano Cruzado teve repercussão nacional, porque a Ministra da Fazenda havia 
determinado o bloqueio de todos os ativos financeiros simultaneamente no Brasil 
inteiro, embora a nossa decisão só tenha valido para o caso concreto. Serviu, sem 
dúvida, como precedente para que outros regiões viessem a julgar. Eu penso que é 
um fato que eu me lembro bem, o Bloqueio dos Cruzados. 
 
18) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Eu afirmei, no início da minha entrevista, que o nosso Tribunal havia sido mais 
liberal, e que hoje, na composição atual, eu acho o Tribunal mais rígido. Na fase 
inicial, havia grandes tributaristas, não que hoje também não haja, mas é que, 
naquela época, haviam tributaristas que integravam o Tribunal  com uma visão mais 
pró contribuinte. Hugo Machado, José Delgado, Lázaro Guimarães, dentre outros, 
eram sempre mais favoráveis aos contribuintes. Eu penso que, naquela época, o 
Tribunal julgava em questões tributárias quase sempre em uma posição de 
vanguarda, favorável aos contribuintes; mas, eu não diria que hoje o Tribunal seja 
mais favorável à União, até porque o administrador público da União, das autarquias 
e das empresas públicas quando podem, eles deferem as pretensões dos servidores 
e de particulares, apenas, quando eles não tem a atribuição é que, a questão vai 
para a justiça  e, quase sempre na justiça  a Fazenda Pública não sai vitoriosa. 
 
 
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 pr ocesso de formação da 
cidadania ao disponibilizar essa informação organiz ada à Sociedade? Acredita 
que poderá tornar-se uma prática exeqüível em prol do engrandecimento da 
Instituição TRF 5ª Região? 
Eu penso que a transcrição do conhecimento, dos fatos históricos ou dos fatos 
ocorridos em qualquer instituição, essa transcrição oral é salutar. Cabe ao 
pesquisador se informar através de várias fontes, para poder chegar a uma 
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conclusão; é lógico que o pesquisador não pode se valer apenas da informação de 
uma única pessoa, tem que colher em segmentos diferentes, inclusive, para depois 
formar a sua convicção à memória coletiva.  Então, eu acho importante, porque a 
memória através de documentos escritos é difícil, e o papel do intérprete do 
documento se torna muito maior, porque ele lê um oficio e vai interpretar os fatos 
que não estão ali expressos; então, é muito mais difícil para um pesquisador 
interpretar a história de um documento escrito, e sua parcela de contribuição pessoal 
vai crescer demasiadamente e pode ate fazer ficção, ele parte de um fato real, de 
um documento real e vai fazer ficção que nem sempre coincide com a verdade; 
então, eu acho que é importante para qualquer órgão do Poder Judiciário ou da 
Administração Pública de qualquer instituição manter o registro histórico através da 
gravação, através de depoimento escrito, através de conversa, para que se possa 
construir e conservar a demanda. Há fatos que se não forem colhidos através de 
informação oral, se perdem no tempo e no espaço. 
 
20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Quando eu terminei o meu período na Presidência do Tribunal, que eu disse que foi 
um período muito mais burocrata do que um período de representação, eu 
efetivamente fui Presidente fazendo oficio, fazendo portaria, dando posse a servidor 
publico, sendo um burocrata em tempo integral, de dedicação exclusiva, do que 
propriamente um Presidente do tribunal que tenha um poder de representação.  
Então, eu penso, aliás, quando eu terminei e fiz o relatório da minha presidência, eu 
repeti uma frase memorável de Zé Américo de Almeida, quando ele instalou a 
Universidade Federal da Paraíba, que ele “dava as raízes e que outros lhe dariam as 
asas”; eu vi isso na prática, eu efetivamente não estava sozinho, mas com uma 
equipe de servidores e todos os fundadores do tribunal. Fomos dez fundadores, 
cada um de nós teve uma parcela significativa de organização para instalar o 
tribunal; eu coordenei efetivamente os trabalhos, mas, todos tiveram participação 
ativa. 
Eu penso hoje, que estou vendo o tribunal alçar vôos cada vez mais altos, aquelas 
raízes prosperaram, deram certo. Têm equívocos, sim, é uma obra humana, e está 
sujeita a esses percalços; mas, eu penso que é um orgulho para todos nós que 
fizemos, e um orgulho para todos que fazem o tribunal.  Porque, não era apenas o 
novel intelectual que era bom e sempre foi, é também o novel de buscar a justiça, a 
preocupação de fazer justiça, a preocupação com a ética, a preocupação com a 
honestidade, os principais valores em qualquer instituição do poder Judiciário. 
Eu temo apenas, que o Poder Judiciário não encontre um caminho seguro; ele 
nunca teve, e eu acho que já era tempo, de haver um planejamento seguro, para 
saber efetivamente qual seu objetivo. O Poder Judiciário fica buscando apoio na 
opinião pública, e às vezes não é o melhor caminho, às vezes a publicidade é 
dirigida apenas para determinadas pessoas, sem olhar a instituição.  
As pessoas passam, as pessoas têm mandato, as pessoas são substituídas, e as 
instituições carecem de um enfrentamento de uma publicidade organizada 
institucionalmente, e sem essa disputa de poder entre os tribunais. Há trabalho para 
todos, há trabalho sobrando em todas as Entrâncias ou em todas as Instâncias do 
Poder Judiciário, tanto na 1ª, como na 2ª, na 3ª e na 4ª. É preciso que haja uma 
limitação dessas atribuições, e que se dê prestígio a cada uma dessas Instâncias, 
para que elas cumpram o seu papel e sem nenhum superior tomar posições que 
ofuscam as Instâncias inferiores. 
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Então eu penso que, em primeiro lugar, há a necessidade de o judiciário buscar um 
planejamento. Um juiz hoje dá uma liminar, e amanhã é suspensa por um tribunal, 
depois é reformada pelo Tribunal Superior, simultaneamente; agora eu sei que cada 
um deve ser independente, mas, se o STF está decidindo; porque eu vou decidir 
frontalmente o contrário? Parece uma afronta, como ocorreu com um juiz que 
mandou prender uma pessoa que o Supremo tinha concedido habeas corpus dois 
dias anteriores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

561 

E N T R E V I S T A Nº 23 
 
Nome – Desembargador Federal ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MO REIRA 
Pais – Epitácio Fialho Moreira  e Djanira Menezes Fialho Moreira 
Data de Nascimento – 1 de agosto de 1966 
Local de Nascimento – João Pessoa, Paraíba 
Local da Entrevista – Cidade de Recife – Pernambuco 
Duração da Entrevista – 42 min 29 s 
Data da Entrevista – 14 de abril de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
Bom dia Dr. Rogério Fialho 
Bom dia Nancy. 
 
Hoje 14 de abril de 2009, estamos aqui no seu gabin ete no TRF da 5ª Região. 
Eu quero justificar Dr. Rogério que esta entrevista  do Sr. é muito importante 
para a consolidação da Memória. Primeiro porque o S r. foi Servidor do quadro 
do TRF da quinta região, o Sr. foi Juiz Federal, já  passou por todos os estágios 
e hoje é Desembargador. 
Comecei como estagiário na Justiça Federal, em 1986, junto à Dr. Ridalvo Costa, o 
fundador daqui do Tribunal. 
Muito importante! O Senhor tem todos os estágios, e  isto é importante para o 
Tribunal, estagiário, Servidor, Juiz e Desembargado r. 
Pois é ... 
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?  
O meu nome é Rogério de Menezes Fialho Moreira; meu pai era Epitácio Fialho 
Moreira, recentemente falecido no último dia 4 de fevereiro, e minha mãe é Djanira 
Menezes Fialho Moreira. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci no dia 1 de agosto de 1966, na cidade de João Pessoa. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Rogério? Pode fa lar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Bom, foi uma infância normal, cercada do carinho dos pais. Meu pai era fazendeiro 
em Araruna, e funcionário da Caixa Econômica Federal, assim como minha mãe. 
Então, eu estudei em colégios em João Pessoa, mas as minhas férias eram sempre 
na cidade de Araruna, a duas horas de viagem de João Pessoa. Ali, na casa do meu 
avô paterno, Ernesto Moreira, e de minha avó Graça, eu passava quase todos os 
finais de semana, férias, feriados, numa ligação muito saudável com o campo, 
andando à cavalo, indo de manhã cedo para o curral, ajudando a ordenhar as vacas; 
as férias de janeiro, eu passava na casa de minha mãe, em Praia Formosa, no 
município de Cabedelo, na Grande João Pessoa. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Meus pais foram muito importantes na minha formação. Meu pai era uma pessoa 
extremamente honesta e trabalhadora, gostava também das coisas boas da vida, de 
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uma boa comida, de um bom vinho. Era um homem altamente centrado. E minha 
mãe é uma pessoa extraordinariamente inteligente, de boa convivência social com a 
família, e que sempre deu muito carinho aos filhos. Isto foi muito importante. 
 
Tinha muitos irmãos? 
Dois irmãos. Eu sou o mais velho, tem Ana Amélia que é médica pediatra em 
Brasília, e meu irmão Luciano, que mora atualmente em Belo Horizonte e é mestre 
cervejeiro da AMBEV. Todo mundo brinca que é a profissão que todos nós 
gostaríamos de ter, não é? Ele tem uma vida muito atribulada, porque de dois em 
dois anos ele tem de mudar de cidade. 
 
E sua família hoje? 
Eu conheci Helena na Bélgica, num congresso da AJUF, na Associação dos Juízes 
Federais. Éramos uma delegação de três Juízes e um Procurador da República, 
então foi lá que eu a conheci. Durante três anos e meio, fiquei na ponte aérea 
Petrolina a Porto Alegre; eu era Juiz Federal em Petrolina; depois de três anos e 
meio, ela conseguiu remoção para Seção Judiciária da Paraíba, onde atualmente é 
Diretora do Fórum da Seção Judiciária, intitulada Vara de Execução Fiscal. Nós 
tivemos dois filhos, lindos gêmeos: João Ernesto e Ana Catarina, que estão 
atualmente com seis anos de idade.  
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Eu comecei a estudar aos três anos de idade, numa escolinha perto de minha casa, 
no Bairro de Expedicionários, lá em João Pessoa. Minha primeira professora foi D. 
Vilma; ainda hoje, tenho alguma relação com ela, que mora em Brasília; de vez em 
quando nos visitamos. Naquela escolinha houve inclusive um incidente. Eu comecei 
a discutir com a professora, tentando demonstrar que quem tinha razão naquele 
determinado tema era eu; minha mãe foi chamada, e por fim constatou-se que quem 
tinha razão era eu, e a professora estava equivocada. Depois eu estudei no Colégio 
das Neves. Na quinta série, ingressei no Colégio Marista de João Pessoa, que é o 
Colégio Pio X, o que consolidou também a  minha formação moral, ética e religiosa. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Na verdade, eu fui um estudante normal, estudava durante a semana, tirava também 
uma parte do final de semana para estudar, mas sem esquecer também os horários 
de lazer. O lazer é importante, não só durante os estudos, mas, também na vida 
profissional. O Juiz não pode gastar todo o final de semana trabalhando sem o 
contato com a família, sem o contato com os amigos, tem que reservar algum tempo 
para o lazer.  
Como estudante eu sempre tirei notas boas, entre 9,0 e 10,0, nem que eu não vá 
desmistificar, como você quer... 
 
O Sr. tinha um objetivo de tirar notas boas. 
É, eu sempre gostei de estudar, sempre estudei bastante e tirei notas boas. Tanto 
que meu “CRE” da Faculdade foi nove vírgula um, quase consegui fechar todo o 
curso com nota dez. 
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E para chegar à magistratura, não basta que se estude para o concurso, passe 
manhã, tarde e noite trancado, estudando. É necessário que você tenha toda uma 
base, e a base começa na pré-escola, na alfabetização... Você vai agregando 
conhecimentos, não é? É não basta ter cultura jurídica, tem que ter até a cultura 
humanística, você precisa ter uma boa noção de mundo, uma noção de história, de 
sociologia, tem que conviver com as outras pessoas, para que seja um bom julgador. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Na minha família, há várias pessoas formadas em Direito. A primeira influência foi de 
minha tia, Ivanise Luna, que inclusive foi a advogada que fez a minha Saudação 
quando tomei posse aqui no Tribunal como Desembargador Federal, em maio do 
ano passado. Então, ela é advogada, e foi minha professora em quatro disciplinas 
na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ensinou-me Estudos de Problemas 
Brasileiros, Criminologia, Direito Penitenciário e Direito Municipal. Só não estudei 
com ela Previdenciário, das cinco disciplinas que ela ministrava. Então, é uma 
pessoa de grande cultura, e aquilo sempre me foi uma referência. Um outro exemplo 
em que eu me mirei para escolher a carreira de Direito, foi o de meu tio Arlindo 
Delgado, que foi Presidente da OAB daqui da Paraíba,  durante vários mandatos. 
Era um advogado também extremamente culto; acho que foram estas duas pessoas, 
no âmbito da família, que mais serviram de referência para que eu seguisse a 
carreira jurídica. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Tendo conhecimento que já foi servidor efetivo d o Tribunal poderia fazer 
uma retrospectiva sobre sua vida profissional, inic ialmente como servidor e 
depois o período até chegar como Desembargador?  
Poderia informar se já existia pretensão de ser Jui z Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou foi, quando estava como s ervidor?  
Na verdade, meu contato com a Justiça Federal começou desde o tempo da 
Universidade. Em 1986, eu fui estagiário não-remunerado do então Juiz Federal da 
Seção da Paraíba, Dr. Ridalvo Costa. Lá, a experiência foi sensacional. Dr. Ridalvo 
era realmente um exemplo de Magistrado, de Professor, de homem honesto. Então, 
comecei o contato com a Justiça Federal lá, estagiando.  
Em 1989, o Tribunal foi instalado, e o Dr. Ridalvo Costa, que já me conhecia dos 
tempos de estagiário, me convidou para vir trabalhar com ele no Tribunal; na época 
inicial, da fundação mesmo, dos preparativos iniciais para a instalação do Tribunal. 
Na época, eu fiquei bastante tentado, mas, como eu estava advogando, e uma 
advocacia razoável, eu declinei do convite; não vim logo no mês de março, mas, em 
seguida fiz o concurso para servidor do Tribunal para o cargo de Técnico Judiciário, 
que era o cargo de nível superior que hoje equivale ao de analista judiciário, e 
assumi aqui no Tribunal como servidor, no mês de dezembro de 1989; ou seja, no 
mesmo ano da instalação do Tribunal, que ainda não tinha a menor estrutura, 
funcionava na Cruz Cabugá, e o Salão do Pleno era uma laje inteira do primeiro 
andar do prédio, não havia sequer divisórias. Então, eu vivencio o Tribunal desde o 
inicio, e eu brinco, digo que eu tive o maior cargo que este Tribunal já teve, eu 
assumi no Tribunal como Supervisor da Seção de Análise de Acompanhamento das 
Ações da Justiça Federal de Primeiro Grau. Então, sendo o maior cargo na 
nomenclatura,  era o maior cargo que o Tribunal tinha. 
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E depois o Senhor foi  Servidor... 
Eu era Servidor, fiz o concurso para a Justiça Federal, passei no ano de 1993, e eu 
sempre quis ser Juiz Federal. Quando eu entrei na faculdade, meus colegas 
brincavam que eu já era juiz no primeiro ano de faculdade. Eu sempre fui reservado, 
tímido, e as pessoas identificavam aquele meu comportamento como o 
comportamento de um magistrado, embora não seja verdade que o magistrado deva 
ser sempre sisudo, sempre sério. No meu caso, as pessoas identificavam como 
vocação para a magistratura. Fui o Secretário da primeira Comissão do primeiro 
concurso de Juiz Federal aqui no Tribunal; depois, no segundo concurso, eu me 
submeti e passei; no terceiro, eu já integrei a Banca Examinadora, representando a 
UFPB na categoria de Professor da Comissão Examinadora, e a partir então, eu 
participei de outras bancas. Atualmente, sou membro da banca do concurso que 
está havendo para esta semana, do décimo concurso. Então, do primeiro ao décimo, 
eu tive alguma participação. 
Para entrar na Magistratura, comecei como Juiz Substituto, aqui na quinta vara, 
onde o titular era o Desembargador Francisco Cavalcanti, daqui de Recife. Como 
Juiz Substituto, fui promovido para Juiz Titular em Petrolina; de lá, fui removido para 
Campina Grande, onde passei mais de cinco anos, e finalmente para João Pessoa, 
onde fui titular da vara do Juizado Especial Federal até ser promovido aqui no 
Tribunal.  
 
9) E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, algo que deveria 
constar num Espaço Memória, lembranças, detalhes do  funcionamento de 
unidades, o crescimento e desenvolvimento do Tribun al. 
O Tribunal começou de modo muito incipiente, não é? O primeiro caminhão com a 
carga de processos chegou do antigo Tribunal de Recursos, era um caminhão 
imenso, não se tinha nem onde colocar estes processos, a distribuição era feita 
ainda com aquelas bolinhas de bingo com manivela, e a computação estava ainda 
iniciando; acho que o Tribunal tinha um ou dois computadores, e tudo era muito 
difícil nessa fase inicial. A folha de pagamentos era rodada pela Seção Judiciária de 
Pernambuco, a maioria dos servidores eram cedidos pela Justiça Federal em PE, 
até que se realizou o primeiro concurso em setembro de 89. Essa fase inicial foi 
muito difícil. E o primeiro Presidente, o Desembargador Ridalvo Costa, teve uma 
importância muito grande nessa consolidação do Tribunal. Ele tinha uma grande 
experiência administrativa, foi diretor do Fórum da Justiça Federal durante vinte 
anos, tinha toda uma experiência que trouxe para a formação inicial do Tribunal, e 
trouxe também uma grande equipe de paraibanos. Então, o Diretor Geral era Dr. 
Luciano Maia, atual Procurador da República da 5ª Região; o Diretor do Plenário era 
Genival Veloso Filho; a Diretora de uma das Turmas era a Dra. Fernanda Porto; 
Telma Mota, salvo engano, era Secretária Judiciária... um grande número de 
paraibanos, não é? Fred Pedrosa, Chefe de Gabinete da Presidência, hoje servidor 
do TRT; Oto Marcelo, Diretor de Auditoria; o médico Braga também veio da Paraíba. 
Então, éramos um núcleo de paraibanos aqui, ajudando a formar o Tribunal. 
Morávamos todos na pousada de Dona Carmem Mota que também veio, e era 
Procuradora do Estado e também trabalhou aqui no Tribunal, mãe de Telma Mota 
hoje Diretora Judiciária... Então, era uma convivência muito boa. Na época, o 
Tribunal pagava muito bem, bem melhor do que hoje, era época de inflação alta, 
mas, também havia o gatilho, então cada vez recebíamos o contracheque maior do 
que do mês anterior, então isso no jovem começando a vida profissional servia como 
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um incentivo para trabalhar mais, se dedicar mais; morávamos todos na pousada de 
Telma, inclusive o hoje Ministro Castro Meira, também morava lá, era cinéfilo, assim 
como Aquino, que era assessor do Juiz Nereu Ramos Santos, e ainda hoje trabalha 
na Justiça Federal da Paraíba, cedido pelo TRF. Então, este grupo saía sempre para 
o cinema. O juiz Castro Meira era altamente entrosado com a turma da Paraíba, era 
uma vivência muito boa; e o Tribunal era tão pequeno, que uma vez Dr. Ridalvo 
Costa pegou uma carona comigo, eu era assessor dele, fomos almoçar e na volta 
tinha um vigilante novo e barrou o Presidente do Tribunal... Depois que eu disse 
“quem está aqui é o Presidente”, o vigilante olhou e nos deixou entrar. Então, era 
uma convivência muito boa nesse tempo inicial. O Tribunal era pequeno, as pessoas 
se encontravam pelos corredores. Hoje nessa sede nova, são tantos elevadores que 
raramente as pessoas se encontram umas com as outras. 
 
10) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Eu tomei posse aqui no Tribunal não faz um ano, foi no dia 5 de maio de 2008; e, até 
chegar ao Tribunal, eu não vou negar que sempre tive essa aspiração, como 
qualquer magistrado de carreira, não é? Então, eu fui promovido, e já tinha alguma 
experiência aqui no Tribunal. Há mais de dez anos que eu vinha sendo convocado, 
desde o ano de 97 eu era convocado; a minha aspiração aqui é tentar realizar um 
bom trabalho. Eu tenho um dos gabinetes com maior número de processos, tenho 
me dedicado bastante, e meu sonho aqui no tribunal é conseguir vencer pelo menos 
metade desse volume de serviço, num pequeno espaço de tempo. 
Eu passei os últimos anos como Juiz de Juizado Especial Federal, e tive agora a 
satisfação de ser escolhido pelo Tribunal para Coordenador dos Juizados Especiais 
Federais na 5ª Região. Isto para mim é motivo de muito orgulho, porque eu sou uma 
pessoa que gosta muito do Juizado, sempre trabalhei por eles e por sua 
consolidação; agora; na Coordenadoria eu vou poder ajudar de alguma forma a 
consolidar  ainda mais esta nova forma de fazer justiça. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiã o. Poderia citar pequenos 
detalhes ao formar o seu gabinete. 
Na formação do meu gabinete, eu trouxe quatro pessoas que trabalhavam comigo 
em João Pessoa, e que estão bastante acostumadas com o meu modo de ser. 
Dizem que, quando peço alguma coisa, é para ontem. Dizem que eu sou um pouco 
apressado nas minhas coisas... Quem tem 6.000 processos para julgar tem que ser 
apressado mesmo, não pode estar perdendo tempo com detalhes. Eu sou muito 
objetivo nos meus julgamentos, eu não sou de perder tempo com floreios, com 
rebuscamentos, meus acordos são enxutos, eu procuro julgar a questão que o 
jurisdicionado quer, procuro que a sua causa seja julgada. 
 
12) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Os TRF’s Federais foram de suma importância para a consolidação da Democracia. 
O Brasil vinha de um longo período, regime de recessão, e com a redemocratização 
e o advento da Constituição de 1988, estes TRF’s foram imprescindíveis para a 
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consolidação de todos os direitos que foram previstos na nova Constituição. Então, 
esta importância foi fundamental; os tribunais tiveram atuação marcante no 
deferimento desses direitos. Cito por exemplo, a atribuição aos segurados da 
previdência de um salário mínimo. Isto parece uma besteira, mas, na época, a 
previdência pagava meio salário mínimo aos trabalhadores rurais, então a 
jurisprudência dos tribunais foi importantíssima para a consolidação deste direito, 
dentre tantos outros. 
Logo na época da instalação do Tribunal, que data de 1989, em seguida a posse de 
Collor de Melo, houve o bloqueio dos cruzados. Então, os Tribunais foram de 
extrema importância para a liberação deste dinheiro, resguardando o direito de 
centenas, milhares, milhões de poupadores. 
 
13) Durante sua atuação neste Tribunal,  eu sei que  é pouco tempo como o 
Senhor falou, ainda nem tem um ano, mas, será que o  Senhor se lembra até 
quando foi convocado várias vezes, de algum julgado  que considera mais 
relevante tanto para o Tribunal, tanto para a Socie dade?  
E quais desses poderiam estar num Espaço Memória do  TRF 5ª Região com 
objetivo de servir a pesquisas de estudantes, acadê micos e público em geral? 
Eu posso mencionar, dentre alguns, a ação criminal relativa ao roubo qualificado do 
Banco Central de Fortaleza, onde foram subtraídos cento e setenta milhões de reais; 
e eu digo que este foi certamente o maior furto qualificado da história da 
humanidade... É claro que há muitos assaltos à mão armada, muitos crimes de 
colarinho branco, de sonegação fiscal... Mas, crime enquanto patrimônio, tenho a 
impressão que este foi o maior até hoje. E eu julguei ano passado, a apelação. O 
julgamento durou muitas horas, entrou pela noite, havia várias questões complexas, 
e isto foi inclusive criticado por ter diminuído a pena de alguns acusados; mas, na 
atividade judicante, o Magistrado precisa aplicar a lei de acordo com o que está 
previsto; não se pode majorar mais do que o permissivo legal, só porque o crime foi 
de repercussão internacional. Eu diminuí algumas penas, e fui criticado também por 
absolver dois dos acusados que eram proprietários de uma loja de veículos que 
vendeu os veículos e recebeu o dinheiro furtado. Eu não apliquei o caso concreto à 
teoria da cegueira deliberada, quando alguém não quer ver que aquilo é um crime. 
No caso concreto, o roubo tinha sido numa sexta-feira, a venda dos carros foi no 
sábado, e o crime só foi descoberto na segunda-feira; então, eu entendi que naquele 
caso concreto não havia como os proprietários da loja serem penalizados, isto 
beirava a responsabilidade criminal objetiva, e alguns doutrinadores têm criticado a 
minha decisão porque seria mais moderno aplicar a teoria da cegueira deliberada. 
Bom, mas, eu acredito que eu fiz a minha parte, e o processo agora deve seguir 
para o STJ. 
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
O Magistrado é um ser humano. Claro que ele recebe toda esta carga de exigência 
da sociedade, da mídia e de outros fatores de pressão; mas, ele busca sempre o 
equilíbrio, e julgar de acordo com o que está nos autos; eu citei ainda há pouco o 
exemplo do caso da subtração do dinheiro da caixa forte do Banco Central; se eu 
fosse levado pela pressão da mídia, a pena não seria aquela aplicada, mas, dez 
vezes mais porque estava na moda fixar pena de cem anos, cento e cinqüenta anos, 
noventa anos; eu entendo que o Magistrado deve buscar o equilíbrio e aplicar a lei 
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ao caso concreto, de acordo com as circunstâncias objetivas, procurando sempre se 
liberar dessas pressões externas.  
 
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Muitas vezes, o Magistrado tem a sua convicção pessoal, mas não adianta aplicar 
sua convicção pessoal ao processo, porque só vai retardar a finalização; então, 
muitas vezes eu ressalvo o meu ponto de vista pessoal, e sigo a jurisprudência do 
Tribunal, a jurisprudência do STJ e do Supremo, mesmo sabendo que aquilo não é o 
que eu entendo como o mais justo para a solução do caso concreto. Mas, faço isto 
em benefício da própria jurisdição, que não pode ser retardada. 
 
16) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não, o Tribunal, os servidores, os membros integrantes do Tribunal, sempre tiveram 
um excelente relacionamento com o Ministério Público, com a OAB e com todos os 
órgãos que de algum modo funcionam aqui junto à Corte. Então, não me recordo de 
nada que... O relacionamento sempre foi excelente, sempre se procurou atuar em 
parceria.  Às vezes, chega algum requerimento da advocacia da União sugerindo 
algum procedimento para tornar céleres as intimações, e o Tribunal sempre procura 
adequar, de modo que o serviço seja prestado da melhor forma possível. 
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Isso é uma pergunta difícil de responder, porque envolve a atuação de um outro 
órgão, não é? Eu não poderia estar criticando nem avaliando se a OAB tem exercido 
ou não corretamente o seu poder, o seu papel de fiscalizar a atuação dos 
advogados; é claro que em qualquer categoria, se cometem faltas éticas, no 
comércio, na medicina, na magistratura, claro que na advocacia também. Nem todos 
os advogados hão de ser honestos e corretos. Cabe a OAB fiscalizar esta atuação 
dos profissionais da advocacia. 
 
18) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Realmente, ocorreram muitos exageros na exposição midiática de operações; e o 
curioso é que, sempre na hora da prisão, foi a Polícia Federal que prendeu, e na 
hora da soltura, foi o juiz que mandou soltar. Isto já é um chavão, eu não vou repetir 
isso, todos criticam este tipo de abordagem que a imprensa faz destas operações. 
Mas, ultimamente isto tem diminuído desde que o Supremo, bem ou mal, proibiu o 
uso de algemas. A própria PF tem orientado as superintendências, no sentido de 
que se preserve mais a intimidade dos presos, e isto tem de certo modo diminuído 
ultimamente. 
 
19) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Já me referi anteriormente àquelas ações para liberação do dinheiro bloqueado das 
poupanças. Há também as ações previdenciárias, para que o benefício do 
trabalhador rural fosse igual ao do salário mínimo. Esses precedentes foram de certo 
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modo iniciados pela quinta região, foi o Tribunal que primeiro se debruçou sobre 
estas matérias, assegurando este direito dos poupadores dos segurados da 
previdência. A jurisprudência do Tribunal também foi pioneira em inúmeras outras 
áreas. Desde a composição originária, nós tivemos a sorte de ter na bancada 
tributaristas como Dr. Hugo de Brito Machado e José de Castro Meira, que fizeram 
com que o nome do Tribunal fosse conhecido a nível nacional em matéria tributária. 
Na área penal, tínhamos o desembargador Petrúcio Ferreira, com acordos altamente 
qualificados inclusive trazendo novas questões. Processo civil, tínhamos o Dr. 
Lázaro Guimarães e o Dr. Ridalvo Costa. Então, em todas as áreas tínhamos 
alguém que se destacava em nível nacional. Isso foi importante para a consolidação 
do Tribunal, e para o seu bom nome que é reconhecido hoje em todo Brasil. 
 
20) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
Costuma-se dizer que a União perde sempre, mas, isto não é verdade, não é? 
Ultimamente, a própria administração pública tem todo o cuidado na edição de 
legislação tributária. Antigamente, o legislador, na verdade o administrador com 
poderes legisferantes, criava qualquer tipo de tributo, qualquer tipo de imposto, sem 
se preocupar com sua adequação ao texto constitucional; hoje, isso já tem sido 
amenizado. Ultimamente é raro a União legislar criando tributo inconstitucional. 
Então, eu não sei se hoje em dia nossa jurisprudência é a favor mais do contribuinte 
ou da União; tem que ver os casos concretos, o Tribunal tem julgado com bastante 
equilíbrio. A União perde, mas, também ganha.  
Com relação aos segurados da previdência, o Tribunal sempre teve aquele cuidado 
de observar aquele princípio da proteção ao hiposuficiente, mas, isso não quer dizer 
que a previdência perca sempre; há segurados que entram na justiça alegando que 
são inválidos, ou que têm direito a determinado beneficio, e a justiça nega porque 
ele não reúne os requisitos necessários à obtenção do benefício; mas, em geral, eu 
acho que os contribuintes e segurados têm vencido mais causas ainda hoje. 
 
21) Dr. Rogério, o Senhor que começou os Juizados E speciais aqui na 5ª 
Região, hoje, o Senhor é o Coordenador da 5ª Região  dos Juizados Especiais 
Federais. É muito importante, o Senhor poderia fala r sobre estes juizados, o 
ganho que nós termos hoje, em termos sociais, tanto  para a sociedade, tanto 
para o jurisdicionado em si. O que o Senhor poderia  falar para que as pessoas 
conheçam um Juizado Especial e o por quê. 
O Juizado constitui um grande avanço da justiça nos últimos anos. Foi o que se fez 
de diferente. Antigamente, bastava aumentar as varas, se aumentava o número de 
servidores, e não havia uma solução alternativa para resolver o problema dos 
jurisdicionados. O Tribunal também teve grande participação na criação desses 
juizados. Muito antes da lei que os instituiu, o Tribunal realizou um evento aqui no 
plenário em parceria com a AJUFE, em que saiu um texto, que seria o texto base da 
Lei dos Juizados, e eu participei também dessa Comissão, não me recordo quem 
era o Presidente, acho que era o Desembargador José Maria Lucena, que era o 
Presidente na época, e fez realizar este grande evento nacional aqui no Tribunal. 
Então, nosso Tribunal também tem essa sua participação, essa sua colaboração 
para a implantação dos juizados.  
E se diz que o juizado não desafogou a Justiça Federal, que trouxe uma demanda 
reprimida; mas, a demanda reprimida é justamente porque havia jurisdicionado que 
não estava recebendo a prestação jurisdicional, então o serviço hoje ainda não é o 
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ideal, porque a demanda é muito alta; há juizados com dez mil, vinte mil processos; 
é necessário que se fortaleça cada vez mais estes juizados. E o sistema “Creta”, que 
é “E-pro”, do processo eletrônico da quinta região, digo sem sombra de dúvidas, que 
é o melhor dos cinco adotados, nos outros cinco TRF’s. É o mais completo, e que 
envolve também a gravação de audiências, tudo é digitalizado, a citação, a 
contestação, a expedição do precatório, o recurso para a turma recursal, o recurso 
para a turma regional de informatização, então a quinta região teve este papel 
importante na consolidação dos juizados especiais. 
E eu vou lutar para que se crie a estrutura necessária nas turmas recursais. As leis 
criaram varas de juizados, mas, a turma recursal funciona precariamente com 
servidores deslocados das secretarias administrativas das varas,  e é necessário o 
fortalecimento agora das turmas recursais. E é por isto que eu vou trabalhar estes 
meus dois anos de mandato na coordenadoria. 
 
Ficará com uma estrutura adequada não é? 
É, por exemplo, o juizado da Paraíba: vem um processo da vara de João Pessoa, da 
vara de Campina Grande e do juizado adjunto de Souza. Então, tudo isto é 
estrangulado na turma recursal que está atualmente com quase quatro mil 
processos para julgar, e os juízes não são juízes exclusivamente de turmas, cada 
um tem suas atribuições nas varas, e dão esta colaboração na turma recursal. É 
importante que as turmas tenham servidores e estagiários em número suficiente 
para dar este apoio aos magistrados que a integram. 
 
22) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
A transmissão oral sempre foi a grande forma de preservação da memória dos 
povos e das civilizações. A escrita veio muito depois, e era a mensagem passada de 
boca a boca que ajudava a resgatar esses fatos anteriores. Então, a memória oral é 
de suma importância para a preservação dos fatos históricos; hoje, como você está 
vendo, ela não é somente oral, ela fica gravada em mídia também, então não é 
apenas oral, ela fica também meio físico, e isso vai colaborar ainda mais porque não 
é a história meramente transmitida boca a boca, ela fica também preservada para 
posteridade. E isto é importante para que as pessoas tenham conhecimento de 
como os fatos ocorriam no passado, e como foi difícil a consolidação desse Tribunal. 
Hoje, o servidor passa num concurso, entra e não sabe o que houve anteriormente. 
Os servidores hoje não sabem nem o que é “editex”. “Editex” vinha na máquina IBM 
eletrônica, eram poucas no Tribunal e “editex” era um aparelho que se colocava 
atrás, você datilografava e havia uma tecla que reproduzia o mesmo texto em outra 
folha que se colocava em seguida. Então, hoje com o computador as pessoas nem 
sabem o que é “editex”, não sabem o que é um “telex”. Eu quando entrei na justiça 
ainda alcancei o telex; as ordens para cumprimento, as determinações de decisões 
judiciais eram transmitidas por telex, hoje ninguém sabe mais o que são esses 
equipamentos que tanto ajudaram na formação do Tribunal, e que não faz tanto 
tempo. Vinte anos de história, tanta coisa mudou, tudo evoluiu; e é necessário  que 
se saiba das dificuldades iniciais do Tribunal, até para aperfeiçoar novos avanços 
que o Tribunal há de dar. 
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23) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Como nós estamos hoje contando a história destes vinte anos atrás, daqui a vinte 
anos outros estarão contando a história dos dois próximos decênios, e assim 
sucessivamente. Então, estas experiências são importantes para novos avanços. 
 
24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Cada pessoa que passou por este Tribunal foi importantíssima para a sua 
consolidação. Cada um, a seu modo, deu o seu contributo; mas, não se pode 
esquecer as palavras do Dr. Ridalvo Costa, quando encerrou seu mandato de um 
ano. Os mandatos iniciais eram de um ano, e isso foi incluído no Tribunal por 
sugestão do próprio Rivaldo Costa, ele diminuiu um ano do mandato dele para que 
todos os fundadores pudessem chegar à Presidência. Quando ele deixou a 
presidência ele repetiu uma frase histórica do paraibano José Américo de Almeida; 
Dr. Ridalvo disse, em relação ao Tribunal: “Eu lhe dei  raízes, outros lhe darão asas”; 
então, esta frase é importantíssima para a consolidação do Tribunal. As raízes foram 
fincadas há vinte anos atrás, mas, precisam se expandir, precisa se informatizar 
cada vez mais, e tudo isso é como conseqüência daquela semente que foi plantada 
há vinte anos atrás. 
 
Dr. Rogério quero agradecer a gentileza de Vossa Ex celência de ter prestado 
este depoimento em prol da consolidação desta Memór ia e quero agradecer 
pessoalmente por ser um trabalho de uma dissertação  de Mestrado que para 
mim é muito importante que o Tribunal, mostre as pe ssoas que hoje estão 
presentes, um passado que pode mostrar um novo futu ro como o Senhor 
falou. 
 Eu é que agradeço esta oportunidade de falar alguma coisa da pequena 
contribuição que eu dei nestes vinte anos, e parabenizá-la por esta iniciativa. Não é 
apenas importante para a sua dissertação, isto é importante para o Tribunal. É a 
primeira vez que alguém pára as suas atividades cotidianas para pensar no Tribunal, 
para rever a sua memória, para deixar registradas as opiniões de tanta gente que 
ajudou a formar o Tribunal. Então, eu agradeço e lhe parabenizo com toda 
sinceridade por este trabalho, que será importantíssimo não apenas para o resgate 
da Memória, mas, para o planejamento de ações futuras nos próximos anos. 
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E N T R E V I S T A Nº 24 
 

Nome – Desembargador Federal UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE 
Pais – Martiniano Pereira Cavalcante e Arabela Ataíde Cav alcante 
Data de Nascimento – 20 de outubro de 1938 
Local da Nascimento – Correntina – Bahia 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 50 min 37 s 
Data da Entrevista – 28 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
Bom dia Dr. Ubaldo. Eu fico muito feliz que o senho r colocou o seu tempo à 
disposição para responder essas perguntas. É import antíssimo para a 
memória do Tribunal. Então, a gente com essa metodo logia de história oral, a 
gente está querendo consolidar a memória do Tribuna l, constituir as fontes 
históricas, desses 20 anos do Tribunal Regional Fed eral. Que o senhor 
colaborou com toda essa instituição. Hoje, estamos no dia 28 de novembro de 
2008, e eu já quero agradecer antecipadamente ao Se nhor. 
Nancy, inicialmente eu quero agradecer a você, e dar a minha satisfação por estar 
aqui nesta entrevista. É um privilégio para mim, não só pela entrevistadora, mas 
também pelo motivo da entrevista. A entrevistadora todos conhecem. É uma pessoa 
sempre gentil, sempre atenciosa com todos e isso nos deixa muito alegre. 
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, o seu nome completo e o de seus pais?  
Meu nome completo é Ubaldo Ataíde Cavalcante. O meu pai, Martiniano Pereira 
Cavalcante e minha mãe, Arabela Ataíde Cavalcante.  
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em Correntina, no estado da Bahia, no dia 20 de outubro de 1938. Ou seja, 
já tenho mais de 70 anos, na minha alegria e gratidão à Deus.  
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Ubaldo? Pode fal ar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Foi uma infância de menino pobre, mas muito feliz. Era uma infância onde ainda se 
jogava bolinha de gudes, que se levantava uma pipa, e ainda batia umas peladinhas. 
Uma infância muito feliz mesmo, uma infância que acredito que se todas as crianças 
passassem por ela, seriam mais felizes do que são.  
Minha cidade natal é, como disse, Correntina. Mas eu saí muito novo de lá, e vim 
para o Estado de Goiás, ainda com um ano e seis meses de idade. Então, a minha 
infância não foi passada na minha cidade natal, mas sim, em Goiânia - GO. Ali, 
posso dizer que cresci com a cidade, pois Goiânia ainda estava nascendo como eu. 
E eu cresci e me desenvolvi com ela, eu era como uma amálgama, como uma 
argamassa, melhor dizendo, uma própria argamassa como Goiânia o foi. Então, eu 
presenciei esse crescimento, por ter crescido com ela. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Pois não, Nancy. O meu pai, Martiniano Pereira Cavalcante, era um sargento da 
Polícia Militar em Salvador, e foi comandar o destacamento em Santa Maria da 
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Vitória. E ali conheceu Arabela da Costa Ataíde, de uma família tradicional em Santa 
Maria, e se casaram. Depois, meu pai saiu da Polícia Militar e paradoxalmente, por 
ser um ex-militar, um ex-PM, e ter alguma posse, passou do posto de sargento, para 
o posto de major da Guarda Nacional. E isso perdurou por algum tempo, até que a 
Guarda Nacional fosse extinta. Meu pai de Sargento, foi promovido a Major (risos). 
Pois bem, depois meu pai envolveu-se na vida política, tornou-se comerciante, e 
porque gostava muito de direito, embora não tivesse cursado a faculdade de direito, 
tornou-se um rábula. Mas gostava muito de direito, e ouvia os Códigos de Processos 
da Bahia. Antigamente, os Estados tinham seu próprio código. Envolveu-se na 
política e foi líder do Partido Liberal, depois futuramente UDN. E em função mesmo 
desta política, houve uma mudança, e ele teve que ir para Correntina, onde eu 
nasci... Ele foi para a cidade vizinha à Correntina. Correntina é bem próxima à Santa 
Maria da Vitória, e ali eu nasci. Sou o único da família que nasceu em Correntina, os 
outros nasceram ou em Juazeiro, divisa com Petrolina, ou em Rio Branco ou na 
própria Santa Maria.  
Depois, vim para o vizinho estado de Goiás, como já disse anteriormente, para a 
cidade de Goiânia com 2 anos de idade.  
Casei, pela primeira vez, com Adélia Gonçalves Cavalcante, tivemos quatro filhos, 
depois me separei, seria ótimo que o casamento durasse, mas, isso ocorre com todo 
mundo. Depois me casei, pela segunda vez, com Maria do Socorro do Azevedo 
Cavalcante, tivemos uma filha, Patrícia; e atualmente estou convivendo com Kessia, 
e tivemos um filho, o Heitorzinho, o levado Heitor. Essa é minha família de hoje, uma 
família muito linda, me sinto muito feliz por ter os filhos que eu tenho. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
A minha primeira escola foi a Escola Batista de Goiana, a primeira professora foi Lila 
Almeida, já falecida. Não me lembro de nenhum fato que eu pudesse destacar. 
Posteriormente, eu estudei no Grupo Escolar Modelo, no Ateneu Dom Bosco, no 
Colégio Estadual, na Escola de Comércio do Senac, na Faculdade de Direito de 
Goiás, depois na Faculdade de Direito de Brasília... Então, minha vida escolar se 
resume nisso. Não há nenhum fato importante a destacar, a não ser o ocorrido na 
Universidade de Brasília, quando de repente, fui impedido de sair da universidade, 
porque ela estava cercada, na época da Revolução, e nem me lembro o que ocorreu 
só me lembro de não poder sair, porque estava cercada pelos militares. Foi o único 
fato importante dentro da minha vida escolar que poderia destacar, e me assustou 
muito, porque nunca gostei de movimento nenhum, embora fosse um líder estudantil 
e isso me levasse até a querer ingressar na política; mas, esse desejo meu foi 
desfeito porque tinha um grande amigo meu que era líder da União Democrática 
Nacional, era Presidente do partido, e me aconselhou que não entrasse na política, 
até comparou: era uma lama, quem não quisesse sujar, que não entrasse. Falou 
assim brincando, evidentemente, mas o que quis dizer é que a política não era tão 
boa quanto parecia ser. Era cheia de dificuldades, cheia de ingratidões e traições, 
era isso que ele queria dizer em linhas gerais. Mas, que também teria seus fatos 
bons e marcantes, não era só coisa ruim, a política também tinha suas coisas boas. 
Mas como tínhamos muita amizade, ele disse “Olha Ubaldo, se você quiser entrar, 
você será eleito vereador porque vamos te apoiar, mas te aconselho que não faça 
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isso, não”. Ele conhecia meu perfil, sentiu que eu não daria, nunca, para ser político. 
E de fato, não sou político. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
A pergunta é ótima. Nunca me passou, inicialmente pela cabeça, em ser um 
magistrado, quando estava no curso primário e até mesmo quando ingressei no 
Colégio Estadual. Eu tinha o desejo de ser um médico, muito da minha família o 
foram, tenho sobrinhos que hoje são médicos. Eu queria seguir a medicina, mas o 
fato marcante que me fez mudar de rumo foi esse desejo do meu pai. Meu pai, 
embora não tivesse feito nenhuma faculdade, era um rábula excelente. O desejo 
dele era ver um filho magistrado. Então, o único momento que me despertou para a 
magistratura foi mais uma realização, um desejo do meu pai.  
O meu desempenho foi médio, normal, nunca fui um garoto prodígio, mas também 
nunca fui um dos menos estudiosos, não. Meu rendimento era médio, minha 
classificação não era a melhor nem a pior, sempre dentro da média. Um aluno 
normal, como qualquer outro, nada de extraordinário. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Absolutamente não, apenas esse desejo do meu pai que me influiu bastante. Ele 
não se realizou como advogado era um rábula, gostava do direito, e era um rábula 
que até os próprios advogados recorriam, pediam opinião dele em determinadas 
causas. Então era um desejo dele, me ver, um dia, magistrado. Ele não chegou a ver 
esse momento, só presenciou quando eu ingressei na Faculdade de Direito. No 
primeiro ano da faculdade ele faleceu, não pode ver seu desejo realizado, mas lá de 
cima, com certeza sim. Então, esse desvio meu da carreira que eu pretendia ser, 
para a de Direito, e conseqüentemente, para o magistrado que eu fui, até pouco 
tempo, teve uma influência muito grande, repito, do meu querido pai. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Eu já estava na vida pública, quando fui aposentado pelo Tribunal, há 47 anos. 
Comecei novo, com 23 anos de idade. Aos 22 anos, se minha memória não falha, fui 
Contador e iniciei minha carreira na vida pública assim, como contador de uma 
prefeitura do interior. Depois, trabalhei na área de cadastramento numa prefeitura da 
capital. Posteriormente, fiz o concurso para Agente Fiscal de Tributo no Distrito 
Federal, e fui agente de 1965 até aproximadamente o ano de 1975. Fui chefe do 
Serviço Técnico de Fiscalização da Secretaria de Receita da Fazenda do Distrito 
Federal, fui membro do Conselho de Contribuintes, à época era Junta de Recursos 
Ficais, fui Assessor Jurídico no Ministério das Minas e Energia, por um dia, porque 
eu tinha feito dois concursos, e estava com o aquele objetivo de realizar o desejo do 
meu pai; se não magistrado, mas, ao menos, estar na carreira jurídica. Fiz o 
concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, o cargo inicial era de 
Defensor Público, e fiz também o concurso para a Petrobrás como Assessor 
Jurídico. Passei em ambos, trabalhei um dia na Petrobrás e saiu o meu nome na 
nomeação do Ministério Público Federal, e assim fui para o Ministério, iniciei minha 
carreira como Defensor Público. Posteriormente, fui promovido ao cargo de 
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Promotor Substituto, servi junto à Vara do hoje Desembargador José Lazaro Alfredo 
Guimarães, e do falecido Desembargador Petrúcio Ferreira, tudo isso no Distrito 
Federal. Toda essa história profissional e acadêmica foi no Distrito Federal. Depois, 
eu fiz concurso para Procurador da República, e nomeado como Procurador da 
República, no Distrito Federal, nos anos de 1980 a 1982. Fui aprovado no concurso 
de Juiz Federal e o meu desejo era ficar no Distrito, porque a minha vida acadêmica 
e profissional todinha se desenvolveu em Brasília... Lá advoguei e fui professor 
universitário. Mas, é o destino... Tinha apenas treze vagas em Brasília, para Juiz 
Federal e eu passei no décimo quarto lugar. O décimo terceiro passou o César, que 
é irmão do Ministro Pádua. E o César também passou no concurso de juiz no Distrito 
Federal. E eu torcia para que o César fosse juiz no Distrito Federal, porque sobraria 
vaga para mim, mas, o destino não quis assim. Então, fui ser juiz no Paraná. Teve 
uma grande influência eu ter ido para o Paraná do meu sobrinho que se casou com 
uma paranaense e sempre ia passar as férias lá com a família. “Tio, porque você 
não vai pro Paraná?”. Foi uma opção que eu fiz, fui nomeado juiz no Paraná, e 
depois, vim para João Pessoa, que além do cargo de juiz federal, fui também 
integrante do TRE na Suplência. Fui suplente de Dr. Ridalvo, na época era juiz do 
TRE da seção judiciária. Era juiz Federal e ao mesmo tempo juiz no TRE. Depois, da 
Paraíba, fui para o Rio de Janeiro; depois do Rio vim para Pernambuco, na Seção 
Judiciária; aqui, além de Juiz Federal, fui diretor do Foro por duas vezes, e de Juiz 
Federal a Desembargador, onde assumi também o cargo da Vice-Presidência do 
Tribunal Regional Federal. Aqui tive o grande prazer de fazer parte de uma comissão 
de concurso, onde você era a secretária, e tive o privilegio de estar nessa comissão 
e gozar da sua presença sempre sorridente, atenciosa com todos, repetindo o que 
disse anteriormente. 
 
9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
Não Nancy, na verdade, a única aspiração é ser magistrado. Eu tinha um grande 
orgulho de ser juiz, por vários motivos, um dos quais era esse fato de ter realizado 
esse desejo do meu pai; então seria essa a aspiração, de realizar aquilo que meu 
pai desejasse que eu fosse. No mais, é o exercício normal na minha atribuição de 
magistrado. Nunca tive maiores aspirações, a não ser, a de ser juiz. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Pediria que falasse um pouco como foi sua atuaç ão como Magistrado e 
Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pequenos detalhes 
que marcaram, que deveriam ficar para História da I nstituição. 
Realmente, um fato marcante na minha carreira se deu quando eu era Juiz Federal 
no Rio de Janeiro. Eu era juiz federal na Paraíba, e pedi remoção para a 2ª Vara de 
Niterói. Mas, o destino quis que eu fosse ser juiz na 5a Vara do Rio de Janeiro. Uma 
Vara problemática, porque não tinham juizes titulares, e quando eu fui para a 5a Vara 
por determinação do Conselho da Justiça Federal, encontrei-a sobrecarregada de 
processos. O que me chamou a atenção foi o grande número de processos da 
previdência. Como eu não podia resolver todo o problema da Vara, debrucei-me 
sobre os processos da Previdência e os julguei todos. Passando um tempo, a chefe 
de gabinete, falou: “Dr Ubaldo, a TV Manchete está ai para entrevistá-lo”. Levei um 
susto! Será que fiz alguma coisa ruim aqui? A TV Manchete querendo me 
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entrevistar? Coloquei-me a disposição e perguntei qual era o motivo. “Nós estamos 
aqui, porque o senhor julgou todos os processos da Previdência e o Presidente da 
Associação dos Aposentados, ficou muito alegre, os aposentados ficaram também 
alegres e nos trouxeram essa notícia”. Eu fiquei surpreso com isso, porque eu 
estava exercendo nada mais do que o meu dever. Fiquei alegre, mais ao mesmo 
tempo triste, porque uma coisa normal na vida de um magistrado estava sendo 
tomada como uma coisa extraordinária - que era o de julgar. Então, eu vi ali que 
realmente a nossa dívida para com a sociedade era muito grande, e não via como 
resgatar essa dívida. Outro fato marcante, oriundo desse mesmo episódio dos 
julgamentos, das causas referentes aos aposentados: eu recebi um telegrama de 
uma pessoa humilde que dizia: “Dr. Ubaldo, ainda bem que há juizes como o 
Senhor”. Eu guardo isso como o maior título da minha vida. Bem guardadinho. 
Tenho vários títulos e homenagens que me foram prestadas, mas essa me calou 
profundamente no coração. Porque eu vi que era uma coisa bem sincera. Talvez eu 
não mereça e nunca merecesse isso, mas fiquei muito feliz por ter percebido que o 
povo reconhece quando se faz alguma coisa por esse mesmo povo. A justiça social 
é importante. Ela reconhece os dois lados, quando se faz e quando não se faz, e 
quando se faz mal também (risos). 
Teve um fato importantíssimo, e seria bom que outros tribunais tivessem isso como 
exemplo. Aqui foi realizado um Congresso dos Presidentes dos Tribunais Superiores 
e dos Países da Língua Portuguesa. O TRF da 5ª Região é quem deu o primeiro 
passo. Penso que foi o primeiro passo, outros virão, porque nós temos que lembrar 
que pertencemos à comunidade dos países que falam a língua portuguesa, e não há 
um intercâmbio muito grande, posso até dizer, quase nenhum. Esse foi um grande 
passo e espero que não se esqueçam disso, que outros congressos sejam 
realizados. Isso ocorreu quando era Presidente do Tribunal o Desembargador Jose 
Maria Lucena. Eu penso que foi uma coisa extraordinária e merecia ficar registrado 
na história da instituição.  
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
A criação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, como a dos demais Tribunais, 
foi excelente, porque houve uma descentralização nos julgamentos dos processos. 
Estes julgamentos, que hoje são feitos pelos tribunais regionais, eram feitos por um 
único tribunal: o Tribunal Federal de Recursos; então, evidentemente que as causas 
seriam julgadas de uma forma bastante tardia, não é? E o julgamento tardio, como 
todos sabem, não é justiça. Eu fui testemunho disso quando eu era, como já disse, 
Procurador da República, de modo que havia uma sala enorme abarrotada de 
processos esperando parecer ministerial; quer dizer o afunilamento era muito 
grande, então a criação dos Tribunais Regionais, inclusive o da 5ª Região aliado à 
criação dos Juizados Especiais, permitiu o resgate de uma grande dívida e, parte 
deste resgate foi feita. Mas, a missão está se tornando bastante difícil Nancy, porque 
foram criados os Tribunais, mas não foi aumentado o número de Desembargadores. 
A composição do nosso Tribunal continua praticamente a mesma há mais de sete 
anos; o nosso Tribunal é o menor. Então veja: eu disse que foi muito boa, mas 
poderia ter sido muito melhor se aumentassem o número de Desembargadores, 
porque houve um aumento do número de Juízes Federais, os processos têm sido 
julgados com certa celeridade, mas, quando chega ao Tribunal ele sofre uma parada 
cardíaca (risos) É só uma brincadeira. Sofre uma parada momentânea, não é? Em 
razão disto, nós temos processos aqui há mais de sete anos esperando o 
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pronunciamento do Tribunal Regional. Veja, esta situação se torna mais crítica 
quando há o recurso especial, quando há o recurso extraordinário que levarão seis, 
sete anos para serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelos recursos, 
ou pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um trabalho sobre isto, e que foi publicado 
em algumas revistas, intitulado Por uma Justiça mais Célere e mais Human; trouxe a 
história de uma pessoa humilde que não sabia nem o que era Justiça Federal. Ela 
queria buscar melhoria da aposentadoria, e talvez aconselhada por outras pessoas 
foi à Justiça Comum, e disseram que o problema não era lá e que era na Justiça 
Federal, e ela veio à Justiça Federal e propôs a ação . Depois de passados sete 
anos, ela sempre procurando o andamento do processo, por fim chegou a 
informação da funcionária: “Olha estamos esperando o precatório”, e ela pediu a 
moça que mandasse este homem vir rápido! Ela não sabia que precatório era uma 
diligência, uma requisição, que tinha que ser feita no numerário. “Oh, minha filha 
mande este homem rápido!” Porque ela estava doida para construir um quarto na 
casa dela para sua neta. E morreu sem realizar este sonho. Claro que isto é uma 
estória, não é o ocorrido, mas, os dados que eu trouxe são reais.  
O processo durava treze, quatorze anos, para chegar ao seu ponto final. Para 
chegar a um ponto de dizer foi entregue a prestação jurisdicional. O que nós 
assistimos durante dez, doze, treze anos é a apresentação da prestação 
jurisdicional, não é a entrega. Então, sem dúvida algumas providências que foram 
tomadas, as mudanças na Lei Processual, tudo isto foi ótimo e grande parte desta 
dívida foi resgatada, está sendo resgatada; mas, a dívida continua ainda muito 
grande. 
Houve uma melhora grande, o poder executivo têm se esforçado para solucionar, na 
medida do possível, todos estes problemas; mas, com fé em Deus, um dia, quem 
sabe tudo isto será resolvido e daí, nós teremos uma justiça realmente justa, por ser 
mais célere e por ser mais humana. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar 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 p úblico em geral? 
Foi importantíssimo, e posso dizer que o Tribunal Regional foi pioneiro. O primeiro a 
decidir sobre o julgado referente a liberação dos cruzados, que foram bloqueados 
nas contas de caderneta de poupança e que trouxe tanta desgraça, e tanta 
infelicidade; nós sabemos que causou um estrago muito grande na sociedade. E o 
Tribunal, a Justiça Federal quando foi chamada a se manifestar sobre isso, foi célere 
e, decidiu da maneira que deveria ser efetivamente decidido. 
Ainda nesse mesmo espaço, houve também decisões do Tribunal que dizem 
respeito às correções monetárias, fazendo com que se aplicasse uma correção 
efetiva, nesse dinheiro que ficou retido. O dinheiro foi devolvido através das 
decisões do Tribunal, mas, não foram corrigidos. E o Tribunal, quando foi chamado a 
falar sobre isso, o fez muito bem. 
Ele foi pioneiro na questão da liberação desses cruzados, que era limitado apenas a 
cinqüenta por cento; o Tribunal determinou que fosse liberado tudo. Não havia 
sentido esses cruzados estarem bloqueados.  
E uma outra decisão pioneira julgada na Paraíba, por este modesto julgador, foi o 
que diz respeito ao empréstimo compulsório. Eu decidi que esse empréstimo deveria 
ser restituído também com correção monetária; decidi também que este empréstimo 
compulsório era inconstitucional, estava invadindo a área destinada ao ICMS. Foi 
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pioneira também, na Justiça Federal, posso dizer que teve origem na Paraíba, mas, 
esta minha decisão foi mantida pelo Tribunal Federal de Recursos, visto que ainda 
não havia o TRF; mas, foi pioneira na Justiça, no âmbito da Justiça Federal daqui da 
região, essa pertinente aos empréstimos compulsórios. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
O Magistrado mais experiente, com mais experiência, eu penso que não. A opinião 
pública, mídia, não teriam essa influência marcante. O magistrado, penso eu, não se 
deixa influir. Eu estou falando aqui em relação aos magistrados experientes, mais 
antigos, não posso falar sobre os mais novos. 
Porque não tive ainda, nada assim, marcante que pudesse influenciar as decisões 
do magistrado de Primeiro Grau; na época dos mais antigos, houve fatos marcantes, 
a opinião pública se manifestou, e não creio que a opinião pública tivesse me 
influenciado. Até em alguns casos, a opinião pública iam numa direção e, as 
decisões em outra direção, pelo que era justo, não pelo que a opinião pública 
achava ser justo. Porque, a opinião pública tem às vezes uma estereotipia, ela nem 
sempre mostra aquilo que é real, mostra aquilo que os jornais divulgam, que a mídia 
divulga, o que nem sempre condiz com a realidade dos fatos. Eu posso dizer com 
segurança que a opinião pública não influencia o magistrado na sua decisão. 
 
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Eu sempre procurei proferir uma decisão justa, mesmo que contrária à lei; porque 
muitas vezes, você tem que se desviar um pouco da lei para fazer justiça, mormente 
o sistema que hoje estamos vivendo de “toma lá, dá cá”. Nós sabemos que há leis 
injustas, que são aprovadas em razão desta política, então, eu sempre fui atento a 
isto e, procurava ver o espírito da lei, se a sua finalidade não estaria deteriorada, 
deturpada, e muitas vezes aqui no Tribunal decidi de forma contrária a lei, eu e o 
Desembargador Napoleão, que hoje é Ministro. 
Em relação aos menores desamparados que eram designados por pessoas, depois 
veio a lei dizendo que este menor não tinha direito. A gente achava, nós achávamos, 
eu e o Desembargador Napoleão, que uma vez designada, este menor jamais 
poderia perder este direito aos benefícios da Previdência Social. Então, às vezes, o 
magistrado tem que desviar um pouquinho da lei para fazer justiça. O magistrado, 
Nancy não é um robô, ele é um ser humano, tem que analisar todas as 
circunstâncias que o caso envolve. 
 
15) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
Uma pergunta muito boa. Eu acho muito boa a atuação da OAB, e excelente a 
atuação da Polícia Federal. Eu só não acho boa a divulgação da mídia, que é feita 
de uma forma estereotipada, exagera nesta divulgação porque ainda como você 
está dizendo, o fato ainda está sendo investigado, e muito bem investigado pela 
Policia Federal. A minha crítica é essa divulgação exagerada que ocorre na mídia. 
Nós vemos cenas de teatro na divulgação, que assustam e até machucam às vezes. 
Eu me sinto machucado quando vejo divulgações repetidas sobre crimes que não 
mereciam tanta divulgação. Eu só critico esta divulgação exagerada da mídia, que 
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fica repetindo os fatos diariamente, fatos que mereciam apenas uma referência de 
um dia, e visitam as notícias da TV e dos jornais diariamente. 
 
16) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Nós citamos duas: recentemente as decisões referentes ao empréstimo compulsório 
que entendia que o empréstimo compulsório era inconstitucional, e a liberação dos 
cruzados depositados em poupança. Essas foram decisões pioneiras em nível 
nacional. 
 
17) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Honestamente, aqui no Tribunal há duas correntes: há uma corrente com tendência 
muito forte à União, e há outra corrente que olha a questão com mais cuidado. São 
correntes respeitáveis; mas, sem dúvida alguma, há uma corrente mais favorável a 
União e outra corrente que é mais benéfica ao direito das partes, a parte mais fraca. 
Há uma tendência para a parte mais forte; mas, há também uma preocupação com o 
direito das partes e dos contribuintes, mormente quando a carga tributaria é 
extremamente pesada, enquanto que os direitos dos funcionários são quase que 
diariamente extirpados. 
 
18) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade?  
Eu espero que seja exeqüível; é ótima, evita custos exagerados, evita a 
preocupação com espaço para guardar papel. Hoje, a tendência é diminuir a 
quantidade de papéis; além de ter fácil acesso. 
 
19) Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqü ível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Espero que ela seja exeqüível, pois vai evitar uns cem números de problemas, vai 
evitar custos, vai facilitar o acesso. Sem dúvida alguma, o acesso oral é muito mais 
simples. Espero que isto no futuro seja efetivamente uma prática para acabar com 
esta papelada que ora existe. 
 
20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
A sociedade pode estar certa; o Tribunal é constituído de juízes, embora com as 
tendências que já comentamos de juízes imparciais, que procuram realizar a boa 
justiça, há efetivamente os casos de dúvida, uma tendência para o mais forte, que é 
a União; há uma corrente, não é? Mas, há mais uma corrente para o direito das 
partes, isto, nos autos da Justiça Federal, aparece freqüentemente, porque a Justiça 
Federal só julga causas em relação a órgãos públicos, órgãos previdenciários; e a 
sociedade pode estar certa que a justiça cumpriu e vai continuar cumprindo seu 
mister, que é da aplicação da boa justiça; o Tribunal irá continuar o seu com a sua 
missão de aplicar a boa justiça.   
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Todos nós, homens, somos sujeitos a falhas, a erros e evidentemente isto ocorre; 
mas, não com o intuito de prejudicar ou de favorecer a alguém; mas apenas com o 
objetivo de fazer justiça. 
 
Muito obrigada. 
Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência ter  prestado este depoimento 
em prol da consolidação da Memória do TRF da 5ª Reg ião. 
Muito obrigado, Nancy. Foi um prazer enorme estar aqui com você, repito, é um 
privilégio! 
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E N T R E V I S T A Nº 25 
 
Nome – Desembargador Federal VLADIMIR SOUZA CARVALHO 
Pais – Jubal Carvalho e Maria de Souza Carvalho 
Data de Nascimento – 06 de abril de 1950 
Local da Nascimento – Itabaiana - Sergipe 
Local da Entrevista - Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista –  30 min 4 s 
Data da Entrevista – 10 de fevereiro 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? 
Meu nome: Vladimir Souza Carvalho. O nome de meus pais é: Jubal Carvalho e 
Maria de Souza Carvalho.  
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 06 de abril de 1950, na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor Vladimir? Pode f alar um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Normal, na condição de filho mais novo de uma prole de três. Brincadeiras em casa, 
e nas ruas próximas a casa onde morava.  
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Meu pai era comerciante. Tinha uma loja de tecidos. Minha mãe administrava 
sozinha, a casa, com quase todas as tarefas atinentes. Foi com ela que aprendi, 
ainda sem freqüentar qualquer escola, as letras, vendo-a ensinar ao meu irmão, 
mais velho que eu. Além de comerciante, meu pai tinha noção de história, fazendo 
anotações de datas, locais e da família em cadernos, hoje em minhas mãos. Minha 
mãe foi professora primária, deixando de ensinar quando o segundo filho nasceu. Eu 
fui o terceiro. 
Sou casado pela segunda vez, com um saldo de dois filhos. Minha esposa é 
servidora da Justiça Federal de Sergipe, tendo trabalhado comigo na 2a. Vara, 
inicialmente no cartório, depois no gabinete, como assessora. Tenho um filho do 
casamento anterior, e, infelizmente, uma filha falecida aos vinte anos de idade.  
  
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Aprendi o alfabeto vendo minha mãe ensinando as letras ao meu irmão. Acredito 
que, a esta altura, já tinha quatro anos. A gente, à época, já ia à escola um pouco 
crescido, com mais de quatro anos.  
Conversando há pouco com minha mãe, relembrando fatos escondidos no fundo do 
baú, cheguei à conclusão que a minha primeira professora foi dona Letícia, em 
escola situada em uma casa de corredor e três quartos, com sala grande, onde os 
alunos se sentavam, localizada na Rua do Canto Escuro, hoje demolida. Eu devia 
estar com seis anos. Lembro-me bem do livro que foi adquirido em Aracaju e trazia 
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as letras e sílabas para serem recitadas, a fim de formar a palavra. Segundo minha 
mãe, eu saí da escola porque a professora arranjou um emprego em cartório e 
deixou de ensinar. Acho que perambulei por duas escolas mais, uma de Maria 
Augusta, no Beco Novo, que não me recordo bem, e outra em São Pedro, em uma 
casa de esquina na Praça da Matriz. Não sei quanto tempo passei em ambas. Sei 
que já me vejo estudando na escola de dona Lenita Porto, a sala de entrada de uma 
casa, situada no oitão da Igreja. Como dona Lenita Porto foi embora para Aracaju, 
tive de me matricular na escola de Gabriel Andrade, ou seja, o Educandário João 
Kupper, onde permaneci poucas semanas, pedindo para sair porque nenhuma lição 
me era tomada, nem nada me era ensinado. A escola de Gabriel ficava em uma 
casa à Rua São Paulo. A gente ia e voltava, sem aprender nada. Todos estes fatos 
ocorreram nos anos de 1956 e 1957. A esta altura, fracassada a passagem pela 
escola de Gabriel, a solução era a escola de Maria de Branquinha, isto é, o 
Educandário Nossa Senhora Menina, onde fui iniciar os estudos no ano de 1958, 
fazendo com ela todo o primário. Professora severa, de muita disciplina, tomava 
conta sozinha de todos os alunos, usando a palmatória, o ficar de joelhos com livros 
na mão; conclui o primário no ano de 1961. Destacaria, como fato importante, ter 
iniciado a estudar com seis anos, quando já sabia as letras, passando por diversas 
escolas, até me firmar na de Maria de Branquinha, onde, algumas vezes, menos no 
ano de 1959, apanhei de palmatória e tomei carões; um, inclusive, por ter dito que 
estava namorando uma aluna, que, naquele momento, achei linda. Não esqueci da 
cena, nem perdoei, ainda hoje, o contador do fuxico. Devo minha disciplina àquela 
que vi na sua escola. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
No primário, em Itabaiana, o meu melhor ano foi o de 1959. Em 1960 e 1961, no 
terceiro e quarto anos, fui um aluno normal, nem o melhor, nem o pior, sempre 
fazendo os deveres com pontualidade, procurando assimilar os ensinamentos da 
professora e, em casa, sem necessidade de impulso dos pais, mantendo contato 
direto com os livros. 
No ginásio, também em Itabaiana, me mantive numa média boa. Dificuldades em 
Matemática, onde fiquei em segunda época no ano de 1963. Também não sei se o 
professor, sem didática, não me prejudicou na matéria. Nas demais, sobretudo 
Geografia e História, sempre me saí bem. O professor de Português se limitava a 
fazer a leitura do texto e da parte gramatical. Nada aprendi no ginásio com ele. Não 
me destaquei como aluno, no curso ginasial, embora não tenha entrado nunca na 
lista dos piores. 
No curso clássico, já em Aracaju, me dediquei mais aos estudos, conseguindo ser 
sempre, no seu conjunto, o segundo aluno. Passei a ler mais e, talvez o fato de ter 
ficado sozinho, em casa dos avós maternos, tenha me favorecido a tirar sempre 
boas notas, pela solidão que o meu quarto proporcionava. 
No curso de Direito, também em Aracaju, estive sempre na média: nem dos bons, 
nem dos piores. Comecei a trabalhar, primeiro na Procuradoria do então INPS, 
depois como datilógrafo da Justiça Federal, passando, enfim, a ter dinheiro no bolso. 
Estudei, adquiria livros diversos da mesma matéria, mas sem ser nunca um aluno-
destaque. Acho que o fato de ter passado a trabalhar e ter dinheiro no bolso, me deu 
mais liberdade para as saídas noturnas, cinemas, bares, etc. O trabalhar na Justiça 
Federal, por outro lado, me foi algo sumamente positivo, pelo que pude ver e fazer. 
De quando em quando, sonho com um teste a fazer, de matéria que não estudei, me 
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deixando preocupado. Acordo-me e vejo que tudo não passou de um sonho, meio 
pesadelo, pelo tempo em que já me encontro formado. Talvez, a minha consciência 
ainda não tenha me perdoado das noitadas em detrimento dos estudos. Acho. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
À época, existia o curso clássico, que não deveria ter sido extinto, e o científico. 
Frágil em Matemática, e, da mesma forma, em Química e Física, não sei se por 
deficiência minha ou falta de bons professores no ginásio; por outro lado, leitor de 
bons romances, escrevendo poesias e crônicas, não tive dúvidas em fazer o curso 
clássico. Neste, o de Direito surgia como a melhor opção, visto que as outras duas – 
ser professor ou ser assistente social – nunca me atraíram. Entrei no curso de direito 
por este motivo. Com o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, servidor 
da Justiça Federal, tinha várias opções: 1) permanecer na Justiça Federal como 
servidor; 2) advogar em Itabaiana e arredores; 3) seguir a magistratura; 4) abraçar o 
Ministério Público. Preferi a Magistratura, depois de ter advogado um pouco em 
Itabaiana e comarcas lindeiras. Um juiz de direito de Itabaiana, que não cumpriu 
prazos nem respeitava horários, foi, afinal, quem me inspirou, despertando em mim 
o desejo de ser juiz, para começar a audiência no horário e proferir a sentença no 
prazo devido. Criei gosto. Estudei. Fiz concurso para juiz de direito em Sergipe, 
ficando em quinto lugar. Depois, tentei ser juiz federal e fui aprovado. Como 
reprovação, dois concursos para o Ministério Público, em nível estadual (Sergipe); 
passei no concurso para Juiz de Direito, sendo nomeado para a Comarca de Nossa 
Senhora da Glória; depois, consegui remoção para a de Campo do Brito, de onde eu 
parti para a Justiça Federal, tendo sido Juiz Federal no Piauí, em Alagoas e, 
finalmente, em Sergipe. Acho que, com facilidade para escrever e gostando de ler, 
fiz bem em ter escolhido a magistratura. O aperfeiçoamento vem com o tempo.  
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Primeiro, fui servidor da Justiça Federal de Sergipe, onde passei a ter intimidade 
com o processo. Fiz de tudo, menos conta. Antes de ser servidor da Justiça Federal, 
eu fui servidor da Procuradoria do INPS, onde comecei a lidar com processos. 
Depois, me submeti, com o tempo, a quatro concursos, como já me referi. Fui 
reprovado em dois, para o Ministério Público, como já relatado. Passei, inicialmente, 
no de Juiz de Direito, sendo nomeado para a Comarca de Nossa Senhora da Glória, 
sertão sergipano, onde passei um ano e cinco meses. Pedi remoção para a 
Comarca de Campo do Brito, mais próxima à cidade de Itabaiana, onde residia, à 
época, onde fiquei por quatro anos e meio. Depois, tomei coragem para me 
submeter a concurso para Juiz Federal, sendo aprovado. Passei, então, nove meses 
no Piauí, 1984-1985, dois anos e meio em Alagoas, 1985-1987, e vinte anos em 
Aracaju, 1988 a 2007, quando, convocado, passei ocupar uma cadeira no Tribunal 
Regional Federal da 5a. Região, até tomar posse, em fevereiro de 2008. 
 
9) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se tornou realidade? 
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Aceitei a promoção como um desafio, no sentido de me dedicar com exclusividade 
ao meu mister, na busca de enfrentar e vencer o volumoso número de processos 
recebidos. A segunda instância, para mim, continua a ser a continuação da primeira; 
ou seja, processos para serem julgados no dia-a-dia, todas as semanas. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiã o. Pequenos detalhes que 
marcaram, que deveriam ficar para História da Insti tuição. 
Dedicação exclusiva, na busca de julgar muito, para que o número de feitos 
herdados e distribuídos possa diminuir, a fim de se respirar com água abaixo da 
boca, tentando, aos poucos, diminuir o número de feitos remanescentes. Procuro ser 
rápido, levando processos para o apartamento que adquiri em Recife, e para o fim 
de semana em Aracaju, a fim de deixar o gabinete, com o tempo, com o número de 
processos bem pequeno, trabalhando com processos inclusive em meses de férias, 
até para não perder a prática. É meta, que pode levar alguns anos, a diminuição dos 
feitos. 
 
11) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Infinitas e todas de caráter positivo, a começar pelo próprio fato, isto é, a criação de 
um Colegiado, reunindo em torno de si seis estados, fato que favorece aos 
advogados destes seis estados, proporciona aos seus juízes a possibilidade de 
galgar a Segunda Instância, centraliza sua vida administrativa em sua sede, se 
constituindo numa fonte de direito pragmático. 
 
12) Durante sua atuação neste Tribunal, poderia cit ar alguns julgados que 
considera mais relevantes para o Tribunal e/ou para  Sociedade?  
Acho que todos, desde a mera decisão monocrática em agravo de instrumento, ao 
mais volumoso feito em Plenário. Todo julgamento é importante e exige estudo, 
sendo uns mais simples, outros mais complexos. Depois, não há como citar um ou 
vários julgados, porque muitos foram proferidos durante o decorrer do ano de 2008, 
mais de quatro mil e quinhentos, de forma que é impossível apontar alguns, 
sobretudo quando, julgado um, outro aparece, não dando tempo para parar a fim de 
memorizar este ou aquele. 
 
E quais desses poderiam estar num Espaço Memória do  TRF 5ª Região com 
objetivo de servir a pesquisas de estudantes, acadê micos e público em geral? 
Eu colocaria todos, classificados por matéria e dentro da matéria, por assunto, de 
forma a permitir que o pesquisador em si procure cotejar um por um, para ver qual 
lhe interessa mais de perto. 
 
13) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Sim. Julgamento é julgamento, processo é processo, influência da opinião é outra 
coisa. Não há como ceder por força de pressão. Há como rever posições, se alguém 
demonstra equívoco na que firmamos. Tenho, nas Sessões, aberto mão de muitos 
decisórios quando me deparo com uma sugestão melhor. Mas, nunca me deixei 
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influenciar por nenhuma pressão. Na primeira instância, por exemplo, se, por ali, 
tivesse alguma vez me sentido ameaçado, levaria o fato à Corregedoria e tomaria a 
posição que melhor me resguardasse a vida e o nome. Mas, decidir por força de 
pressão, nunca ocorreu comigo, até agora. Acho que todos têm o direito de opinar e 
de pressionar, cabendo ao magistrado o poder de decidir, o que faz de acordo com o 
seu pensamento, sua visão jurídica e sua cultura.  
 
14) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça? 
Não. Já me arrependi de algumas sentenças em matéria penal, mas nunca me bati 
pela frente com decisão contrária ao meu sentimento pessoal de Justiça, porque 
este vai encontrar amparo na norma, de forma que ao Julgador só cabe aplicá-la ao 
caso concreto, independentemente de, como homem, pensar de forma diferente. 
  
15) Durante sua trajetória no TRF, lembra-se de alg um fato marcante 
envolvendo a relação da atuação da OAB, do Ministér io Público Federal, da 
Defensoria Pública Federal ou de algum outro órgão que mereça um destaque 
especial? 
Não. Cada órgão tem um papel a fazer. É como um time de futebol. O goleiro, com a 
responsabilidade de não deixar a bola entrar na trave. O zagueiro, de defender. O 
atacante, de fazer o gol que possa possibilitar ao time vencer. Cada um na sua. O 
Julgador, também. Por outro lado, acho que sempre fui feliz em saber qual a minha 
posição em campo e minhas tarefas respectivas, de maneira que sempre evitei 
qualquer choque ou conflito com quem quer que seja. Como aprendi na minha 
infância, em Itabaiana, cada macaco em seu galho. Depois, quando os conflitos 
surgiam, e, ainda surgem, procurava, como procuro, ver em cada um o resultado de 
um processo complexo, onde cada pessoa tem uma função, devendo lutar para a 
implantação de suas aspirações. 
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Nada tenho a avaliar, porque me envolvo demais com o processo em si, não me 
dando tempo para muita coisa que, apesar de estar ao redor, não faz parte do feito 
isoladamente. 
 
17) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Como cidadão, aprecio, achando que o nome de quem comete delitos deve ser 
divulgado. Como julgador, tenho a norma como ponto máximo de orientação. Se a 
norma permite, tudo bem. Do contrário, nada feito. 
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Não tenho elementos, ainda, para responder com precisão. O meu tempo aqui no 
Tribunal ainda é pequeno para cotejar suas decisões, com a dos demais tribunais, e 
verificar em que posição o nosso tribunal se situa.  
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica ao contribuinte e/ou beneficiado? 
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Nem uma coisa, nem outra. Pelo que tenho observado, no dia-a-dia do Tribunal, 
desde o final de novembro de 2007, quando cheguei como convocado, acho que as 
decisões do Tribunal procuram ser justas, na busca de aplicação da lei. Nem 
favorece, nem desfavorece. 
 
20) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Acho-a positiva, mas não me sinto preparado para fazer qualquer “opinamento” de 
forma científica; sobretudo porque minha visão do processo é mais de um julgador 
que quer sempre fazer aquilo que a Constituição Federal lhe manda: julgar. 
 
21) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Acredito, é de se esperar. 
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Não consigo vislumbrar nada em torno do processo, a não ser o de julgá-lo. 
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APÊNDICE H –  TRANSCRIÇÃO DAS  ENTREVISTAS DIRETORES GERAIS 

 
E N T R E V I S T A Nº 26 
 
Nome – Doutor LUCIANO MARIZ MAIA 
Pais – Otavio Mariz Maia e Osalina de Almeida Maia 
Data de Nascimento – 15 de Abril 1959 
Local da Nascimento – Pombal - Paraíba 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 36 min 41 s 
Data da Entrevista – 21 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
Boa Tarde Dr. Luciano para mim é um prazer e agrade cer logo o Senhor de 
início a disponibilidade do seu tempo que eu sei qu e é difícil em prestar esse 
depoimento em prol da consolidação da memória do TR F5ª Região.  
Meu prazer.  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  de seus pais? 
Eu sou Luciano Mariz Maia, filho de Otavio Mariz Maia e Osalina de Almeida Maia. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em Pombal, na Paraíba, no dia 15 de Abril 1959; vou fazer 50 anos. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Embora tenha nascido em Pombal, muito cedo os meus pais migraram para 
Campina Grande, onde vivi os primeiros três anos de minha vida; em seguida, desde 
1961, moramos em João Pessoa. Portanto, toda minha infância aconteceu em João 
Pessoa, morávamos perto do centro, próximos também ao parque chamado Lagoa, 
que é no centro da cidade, e toda minha infância foi  esse ambiente.  
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Veja, o meu Pai, Otávio Maia, era médico; formou-se em 1953 na Bahia, e foi morar 
em Pombal; lá, teve os 3 primeiros filhos com a minha mãe, Osalina; Otávio, o mais 
velho, Tarcisio, e eu; em seguida, migrou para Campina Grande, e dessa vez 
nasceram mais 2 irmãos, Guilherme e Alexandre; e finalmente, veio para João 
Pessoa, para assumir o mandado de Deputado Estadual; no curso do mandato, ele 
então deixou a família  e foi viver em São Paulo; depois, na Bahia, aqui em  Recife  
e, finalmente, no Rio Grande do Norte, onde trabalhou em órgãos públicos, foi diretor 
da Companhia de Energia do Rio Grande do Norte, e depois diretor da Telern - 
Companhia de Telefonia do Rio Grande do Norte, até 88 quando morreu. Minha 
mãe, Osalina Maia, muito cedo se formou em educação, e foi ser professora, em 
Patos; quando  casou com meu pai, a vida inteira se tornou dona de casa, até o 
momento em que  se separou dele; o meu pai nos deixou, por assim dizer, e em 
seguida ela foi estudar para fazer vestibular; fez o vestibular em 69, formou-se  já 
com mais de 40 anos, quando começou essa nova vida; hoje, está aos 81 anos de 
idade, formou-se em administração, em 1974; logo em seguida,  trabalhou na 
Companhia de Água do Estado da Paraíba , e conquistou muitos degraus nesta 
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empresa, onde ela atuava na área de  bem estar social; uma grande influência na 
minha vida, eu como administrador da procuradoria, essa influência dela como 
administradora; aposentou-se, já a algum tempo, tem 81 anos de idade e muita 
vitalidade. 
 
E sua família hoje Doutor Luciano 
Eu sou casado desde 83, com Débora Zulinia, que é arquiteta, com quem tenho 3 
filhos: Francisco, o mais velho, tem 21 anos de idade, Lucas tem 18 anos e André 
tem 13 anos; os dois mais velhos estudam Direito, Francisco, numa universidade 
particular em João Pessoa, e Lucas na Universidade Federal; Francisco também faz 
o curso de Administração na Universidade Federal; Débora é arquiteta, e é uma 
grande companheira, pois temos estado juntos desde os meus 16 anos de idade, e 
ela com seus 14 anos de idade; é uma vida juntos, e muitas histórias juntos; e 
também tivemos uma filhinha, Gabriela, nossa primeira filha, que nasceu em 1986, 
mas foi prematura e não resistiu, e  Deus nos abençoou. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? E o seu desempenho esco lar? 
Minha primeira professora, que me ensinou a alfabetização, foi irmã Clara, ainda 
viva, e que foi companheira de infância da minha mãe; foi quem me ensinou as 
primeiras letras, e ensinou as primeiras letras ao meu filho Lucas, então é uma 
pessoa que faz parte da história da família, ensinando no Instituto João XXIII, um 
colégio de freiras, de educação religiosa, cristã; estudei os meus primeiros anos de 
vida nesse colégio, em João Pessoa, em seguida no PIO XII, outro colégio, quando 
com a saída do meu pai, e as dificuldades financeiras que começamos a enfrentar, 
comecei a estudar em escola pública; os meus irmãos e eu fomos estudar em 
escolas públicas, na época chamava-se Colégio Estadual do Roger; estudei três 
anos, hoje não existe mais em João Pessoa, e funciona como Luiz Gonzaga Buriti, 
no bairro de Cambiá; fui estudar no Liceu Paraibano, um colégio estadual 
secundarista; fiz o processo de seleção para o ingresso no Liceu em 74; naquela 
época, já havia processo seletivo, com provas objetivas para os alunos entrarem no 
Liceu Paraibano; era um colégio público de qualidade, estudei dois anos neste 
colégio, e no terceiro ano eu resolvi ir para um colégio particular, para que eu não 
fizesse cursinho; como não tínhamos muitos recursos, ou eu ia para uma escola 
particular de qualidade ou fazia cursinho; para ganhar tempo e ter mais oportunidade 
de estudar em casa, resolvi ir para um colégio particular, em vez de pagar um 
cursinho; deu certo, eu estudava as horas em casa por minha própria conta, eram de 
12 à 14 horas de estudo, por dia, no período do vestibular; como conseqüência, 
consegui obter êxito no vestibular para direito na Federal; e, algo que foi 
interessante naquele momento: foi a primeira vez que alguém que não era da área 
de medicina, nem engenharia, conseguia um primeiro lugar geral no vestibular; bom 
essa é a minha vida acadêmica até o ingresso como estudante de direito. 
 
6) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Meu avô, João Agripino, era advogado, embora tenha morrido muito moço, com 46 
anos; ele deixou uma marca pela atuação política. Meu tio, João Agripino, 
governador, também advogado, marcou profundamente a Paraíba pela sua garra, 
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pelo seu arrojo, pela sua coragem; esses me impulsionaram a ser candidato a 
advogado, ou à jurista, para seguir a política. Eu tinha vontade de fazer política, e 
por muito tempo pensei nisso.  
Quando eu fiz o curso de direito, no ano que fiz o vestibular, eu estudava muito 
matemática, e meu professor de matemática, via um potencial muito grande na 
engenharia, de tal maneira que eu terminei no ano de vestibular me concentrando 
muito no estudo das ciências exatas, física, matemática; o vestibular de engenharia 
era, na época, mais concorrido que o curso de direito; mas, na hora de fazer a 
inscrição, eu voltei e fiz o curso de direito, nunca me arrependi, porque realmente 
acho que faz parte da minha vida. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
7) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Eu fui para o TRF em maio de 89; ou seja, já estava com 30 anos de idade. Eu me 
formei aos 21 anos de idade. E quando me formei, fui ser professor universitário, eu 
ensinava no Instituto Paraibanos de Educação, o IPE; ensinava direito comercial. Em 
83, fiz concurso para Promotor de Justiça do Rio Grande do Norte, consegui 
aprovação num concurso difícil, e são meus colegas de concurso o Juiz Federal, 
posteriormente Desembargador, Francisco Barros Dias, e também o Juiz Federal, 
Ivanildo Carvalho; são meus colegas no concurso de Promotor de Justiça do Rio 
Grande do Norte, em 1983; então, nesse período, como Promotor de Justiça e como 
professor, eu participava  muito ativamente de campanhas eleitorais na Paraíba, 
especialmente ligado à Antonio Mariz, Humberto Lucena, João Agripino; eram 
pessoas com as quais eu atuava imensamente; por conta delas, fui Secretário de 
Estado em 1987; fui advogado de  Tarcício Buriti na campanha de 1986, delegado 
do partido e advogado dele; com a vitória de Tarcício Buriti, ele tornando-se 
governador em 87, me convidou para ser Secretário do Estado. Exerci a função de 
Secretário do Estado do Governo, era na época a parte da Casa Civil que cuidava 
dos atos normativos do projeto de lei, os atos que o governador celebrava, uma 
espécie de consultoria jurídica do governador internamente; passei um ano como 
Secretário do Estado, e o partido o PMDB rompeu com o governador e, como 
conseqüência, eu pedi exoneração e sai do governo. 
No ano de 1988, houve eleições diretas para prefeito da capital, e eu concorri ao 
cargo de vice-prefeito; perdão, vitorioso foi Wilson Leite Braga, naquela época, 
concorri com Aroldo Rusself; mas em seguida entrei, ou seja, tinha perdido as 
eleições, e o processo de construção do Tribunal estava em encaminhamento; 
quando então é instalado no final de Março, início de abril, solenemente instalado, 
recebo entre abril e maio, o convite de Dr. Ridalvo Costa, o primeiro Presidente do 
Tribunal, para auxiliá-lo com uma equipe de servidores da Justiça Federal nessa 
tarefa de implantação de serviço jurídico do Tribunal Federal da 5ª Região. 
 
8) Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
Foi um marco importantíssimo; o constituinte resolveu que criaria Tribunais 
Regionais Federais, mas, deixou ao legislador ordinário a tarefa de dizer quantos 
seriam e onde seriam, de tal maneira que coube a uma grande articulação política a 
definição da quantidade de Tribunais Regionais Federais; Brasília sediou um, o Rio 
pela sua grande importância sediou outro, São Paulo não podia ficar de fora, e os 
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estados do sul disputavam a sua fatia; a conseqüência prática foi que, Minascomo 
era muito próximo do Rio e ao mesmo tempo muito próximo  de São Paulo ou de  
Brasília, não teve força para ter um tribunal; a Bahia não tinha força sozinha para ter 
um tribunal no nordeste, porque ficava muito longe dos demais estados, e 
Pernambuco então aproveitou-se desse conflito de interesses entre vários estados 
vizinhos, e conseguiu ser contemplado com essa vaga para cá; é uma imensa 
importância para o estado de Pernambuco, para a cidade do Recife e para região do 
Nordeste este tribunal. O Tribunal consegue, digamos assim, não só articular o 
direito aplicado às questões federais na nossa região, mas, ele consegue ser o 
tribunal da região nordeste, com a criatividade do pensamento do jurista do 
nordeste; e quando eu falo do jurista do nordeste, é lembrando que em todo os 
Estados da Federação há sempre grandes juristas que deram imensas luzes para o 
ensino e o aprendizado do direito no nosso país. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
9) Ao estar nomeado para um cargo de Direção Geral,  de uma Instituição 
recém criada, pode descrever como se processou o fe edback com as unidades 
da Instituição? E com os Gabinetes dos Juízes em fa se de implantação? 
Um fato que eu me orgulho muito é que a minha amizade com Dr. Ridalvo Costa foi 
construída numa atuação jurisdicional, ele como juiz federal eu como advogado; 
mas, em seguida, particularmente ele como juiz do Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba e eu como advogado e delegado de partido, onde estava em jogo decisão 
política importante envolvendo mandato, envolvendo muitas emoções, porque 
política se faz com emoção; pois bem, neste contexto, tingido pela emoção, ele 
conseguia identificar em mim  a capacidade de, mesmo tendo engajamento político, 
ter uma atuação num órgão do Poder Judiciário, em que minha experiência 
administrativa anterior como Secretário e a minha experiência de articulação política 
pudesse servir em beneficio da construção de um órgão que tem que ser imparcial, 
isento,  apartidário e voltado para a interpretação e aplicação do direito,  portanto,  
solução pacífica das controvérsias; então, a minha força e ao mesmo tempo minha 
fraqueza era a experiência na política, e o fato de ser do Ministério Público Estadual; 
porque isso fazia com que, quando eu vim para cá, trouxesse um pouco da minha 
história, eram 30 anos de vida, mas ao mesmo tempo alguém que já era promotor de 
justiça há mais de 8 anos, alguém que já tinha sido Secretário de Estado, alguém 
que já era professor universitário; ou seja, essa bagagem me dava credibilidade para 
exercer o cargo de Diretor Geral do Tribunal; ao mesmo tempo, era minha fraqueza, 
porque não conhecia o funcionamento da Justiça Federal internamente, eu não 
sabia como funcionava a questão orçamentária, não sabia como funcionava a 
própria distribuição dos serviços, como era a convivência com os juízes; então, foi 
um aprendizado de vida muito importante, baseado no respeito, na confiança, na 
credibilidade, especialmente com Dr. Ridalvo Costa, e em seguida com Dr. Araken, 
que foram os Desembargadores com os quais eu atuei mais de perto; ao mesmo 
tempo, com a abertura de ouvir cada um dos outros Desembargadores, entender 
suas necessidades,  e ao mesmo tempo, apontar os limites da administração, na 
satisfação de atender suas necessidades; ou seja, eu procurava, pela habilidade que 
eu já tinha de ouvir as pessoas da articulação política, de estar sempre presente nos 
vários gabinetes, conversando diretamente com as assessorias, as chefia de 
gabinete, e com setores administrativos, ouvindo as queixas, ouvindo as 
preocupações, ouvindo os reclames para, ao mesmo tempo que filtrava, tentar fazer 
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chegar a Dr. Ridalvo e ao Tribunal, na sua composição, quais os problemas que 
enfrentávamos e como é que poderíamos encaminhar as soluções; algumas vezes 
as soluções eram possíveis ali mesmo, no arranjo administrativo, outras dependiam 
de  uma articulação maior do Conselho de Justiça Federal, enfim, com outras 
instâncias que significassem recursos orçamentários extras para poder 
desempenhar as suas funções; as dificuldades existiam até por conta de novos 
funcionários; quando nós chegamos no tribunal, eu digo quando nós chegamos, os 
primeiros que chegamos, e aí eu lembro que existiam apenas, eu tenho impressão, 
que fui o décimo ou o décimo primeiro funcionário a começar no Tribunal, servindo 
de Diretor Geral; Dr. Ridalvo tinha trazido a equipe dele da Paraíba, Afonso 
Laurentino, e alguns outros, assim, importantes, Zé Maria inclusive, na primeira leva  
para ajudá-lo; tinha Edmilson, que era funcionário da Justiça Federal e ao mesmo 
tempo do STJ, que ajudava montar várias seções judiciárias; mas, eram apenas 
duas salas funcionando, duas salas administrativas, onde todas as diretorias e todos 
os serviços cabiam nessas salas, e onde o Diretor Geral recebia os ofícios e ele 
próprio datilografava; não era nem digitado; porque não tinha nem computador;  
datilografava-se os ofícios, as atas de reuniões administrativas, de sessões 
administrativas do pleno; encaminhava os expedientes, preparava os atos um por 
um, administrativamente; então, era uma situação muito precária, mas em pouco 
tempo, nos valendo de concursos realizados por outras instituições, em pouco tempo 
e porque tinha orçamento para isso, em pouco menos de 6 meses, o tribunal já tinha 
quase 500 funcionários; então, para você montar administrativamente essas salas, 
nomeando,  dando posse a essas pessoas, orientando os procedimentos disso e 
daquilo, foi um trabalho gigantesco; por isso, eu sempre menciono o título que Dr. 
Ridalvo herdará junto com todos os colegas de bancada, mas especialmente ele 
como o primeiro Presidente,o Fundador; e ter sido o fundador não é coisa fácil, é 
iniciar procedimento, é abrir caminhos é pensar como deveria ser feito, porque se for 
feito de maneira correta, todo o encaminhamento se dará de maneira correta, mas 
se for feito de  maneira equivocada, para consertar é mais difícil no futuro. 
 
10) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”. 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado c omo Diretor Geral do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região poderia cita r alguma que se tornou 
realidade? 
Eu preciso ser completamente honesto, e dizer que não é tarefa de uma só pessoa, 
nem foi fundamentalmente um processo meu; na verdade, Dr. Ridalvo Costa, este 
sim com o conjunto dos outros nove colegas, e aí todos sabem, mas não custa 
mencionar, Araken Mariz, Hugo Machado, José Delgado, Petrúcio Ferreira, Lázaro 
Guimarães, Orlando Rebouças, Nereu Santos, Francisco Falcão, e finalmente, 
Castro Meira; finalmente, o que é importante, em todo esse processo: eram 10, e 
esses 10 Desembargadores tiveram um Diretor Geral, um Diretor Judiciário e um 
Diretor Administrativo, e comandaram uma equipe, e essa equipe que na maioria 
das vezes fica anônima,  não surge com seu nome, mas são essas pessoas que 
tinham os planejamentos orçamentários, tinham as idéias, acompanhavam as obras, 
acompanhavam a publicação dos atos; Silvia Brasilit, por exemplo, não se poder 
deixar de mencionar a importância dela no setor pessoal; Edmilson, já citei e vale a 
pena citar novamente; Janilson, da Secretaria Judiciária, e tantas outras pessoas 
que trabalharam diretamente no gabinete, e uma quantidade imensa de jovens, 
homens, mulheres, que vieram acreditando na construção desse Tribunal; a eles 
deve ser efetivamente atribuída esse mérito. Eu sempre menciono, nas sessões 
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solenes do Tribunal, que me orgulho de estar como Procurador Regional da 
República, e ter sido daquele Tribunal, funcionário como os funcionários daquele 
Tribunal, e citar, lembrar todos ele; que o Desembargador, Presidente agora, na 
celebração da inauguração, Luiz Alberto Faria, foi funcionário do Tribunal. O 
Desembargador Rogério, foi funcionário do Tribunal;  muitos que são 
Desembargadores ou são Juízes Federais foram funcionários da Justiça Federal; 
então, é um imenso aprendizado, e o corpo de funcionários do Tribunal Regional 
Federal, é indiscutivelmente, de grande capacidade, e que orgulha qualquer 
magistrado, orgulha qualquer colega servidor, essa atuação em conjunto. 
 
11) E para construção da história do Tribunal teria  algum fato interessante, 
algo que deveria constar num Espaço Memória, lembra nças, detalhes do 
funcionamento das unidades, o que mudou...  
Dr. Ridalvo, foi fundador num ano importante; a Vice-Governadoria do Estado de 
Pernambuco ajudou muito o Tribunal, cedeu o Palácio Frei Caneca, onde 
funcionava, para que pudesse abrigar o Tribunal Regional Federal da 5ª Região; o 
prédio, como Vice-Governadoria, com a atuação política, não tinha as mesmas 
instalações e estrutura para um Tribunal, que tem que ter uma sala para o pleno, 
sala para as Turmas, e toda uma estrutura administrativa, que é diferente; mas, 
ainda sim, apesar de todas as dificuldades, as instalações foram totalmente 
reformadas, e pôde abrigar condignamente a Presidência, o Pleno, as Turmas e os 
Gabinetes dos Desembargadores, que na época chamávamos de Juízes do Tribunal 
Regional Federal; foram construídos anexos para as instalações administrativas, e o 
Tribunal teve uma atuação marcante já no primeiro ano,  Juízes vindos da Bahia, de 
Sergipe, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Alagoas; então, foi uma 
mescla da compreensão múltipla de experiências jurídicas e humanas muito ricas, 
que permitiu a construção importantíssima e interessantíssima da primeira safra de 
Desembargadores do Tribunal; mas, um fato que eu gostaria de registrar, no campo 
institucional, porque no campo administrativo, além desta instalação, em pouco 
tempo houve a colocação da pedra fundamental, e mais ainda a construção deste 
belíssimo prédio, que ilumina Pernambuco, ilumina Recife com a sua beleza e a sua 
colocação; mas; no plano institucional, eu particularmente me recordo de um fato; 
um pequeno fato, mas que ajudou em um momento; tínhamos tido a constituição de 
1988, recém promulgada, em 5 de outubro; estamos então agora falando em Abril, 
Maio, Junho do ano seguinte; então, pouco mais de 6 meses, aonde um dispositivo 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina que os Juízes 
Federais em função de substituição ou auxílio, que não tivessem várias vagas, 
seriam titularizados, ou seja, passariam a ser considerados Titulares; e havia 
algumas situações em que isso acontecia, não havia vaga e haviam Juízes 
Substitutos, então o que o Tribunal da 5ª Região decidiu e fez, foi declarar a 
Titularização e fazer com que houvesse o inverso; você reconhece que a vontade do 
constituinte foi criar a vara para, em seguida, você ter toda a infra-estrutura  da vara, 
dos cargos, e etc. e tal; ou seja, primeiramente o Juiz foi Titularizado, para em 
seguida você pensar na estrutura administrativa para dar suporte a esse juiz; foi um 
fato administrativo de grande importância, que vale a pena fazer essa referência.com 
intensa produção jurisprudencial; e era um Tribunal que tinha experiência, com  
 
12) E atualmente, poderia dizer algo sobre sua vida  profissional? Agora num 
processo inverso, depois que se desligou da Diretor ia Geral do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região até hoje. 
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O Tribunal mudou minha vida em vários aspectos, mais o mais marcante deles, e 
que como eu tinha mencionado, eu tinha muita vontade, muita pretensão, muito 
desejo de entrar na vida política e ser candidato; e fui candidato em 1988, e mesmo 
quando estava no exercício da minha função como Assessor da Presidência, recebi 
um convite e cheguei a ser lançado candidato a Deputado Federal  pela Paraíba nas 
eleições de 90; mas, refleti melhor, e compreendi que eu podia exercer uma atuação 
em defesa da sociedade, lutando pelos ideais em que eu acreditava, sem 
necessariamente ter que disputar um mandato político-partidário,  ou disputar 
eleições; assim é que, então, ainda no curso da minha função como Assessor da 
Presidência, estudei e me preparei para ser Procurador da República,  e fui 
aprovado num concurso que foi concluído em Dezembro de 1990; tomei posse em 
Fevereiro de 1991; ou seja, todo esse tempo, venho então me dedicando à atividade 
do Ministério Público como Procurador da República, até 1995, 1996; foi então que 
fui promovido à Procurador Regional da República; como Procurador da República, 
atuei 8 anos na Paraíba; estive presente, nessa condição, em Campina Grande, com 
a equipe de Dr. Ridalvo, para planejar a instalação da Vara Federal de Campina 
Grande; posteriormente, como Procurador da República, fui no momento solene de 
inauguração da Vara,  e atuei 3 anos em Brasília, como Procurador Regional; mas 
desde de 2002, eu estou atuando aqui no Tribunal Regional Federal; atuei de início 
na 4ª turma, onde conheci e me aproximei de uma figura querida, carinhosa, 
atenciosa, afetuosa, que é o Desembargador José Baptista, que é um amigo que eu 
tenho uma imensa  satisfação de compartilhar, discreto reservado, mas firme nos 
seus posicionamentos; depois, fui atuar na 1ª Turma onde também continuo com 
uma atuação permanente, junto com Dr. José Maria, Dr. Ubaldo, até pouco tempo 
antes de aposentar-se,  Dr. Francisco Cavalcanti; e agora, de alguns anos para cá, 
passei também a contar com a participação do Desembargador Rogério. É uma 
imensa satisfação, a minha vida; portanto, houve uma mudança de direção, a partir 
da experiência na atuação no Tribunal, e uma espécie de guinada; eu deixei uma 
participação político-partidária e passei a ter uma atuação jurídico-institucional. O 
Ministério Publico luta muito para que políticas sejam implementadas, mas isso sem 
o víeis político-eleitoral; talvez a grande diferença é o fato que o Ministério Publico 
pretende aplicar a vontade do povo contida na Constituição e nas Leis, ao passo que 
os governantes do Poder Executivo pretendem aplicar a vontade dos governantes, 
extraídas das urnas. 
 
13) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
A História Oral tem o inconveniente de o personagem dizer a sua versão, ao passo 
que documentos podem dizer o contrário; mas, ao mesmo tempo, tem um espaço 
insubstituível, que é devolver para a história a vida e a emoção, e vida sem emoção 
não é vida. Então, mesmo uma instituição, ela é feita por pessoas humanas, 
concretas, de homens, mulheres, risos; de encontros, lágrimas, dificuldades, 
decepções, frustrações; No meu doutorado, estudando a Teoria Geral do Direito, eu 
percebi, lendo a racionalidade do direito ao longo dos clássicos, que é 
absolutamente racional levar em conta a emoção; e é puramente emocional ser 
apenas racional. Portanto, a História Oral consegue preencher uma lacuna, que não 
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é possível de ser feita pela história documentada, ou escrita, ou com meras 
fotografias ou outras formas de registro; é que ela permite que cada protagonista, 
seja em que aspecto fez, seja de que relevância for o seu papel, possa ter a sua fala 
e a sua perspectiva de dizer. 
A História Oral tem outra grande vantagem: ela permite recompor fatos que muitas 
vezes os documentos não conseguem associar; ela consegue fazer com que você 
interprete bastidores de eventos, circunstâncias difíceis; por exemplo, essa 
articulação política para resultar na instalação do Tribunal aqui em Recife, e não em 
outro local, a ajuda e o empenho pessoal das lideranças de Pernambuco, inclusive 
cedendo o espaço que era da Vice-Governadoria; ora, você só consegue captar a 
importância desses gestos, desses momentos, quando você parte para a história 
oral; assim, também você precisa, necessariamente disso, para entender como foi 
composta a primeira leva de assessores e funcionários do Tribunal, já que não havia 
orçamento, já que não tinha quadro próprio, já que foi todo mundo emprestado; 
então, por exemplo, nesta história do Tribunal é absolutamente necessário 
reconhecer a contribuição da Seção Judiciária de Pernambuco, visto que a Folha de 
Pagamento do Tribunal vinha pela Seção Judiciária de Pernambuco, porque o 
Tribunal não era uma unidade gestora com votação orçamentária própria; então, isso 
é um capítulo da história que só pode ser preenchido pela História Oral. 
 
14) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Eu participei, com Dra. Margarida Cantarelli, de uma Sessão do Tribunal, onde em 
seguida se dava posse aos novos Juízes Federais, e eu via nos olhares dos Juízes 
Federais em plenário um brilho de satisfação e admiração, vendo os 
Desembargadores sentados ali nas suas posições solenes, integrando aquela Corte; 
e, ao mesmo tempo, eu percebia nos semblantes dos Desembargadores a alegria da 
idéia de continuidade, olhando para aquela platéia e se identificando como se 
fossem eles, Juízes e Juízas, ontem, no início de suas carreiras;  o meu ponto é que 
muitos daqueles Juízes que foram recrutados pelo Tribunal da 5ª Região já estão 
como Desembargadores do Tribunal, alguns servidores do Tribunal estão tendo 
assento no Ministério Público da Justiça Federal e no Tribunal; o que eu quero com 
isso significar é que a história é uma dinâmica riquíssima de experiência individual e 
de experiências coletivas. José Saramago tem duas frases marcantes, que eu as 
associo, apesar de serem ditas em contextos diferente: “...não tenham pressa,  nem 
percam tempo, de tanto andar se chega ao destino...” “...vinte anos se passaram, 
nos encontraremos nos próximos vinte anos...” 
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E N T R E V I S T A Nº 27 
 
Nome – Dra. SORÁRIA MARIA RODRIGUES DE SOTERO CAIO 
Pais – Manoel Rodrigues de Souza e Judite Ferreira de Sou za. 
Data de Nascimento – 27 de Fevereiro de 1964 
Local da Nascimento – Boa Ventura-Paraíba 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 1 h 9 min 23 s 
Data da Entrevista – 17 de abril 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? 
Meu nome é Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio, e os dos meus pais são Manoel 
Rodrigues de Souza e Judite Ferreira de Souza. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci na cidade de Boa Ventura-PB, no dia 27 de Fevereiro de 1964. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Minha infância, embora com poucos recursos financeiros, foi feliz. Nasci no sítio, 
chamado “Do outro lado do Rio”, próximo à cidade de Boa Ventura, onde meu pai 
arrendava uma parte do sítio para criação de cabra e bode; lá, tínhamos acesso à 
leite de cabra, ovos e frutas. Minha cidade natal, Boa Ventura, como todos lá só 
estudavam até a oitava série, “todo mundo saiu”; mas, é uma cidade em que todos 
voltam para reencontrar os amigos, são famílias, na verdade, duas ou três famílias, 
que fundaram a cidade, onde terminou que todos chegam a ser parente um do outro; 
com isso, não tem como você não querer retornar à Boa Ventura, porque você tem 
laços e parentes. Minha família, por exemplo, minha avó, morava no outro sítio, 
chamado Barrento, onde era todo mundo muito católico, de forma que chamava de a 
Roma; Boa ventura teve umas fases muito interessantes; das famílias que formaram 
a cidade, hoje pouca gente do que eu falei ainda esta lá.  
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Meu pai não pôde estudar, porque meu avô não permitiu, para que ele não 
escrevesse carta para a namorada; então, ele viu as suas irmãs estudando, inclusive 
ele possibilitou que elas fugissem de casa para estudar; com isso, ele disse: “vocês 
vão estudar, meus filhos irão estudar.” Em 1978, ele saiu de Boa Ventura e veio para 
Recife, trabalhar como pedreiro; com isso, a gente teve acesso ao estudo, embora 
eu estudei em colégio de Estado, aqui em Recife; mas, eles sempre procurando, 
fazendo com que nós tivéssemos acesso à educação. Tem um lado muito 
interessante que, se não fosse a vontade de papai, de querer que a gente 
estudasse, e a vontade da minha mãe, de querer ser gente na vida, talvez eu e meu 
irmão não estaríamos hoje, nos locais que nos encontramos, concursados, em 
órgãos federais, eu aqui (TRF5ª), meu irmão é Juiz de direito. Minha mãe costurava, 
ela sempre quis ser alguém, ela não admitiu quando nós viemos para cá, morar em 
Peixinhos, pois era a vontade de meu pai; ela disse: “jamais, eu saí da rua da 
prefeitura para morar num bairro como peixinhos?” Nada contra Peixinhos, mas, 
naquele momento, ela achou que não era o local para criar os filhos; com isso a 
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gente foi morar numa garagem no Cordeiro, na casa onde minhas tias moravam; 
depois a minha avó faleceu, e minha mãe assumiu a casa, a família principal ficou a 
nossa, com minhas tias sempre morando e todo mundo se ajudando. Então, meus 
pais para mim foram tudo. Meu pai é meu principal ídolo, juntamente com a minha 
mãe. Em Boa Ventura, tinha um costume de os filhos irem estudar na casa de outras 
pessoas, terminava que você ficava trabalhando, às vezes até mesmo como 
empregado doméstico; mas, meu pai disse “não, vai todo mundo sofrer junto, eu não 
quero nenhum de vocês trabalhando, e vamos para Recife”. Então, eu fiz tudo que 
pude por eles, moram bem pertinho de mim, num bairro que é muito bom aqui em 
Recife, no Rosarinho, é mais um reconhecimento do esforço dos meus pais. Eu 
tenho dois filhos maravilhosos, também criados nessa perspectiva, todos anos que 
eu posso, levo-os a Boa Ventura, porque eu quero mostrar para os filhos as 
dificuldades que nós tivemos, eu e Chico, para criá-los; Chico também veio de uma 
cidade do interior, aqui de Timbaúba, uma situação mais confortável no início;  
porém, o pai de Chico sofreu quatro derrames, com isso a partir dos dezoito anos 
Chico não tinha mais o pai ativo, também teve, como filho mais velho, que ajudar a 
família. Então, nós somos pessoas que viemos de lutas difíceis, mas que estamos aí 
contando as histórias, que é possível para alcançar alguns objetivos. 
    
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Eu fui alfabetizada no sítio; tinha uma filha da amiga de minha mãe que adorava 
ensinar, ela era professora da Prefeitura, ensinava à tarde na cidade, e pela manhã 
ela dava aula para as crianças que morava no sítio. Um fato interessante é que eu 
subia uma ladeira com um tamburete (um banco) na cabeça, e ela ficou penalizada 
com aquela situação, que aquela menininha bem pequenininha, correndo com um 
tamburete na cabeça para poder estudar, com isso eu não precisei mais levá-lo; aos 
cinco anos de idade, eu já estava alfabetizada, mas lá tinha aquela regra, de 
primeiro ano escolar, só poder ir com sete anos. Depois disso, eu fui para a cidade, 
estudar já no primeiro ano, e não precisei nem fazer a preliminar, que era uma 
admissão para o primeiro ano, pois já estava alfabetizada. A escola era sempre a 
nossa casa, porque a cidade era muito pequena, os professores todos conhecidos, e 
lá eu fiz algumas amizades, que até hoje eu ainda cultivo; o São João em Boa 
Ventura é uma festa maravilhosa, e serve que também possa reencontrá-los. Outro 
fato interessante, minha professora de português, do primeiro grau, servidora da 
Justiça Federal de João Pessoa, Irene Batista, me proibiu depois de chamá-la de 
professora, quando eu a encontrei na JF; uma coisa muito interessante, você depois 
reencontrar uma pessoa que foi sua professora trabalhando no mesmo âmbito que 
você está trabalhando. Eu já a admirava naquela época,  e de repente nos 
encontramos numa outra perspectiva de vida. 
 
6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Eu sempre fui uma boa aluna, não ótima. Eu tentava estabelecer, dentro da 
sociedade que eu vivia, porque nós éramos muito pobres, então você tinha que ter 
um meio de conseguir o capital social;  eu o obtive estudando, minha família já tinha 
uma boa história em Boa Ventura, pois os filhos do meu avô paterno eram tidos 
como os inteligentes da cidade, e os do meu avô materno também tinha uma boa 



 

 

596 

aceitação;  então, eu estava dentro dessa aceitação, criando capital social na 
educação. Mas, aconteceu um fato também muito importante na minha vida, eu acho 
que até responsável por estar aqui hoje; quando eu nasci, com dois dias de vida, eu 
tive que atravessar o rio para Boa Ventura; lá, muitas pessoas morriam, não tinham 
acesso à saúde, ficavam doentes e morriam naturalmente; era tão natural morrer 
que quando ficava vivo, era exceção; meu pai fazia canoas, ele atravessava as 
pessoas de um lado para o outro, então eu passei sobre as águas com dois dias de 
vida, com isso eu fui levada para ser batizada para não morrer, tem essa questão 
também da religiosidade; no batismo, tem duas histórias, uma que meu nome ia ser 
Soraia, então baseada na história de uma princesa; o padre disse que o nome da 
princesa não era Soraia, e sim Soraria, mas o padre era espanhol por isso que ficou 
Soraria. A outra história foi que minha mãe não pode comparecer ao batismo, pois 
estava de resguarda, e minha tia foi em seu lugar e disse ao padre que eu estava 
doente, que estava com dois dias de vida e que tinha atravessado o rio; o padre 
disse: “Essa menina atravessou o rio com dois dias de vida? Então, tudo que ela 
quiser na vida, ela irá conseguir, e minha mãe me criou dizendo isso, o que o padre 
falou. Então eu nunca tive medo de nada, porque eu achei ia superar tudo, e o que 
aparecesse na minha frente era só uma trave que seria superada. 
 
 7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito ? Alguma influência 
familiar ou de amigos? Existiu algum episódio que f avoreceu a escolha? 
O que me levou a fazer o curso de Direito foi querer não passar fome; lembro como 
se fosse hoje, aos nove anos de idade, eu estava sentada, na calçada da rua onde a 
gente morava; nesse instante, passou um Juiz de direito; ele passou num carro, com 
isso a minha vontade surgiu, para sair daquela situação em que me encontrava. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Quando eu cheguei a Recife, eu fiquei muito frustrada, porque eu queria estudar no 
Colégio Oliveira Lima; como em Boa Ventura estudava num colégio particular, mas 
quem pagava era a prefeitura, tinha na minha ficha “particular” e  eu não consegui 
entrar no Oliveira Lima; ao lado dele, tinha o Colégio Municipal Pedro Augusto, 
então eu fiz o Técnico em Contabilidade, adorei o curso, naquela ocasião já nem 
quis mais fazer Direito, prestei vestibular para contabilidade, só que não passei. Fiz 
um ano de cursinho no União, não consegui passar na Federal, repensei sobre o 
que eu realmente queria, e voltei para o Curso de Direito; consegui entrar na 
Católica, nessa época já tinha condições de pagar a faculdade, com o salário de 
comerciário; uma parte da família da minha mãe era proprietária das drogarias 
Caxangá, então ela empregou uma boa parte da família; com isso, eu concluí o 
curso. Uma coisa que eu sempre fiz foi estabelecer metas; eu tinha que entrar na 
faculdade antes dos vinte anos, entrei com dezenove, eu me dei um prazo de dois 
anos para passar num concurso; então, terminei o curso em 1988, e em 1989 eu fiz 
três concursos e passei nos três, entrei primeiramente no Tribunal de Justiça, passei 
lá para duas opções, uma para Escrevente e outra para Oficial. No outro mês, eu fiz 
para Justiça Federal, na época era Técnico Judiciário, hoje é Analista Judiciário, e 
também passei. Mas, optei por entrar primeiro como oficial de Justiça, em agosto de 
1989; entretanto antes disso, trabalhei dez anos em empresa privada, com minha 
prima, em escritório de farmácia. Em 1990, entrei para Justiça Federal, com isso 
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trabalhei lá até 2003; chegando lá, Doutor José Baptista era o diretor do Foro, o 
mesmo que acabou de sair da presidência; com isso, ele olhou meu currículo e viu o 
curso de contabilidade, e me designou para a Contadoria; logo com dez dias de 
trabalho, ele me ofereceu o cargo de Supervisora da Contadoria, me proporcionando 
um novo desafio; com isso, pedi três meses para me adaptar; não sendo suficiente, 
novamente pedi mais três meses, pois era um cargo que todos diziam ser difícil, e 
me julgavam, dizendo que eu não iria conseguir, o que me fortalecia cada vez mais; 
logo com dois anos, não tinha nenhum processo em atraso. No decorrer do tempo, 
me tornei diretora de Núcleo, de 1992 até 1994. Essa já era a segunda vez que eu 
tentava para Juiz do Trabalho, a primeira eu tentei antes de entrar na Justiça 
Federal, e tinha passado na primeira prova, mas desisti; o segundo momento, que 
foi em 1994, quando Doutor Edvaldo me convidou para ser diretora administrativa, 
eu também tinha passado na primeira prova para Juiz do Trabalho, esse sendo em 
João Pessoa, pois a primeira vez tinha sido aqui em Recife. Com isso, eu achei que 
nunca ia ser Juíza mais, por cada vez ter um empecilho diferente; então a idéia ficou 
sendo ser Diretora da Justiça Federal. Então passei de 1994, até um período que 
entrou um Juiz para ser Diretor do Foro e me pediu para eu sair; o que foi legal de 
eu sair foi que, quando ele saiu, que foi antes de ele terminar seu determinado 
prazo, no caso ele renunciou, em seguida doze dos treze Juízes fizeram um abaixo 
assinado para que eu voltasse como diretora, e novamente Doutor Ubaldo, me 
reconduz ao cargo. Depois de um determinado tempo, recebi o convite para vir ao 
Tribunal, que foi uma grata surpresa, o que me gerou um novo desafio e resolvi 
aceitar. 
 
9) Antes de ser servidora do Tribunal Regional Fede ral da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
Eu não tinha nenhuma expectativa de ser da Justiça Federal, pois eu achava um 
órgão bastante distante da minha realidade, além de o concurso era muito difícil; 
mas, depois que eu entrei na Justiça Federal, comecei a ter outras perspectivas dos 
órgãos, o Tribunal era muito mal visto na Primeira Instância;  o convite que lhe foi  
feito, foi justamente com o intuito de ajudar a mudar um pouco o Tribunal, é lento 
esse processo, mas, acho que a gente vem conseguindo. Trazer o Tribunal para 
regionalizar. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas ao ser empossada c omo Servidora da 
Justiça Federal da 5ª Região poderia citar alguma q ue se tornou realidade? 
Meu sonho era ter como comer, toda essa luta de sair de Boa Ventura; vim para 
Recife, estudar, fazer a faculdade de direito, fazer concurso, essa perspectiva de 
comer aumentou; lembro a minha felicidade ao comprar um telefone, que naquela 
época era muito caro, ter um carro, tudo que está na base da Pirâmide de Maslow, 
que muitas pessoas não têm nem metade daquilo. Hoje, eu já superei todas as 
minhas aspirações, meus pais moram pertinho de mim, viajar para o exterior, 
conhecer São Paulo, outras culturas, continuar estudando; estar no mestrado, hoje, 
faz parte de querer crescer.     
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11) Ao estar nomeada para um cargo de Direção, como  pode descrever as 
atribuições inerentes à chefia e como se processa o  feedback com outras 
unidades da Instituição? 
A questão técnica, ela é mais simples, o difícil de estar num cargo de Direção é você 
trabalhar com pessoas; é ai que existe o desafio do gestor de saber como lidar com 
elas, e sobre o aspecto de ser servidor público, ele tem uma estabilidade, que é 
difícil mesmo de você até exonerar uma pessoa que não faça aquilo que está dentro 
da lei, porque tem as questões políticas que interferem; então não é tão simples, o 
gestor tem que fazer com que as pessoas se achem dentro do órgão que trabalhe, 
para que dê resultado, porque ele nunca vai conseguir colocar para fora, ele pode 
até conseguir, mas é um processo tão sacrificado para ele gestor, que é melhor que 
ele tente recuperar essa pessoa. E com relação ao feedback, o Tribunal é um órgão 
que durante muito tempo teve servidores, diretores, que não eram da instituição, 
com isso deixou um histórico que ficou meio complicado; o servidor da casa fica um 
pouco ressentido, mas aos poucos eu fui conquistando e mostrando que eu não vim 
aqui para passar um tempo, que eu sou dali do lado (Justiça Federal), que eu fiz 
meu nome lá, e quero continuar com nome aqui também; então, eu acho que o 
feedback dos servidores tem sido bom, cada vez que você se permanece numa 
gestão, o servidor fica feliz; eu recebi muito apoio quando fui convidada para essa 
gestão de agora, claro que você não agrada a todos, até porque você vai tomar 
posições que podem vir contra a vontade de outros. Esse feedback que a gente tem 
com outras unidades, nada que eu peço aqui no Tribunal, que não deixe de ser feito, 
pode ser até ter por conta do acordo do trabalho, por conta até da própria estrutura, 
que pode atrapalhar; mas, eu considero o feedback é bom.   
         
12)Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
A criação dos TRF’s veio justamente para aproximar o poder Judiciário Federal da 
população; àquela época, havia o Tribunal Federal de Recursos, onde nós tínhamos 
uma sede em Brasília, um Tribunal com muitos processos, que não tinha condições 
de dar vazão ao quantitativo de processos; a Constituição de 1988 criou os TRF’s 
justamente para que houvesse outros locais onde os jurisdicionados pudessem ter a 
Justiça Federal mais próxima; com isso, foram criados cinco Tribunais, do Ceará a 
Sergipe, sendo Pernambuco contemplado com uma sede, em Recife. A importância 
política daquela época e de hoje é muito grande; os números comprovam a 
quantidade de julgamentos que temos hoje. Eu acho que não poderia ter sido 
melhor, assim como a própria interiorização da Justiça Federal. O que eu tenho visto 
hoje é uma preocupação de ser um Tribunal mais próximo do cidadão, e essa 
questão da credibilidade hoje, ela já foi muito mais trabalhada; se vai à Justiça 
Federal hoje, porque se recebe RPV no prazo determinado; então, hoje nós temos 
outra perspectiva, embora na mídia isso não seja notícia; eu acho que é preciso 
reconhecer esse trabalho, para que até o próprio servidor público se sinta dono 
daquela história, porque muitas vezes o servidor trabalha tanto, e não sendo 
reconhecido internamente e externo, o que causa angústia, desmotivação e para 
continuar.      
 
13) Poderia fazer uma retrospectiva sobre sua vida profissional como 
servidora do TRF 5ª Região? E sobre a história do T ribunal teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
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Eu estou no Tribunal há seis anos, cheguei aqui em 2003; uma coisa muito legal que 
eu acho que aconteceu aqui foi a gente mudar a perspectiva do público, saindo um 
pouco daquela justiça de elite, um Tribunal voltado mais para os jurisdicionados que 
não pagavam imposto; quando a gente começou o Juizado Especial Federal em 
2003, o público começou a mudar, a gente viu aposentados vindo receber RPV’s 
aqui e que não tinha lugar para sentar, então a questão que a gente pensou foi 
mudar o espelho d’água que ficava no térreo, criar um novo modelo que pudesse se 
aplicar um novo público; então, dentro desse fato do RPV, o Pleno foi quebrando a 
visão que se tinha daquele ambiente solene, ele começou a ser uma Caixa 
Econômica Federal, com quinze gerentes pagando aos jurisdicionados, eram filas e 
mais filas, e nós perguntando com tinha sido atendido, dando cafezinhos. Então, 
essa mudança de perspectiva do usuário do Poder Judiciário aqui no Tribunal, isso 
foi muito mais efetivo com essa questão do RPV, que hoje em dia pode ser pago em 
qualquer Caixa Econômica; então, eu fiquei muito feliz de ver tudo isso mudando, e 
de ter participado. Outra perspectiva que eu acho muito interessante é a questão 
ambiental, de a gente também enxergar dentro de um órgão público; tudo isso é 
você repensar a forma de trabalhar e aplicar o melhor recurso. Esse movimento da 
Gestão Ambiental, foi muito bom estar participando, além também do evento que 
fizemos aqui, a Feira de Serviços, onde cada um tinha que vender o seu trabalho. 
Então, são momentos que a gente tem que vibrar por ter vivido essa história de 
quase vinte anos do Tribunal. 
 
14) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Registrar essa história, ter oportunidade de ouvir pessoas que vivenciaram desde o 
início do Tribunal, estar com isso catalogado, colocar na internet, possibilitar que o 
público conheça e, principalmente, saber o que o Tribunal faz, saber toda máquina 
que existe aqui dentro, os produtos do Tribunal: temos Desembargadores julgando 
processos, os Gabinetes deles nessa perspectiva de trabalhar para que eles 
julguem, as Turmas também trabalhando com esse objetivo, e a área judiciária, a 
área administrativa que apóia, a informática que hoje é primordial para qualquer 
órgão público... Então, você ter esse registro é importantíssimo, porque vamos 
conseguir levar para quem quer conhecer a história do Tribunal, gente falando; não 
são só relatórios que às vezes as pessoas cansam de ler. Então você vai ter alguém 
dizendo da vida dela, como que conseguiu chegar até ali. Esse prédio sozinho, sem 
ninguém ele não funciona, então as pessoas que batalharam, que tem um histórico 
de vida, e que formam esse corpo de Magistrados e servidores, dão essa vida para 
que o Tribunal cumpra a sua missão.          
 
15) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Não só acredito, mas eu acho que deve, porque essa oportunidade que você está 
fazendo Nancy, sem dúvida é um marco para a História Oral do Tribunal; em cima 
disso, deve-se buscar dar continuidade, por causa de tudo aquilo que eu falei 
anteriormente, trazendo o histórico da instituição; a gente sem história não é 
ninguém, então se isso não tiver sempre registrado em algum lugar, para mostrar em 
escolas, e que possa estar disponível com facilidade, com certeza não tem como se 
negar que isso é importante.       



 

 

600 

 
16) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Nós estamos num processo de mudança, graças a Deus, espero que nunca acabe. 
E, claro que ainda tem alguém que não se sente servidor público; dentro dessa 
idéia, o que é ser servidor público? Porque que você escolheu? Porque às vezes as 
pessoas vêm para o Tribunal pela segurança que vai te oferecer; mas tem algo 
muito maior que deve motivar a pessoa a ser servidor público, é entender o que é 
servir, servir ao público; a nomenclatura é simples, e às vezes as pessoas não 
conseguem compreender. É observar o que nós podemos fazer, para que consiga 
mudar, pois o serviço público já sofreu muito. Porque nós somos bons, a quantidade 
de pessoas formadas, com mestrados, com especialização, então é um grupo muito 
bom e podemos mudar. A gente tem que compreender que tem alguém que 
depende de você, que está esperando uma decisão, que tem um processo que é 
uma vida de uma pessoa. Eu, quando cheguei no Tribunal, depois de um ano, 
comecei a fazer reuniões com os supervisores, e eu perguntei o que era RPV; dos 
sessenta supervisores, dois sabiam o que era, e eu fiquei muito incomodada com a 
situação, porque como é que você está trabalhando num órgão e não sabe um dos 
principais produtos? Então, imaginei porque eu estava aqui, qual era minha missão 
na instituição. Então, é essa questão de você compreender qual o órgão em que 
está trabalhando, em primeiro lugar; em segundo lugar, qual a tua missão naquela 
instituição que você escolheu. 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DAS  ENTREVISTAS EX-SERVIDORES, HOJE JUÍZES  
                             FEDERAIS. 
 
E N T R E V I S T A Nº 28 
 
Nome – Juiz Federal CÉSAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO 
Pais – Guido Teixeira de Carvalho e Maria Auxiliadora Cav alcanti de Carvalho 
Data de Nascimento – 16 de dezembro de 1976 
Local de Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 38 min 2 s 
Data da Entrevista – 16 de janeiro 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? 
É um prazer dar essa entrevista, acho que é importante realmente se resguardar a 
história do Tribunal. Meu nome é César Arthur Cavalcanti de Carvalho, E meus pais: 
Guido Teixeira de Carvalho e Maria Auxiliadora Cavalcanti de Carvalho. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci aqui em Recife mesmo, e a minha data de nascimento é 16 de dezembro 
de 1976. 
 
3) Como foi a sua infância, Doutor César? Pode fala r um pouco sobre sua 
cidade natal? 
Nasci aqui mesmo em Recife, praticamente minha vida toda morei aqui, exceto 
durante um breve intervalo, mas eu quase sempre morei aqui; minha infância, eu 
acredito que foi normal. Estudei nos colégios, tive brincadeiras de infância, e sempre 
foi uma ligação muito grande para mim a leitura. Eu acho que foi uma infância 
normal, a cidade do Recife é uma cidade grande, acho que não  há muito que dizer, 
muitos causos acontecem numa cidade grande. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a hoje? 
Minha mãe é formada em Direito, meu pai é formado em Odontologia; mas, minha 
mãe não exercia diretamente, era Fiscal de Renda; meu pai também foi bancário; 
tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã, na realidade mais nada de muito especial. 
Minha irmã trabalha no TRE e meu irmão é funcionário da Prefeitura da Cidade do 
Recife. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Minha primeira escola foi o maternal, eu estudei sempre aqui no Recife; estudei no 
Nossa Senhora do Carmo, e depois a partir da Pré-Alfabetização até o término do 2º 
grau, no Salesiano; acho que é uma escola muito importante, que formou o meu 
modo de pensar até hoje. Nenhum fato específico, acho que foi como em todos os 
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colégios, tem os amigos que se formam na escola e que até hoje você tem 
realmente a formação que a pessoa tem, oriunda dali. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Como estudante de 1º e 2º grau, era muito bom estudante, em termos de nota, um 
dos melhores alunos do colégio. Durante a faculdade eu não tive um desempenho..., 
fui um bom estudante, nunca fui reprovado em nenhuma cadeira, mas, não tive um 
desempenho excepcional não, um desempenho normal; durante a Faculdade quase 
toda, eu já trabalhava, então, isso dificultou às vezes um pouco até os estudos; mas, 
nada que impossibilitasse. Até no vestibular me saí bem, 2º colocado no vestibular 
para Direito; eu sabia o que eu queria, mais nada de mais não. Eu realmente devo 
ter sido um bom estudante, na época de colégio mais dedicado, exatamente porque 
gostava muito de ler, então isso facilita bastante o aprendizado. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Como todo adolescente, você tem dúvidas sobre qual carreira seguir, mas, Direito 
sempre foi uma boa opção; eu sempre gostei muito de ler, estava em dúvida porque 
também gostava muito de matemática; mas, eu acho que, como ouvia falar muito 
dos Tribunais, e era uma profissão que envolvia muito tempo de ler, uma profissão 
que você conhecia outras pessoas e tinha essa função, sempre pensei muito na 
Magistratura; sempre pensei um pouco nisso, de decidir, de julgar os casos que 
eram submetidos; lógico que quando você entra na faculdade, você ainda tem 
muitas dúvidas, o que com o tempo você vai solucionando. Eu acho realmente que 
escolhi o Curso que eu gostava, e minha mãe era formada em Direito, gostava muito 
do tema, mas, ela não insistia para isso não, fiquei bem à vontade, tinha um tio, 
também que era formado em Direito, que falava. Eu gostava do assunto. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Tendo conhecimento que foi servidor efetivo do T ribunal poderia fazer uma 
retrospectiva sobre sua vida profissional inicialme nte como servidor, depois 
como Juiz Federal e como Desembargador convocado?  
É eu passei no concurso aqui no Tribunal, para Auxiliar Judiciário, hoje é Técnico 
Judiciário nos idos de 95 e 96 anos mais ou menos. Foi o meu primeiro emprego. 
Tinha  acabado de fazer 19 anos, e passei aqui no Tribunal cerca de 5 anos. 
Inicialmente, trabalhei no Gabinete do Juiz José Delgado, ele tinha sido promovido, 
não estava nem mais trabalhando aqui, já estava numa espécie de trânsito. E 
depois, fui pro Gabinete de Dr. Geraldo Apoliano, passei lá pouco tempo. Depois, 
vim para o Gabinete de José Maria, que foi onde eu passei basicamente esse 
período. Fui com ele para Corregedoria, e quando ele foi Presidente, eu fui nomeado 
para Assessor Especial da Presidência, onde fiquei por um ano e pouco. E depois 
disso, saí logo depois que me formei, passei no concurso de Procurador do Estado 
de Pernambuco e fui trabalhar; passei quase um ano como Procurador do Estado de 
Pernambuco. E enquanto isso, surgiu também o Concurso de Juiz Federal. Fiz esse 
Concurso de Juiz Federal, fui aprovado e deixei a Procuradoria, para assumir ao 
cargo de Juiz Federal. Inicialmente, como Juiz Substituto da 3ª Vara aqui em 
Pernambuco, e depois titular. Respondi pelo juizado, quando foram instalados aqui, 
por 2 anos, e fui para Caruaru, instalar a 1º Vara de Caruaru, a 16ª; então fui 
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titularizado nessa Vara de Caruaru, depois vim para Recife, instalar um novo Juizado 
aqui, que foi a 19ª Vara; depois, eu pedi remoção para Vara que eu sou atualmente, 
que é a 13ª Vara aqui de Pernambuco, é a Vara de Penal, que é Vara Criminal e de 
Execução Penal, que é onde estou atualmente. Como Desembargador, já tive uma 
meia dúzia de convocações, acho que a 1ª em 2004/2005, e nesses anos todos, e 
ultimamente tive uma ou duas convocações; realmente é uma experiência muito 
gratificante.  
 
Você tanto no aspecto pessoal mesmo, de você voltar  ao Tribunal que você 
trabalhou, quando era servidor, como  era e como es tá vendo hoje, sentiu 
assim esta diferença? 
A evolução é muito grande, especialmente pela proximidade que temos da 
informática, nos processos hoje. A informática domina até o tramitar dos processos. 
E você fica com outra visão, você tem uma visão como Servidor, você entendia o 
Tribunal de uma forma, e depois quando você volta, dessa vez como 
Desembargador convocado, você vê como as coisas funcionam, até diferente de 
como você pensava quando era um servidor; você vê por um outro lado o 
funcionamento do Tribunal.  
 
Acredita que foi importante essa experiência como s ervidor, até para, talvez 
orientar seus servidores hoje,  Dr. César? 
Com certeza. Quando você está como servidor, às vezes você não tem um 
conhecimento, não capta como tudo funciona. Às vezes, está muito preocupado com 
aquele seu serviço, e como Juiz, você tem que se preocupar com o processo como 
um todo, desde o início do processo, como ele está caminhando, a decisão, e as 
conseqüências daquela decisão. E você fica com esta visão, que nem sempre o 
servidor está acompanhando esse pensamento que você tem; a importância de 
tanto entender a posição, como às vezes a posição que você tem que de instruir, de 
mostrar, de orientar os servidores, alguns detalhes que às vezes você depois ou até 
mesmo com mais experiência você começa a ver; servidores tão jovens entram no 
Tribunal como eu entrei, você vê que eles não tem a noção do que é o Tribunal 
como um todo.  
 
Dr. César gostaria de aproveitar que o Senhor parti cipou quase da instalação 
dos Juizados Especiais, gostaria que o Senhor falas se da grande importância 
dos Juizados Especiais. 
Realmente, o Juizado para mim é revolucionário; eu acho que a justiça futura, acho 
que a justiça toda tende a funcionar, e espero que funcione, como juizado, uma 
justiça extremamente efetiva. Antes disso mesmo, a minha experiência era que os 
processos demoravam uma eternidade, muito pouca efetividade, as pessoas 
morriam e não recebiam, e até aquela sensação de “que estou fazendo aqui? Esse 
negócio nunca vai terminar, esses processos nunca vão satisfazer a sua pretensão?” 
era muito frustrante de certo modo, saber que não conseguiria bons resultados em 
curto prazo.  
E, no juizado, tive a felicidade de instalar o 1º juiz aqui, eu e o Dr.Tarcísio na época, 
fomos responsáveis por instalar o juizado aqui em Pernambuco, e foi muito 
gratificante; você vê como, às vezes, em 4 ou 5 meses as pessoas já estavam 
recebendo.  
Acho que o 1º processo, em 50 dias, as pessoas já tinha até ajuizamento a receber 
o  dinheiro que lhe era devido, que foi reconhecido à idéia  da conciliação, fiz vários 
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acordos, que não eram utilizados; hoje até menos, mas, no início era só com as 
ações previdenciárias, especialmente contra o INSS; então foi impressionante,  acho 
que você sente-se muito útil ao ver o resultado do juizado, aquela informalidade, 
aquela necessidade de solucionar os problemas que são apresentados; eu acho que 
se sente realmente uma efetividade, é uma coisa muito importante. A Justiça mais 
perto do Jurisdicionado, a imagem da justiça para aquelas pessoas que necessitam 
dela, depois do juizado, é interessante. É tanto que a demanda dos juizados hoje é 
mais da metade dos processos, ainda não tenho certeza, mas acho, que tem mais 
da metade dos processos na  justiça, estão indo para os juizados, com resultados 
muito satisfatórios. 
 
9) E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, desde quando 
servidor, algo que deveria constar num Espaço Memór ia, lembranças, detalhes 
do funcionamento de unidades, o crescimento e desen volvimento do Tribunal. 
Não, como um fato específico não, acho que não me vêm a cabeça agora não. A 
própria história, isso que nós estamos fazendo agora, é história. Eu acho que é um 
fato que tem que ser levado à memória. Fato específico, não. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Poderia informar se já existia pretensão de ser  Juiz Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou quando foi servidor?  
Quando entrei na faculdade eu, pensava muito em seguir a carreira magistratura. 
Você quando entra na faculdade, adolescente, você não sabe muito bem a diferença 
do que é Juiz Federal, Juiz Estadual, no decorrer do tempo é que você vai ver qual a 
diferença; quando entrei aqui como servidor, é que vi quais as diferenças, as 
competências e atribuições, conheci a estrutura, realmente eu vi que era o local que 
eu queria ir, assim, comecei a me interessar muito mais, principalmente nas 
matérias. Confesso que Direito Processual não me atraía, Direito de Família não me 
agradou muito. Gostava muito de tributária, administrativo; vi que era o melhor 
caminho, o que mais me atraía realmente era o de Juiz Federal. Como servidor, já vi 
que era vocacionado, acredito a que aquilo que mais me atraia realmente era a 
Justiça Federal. 
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado. Lembra-se de algum fato pitoresco, que poderia nos contar: a 
posse, chegada na Seção Judiciária, formação do Gab inete e ao ser 
convocado para o TRF 5ª Região... 
Acho que não lembro de nenhum fato pitoresco, realmente; mas, a posse é o 
momento que você fica muito preocupado com o que  vai fazer, a grande quantidade 
de responsabilidades que lhe são atribuídas de um dia para noite, você tomou 
posse, no outro dia você vai chegar numa vara e tem lá 5.000 processos  numa vara, 
você chega assim “o que é que vou fazer? como organizar? Que eu tenho de fazer 
aqui agora?” Você tem a dificuldade de organizar o pensamento, até assim 
conhecimentos técnicos, normalmente até os processos, mas, os desafios são 
aqueles casos concretos que tão lhe chegando, e como organizar. Você fica as 
primeiras semanas mesmo, na primeira semana 20 liminares chegaram para decidir, 
você fica naquele aperreio de querer solucionar tudo, mas isso é com o tempo, você 
vai esperando, no começo você não conhece as pessoas que estão trabalhando 
com você. E você chega na vara, tem um servidor, já as vezes com muitos anos, 
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experientes, e também já com seus modos de trabalhar.  Você chega com uma nova 
filosofia, então você tem que adaptar e tudo é um momento eu diria até difícil; as 
primeiras semanas são um momento de muita angústia, até você fica  até em 
dúvida,  se é aquilo mesmo que você queria. Mas, com o tempo você vai adaptando, 
as pessoas que de modo geral, da Justiça Federal são muitos fáceis de trabalhar, 
pessoas com muita vontade de trabalhar, os servidores, todos com quem trabalhei 
foram grandes colaboradores, realmente você só consegue com a colaboração dos 
servidores que lidam com você diariamente, e juiz, sem o trabalho do servidor, não 
consegue fazer nada. E de um modo geral todos me ajudaram muito nos trabalhos; 
montar o Gabinete é sempre uma dificuldade, uma carência muito grande de 
servidores; são poucos  os servidores de mão-de-obra muito gratificada. E até pela 
quantidade de servidores, com o tempo você vai, hoje mesmo minha vara eu posso 
dizer que eu tenho uma equipe excepcional, lá são 15 servidores, todos muito 
dispostos para trabalhar, uma equipe muito comprometida, isso é muito importante 
para você conseguir um bom resultado. Aqui no Gabinete de José Maria, onde 
normalmente sou convocado, também já fui convocado uma vez por Drº Ubaldo; 
mas, especialmente no Gabinete de José Maria, que eu já trabalhei quase cinco 
anos, conheço a maior parte dos servidores, o  relacionamento é bem tranqüilo, a 
equipe é muito dedicada ao trabalho, preocupado com a boa prestação jurisdicional. 
 
Por ser um Juiz Jovem teve algum fato com algum Jur isdicionado de não 
reconhecer que o Senhor era um Juiz? 
Já ocorreu; hoje, já não estou tão mais jovem assim para ter esses problemas. Mas, 
quando tomei posse, eu tinha 24 anos, acho que mais ou menos isso. Então, nesse 
momento, você não era conhecido nem pelos advogados, as primeiras pessoas que 
foram na Vara, chegavam e perguntavam se o Juiz estava, perguntavam se eu era 
da assessoria e, quando na audiência diziam: “Ah! O Senhor é tão jovem assim, e já 
é Juiz”, o que hoje já não ocorre tanto, porque os advogados de um modo geral já 
lhe conhecem, e também você vai envelhecendo, o que não gera mais tantos 
comentários, no começo realmente se deu bastante. 
 
12) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado da Justiça 
Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se to rnou realidade? 

      A minha aspiração, quando entrei com o cargo de Juiz, eu acho que eu alcancei 
realmente. Eu acho que eu me realizo com o que faço, gosto da atividade; e a minha 
aspiração que era decidir os processos, trabalhar com uma qualidade razoável; é 
lógico que sempre haverá o que aprimorar no seu trabalho, o que estudar mais, 
desejando sempre ser mais produtivo, trabalhar com mais qualidade; 
ininterruptamente, você tem que ter esse sonho de melhorar o seu trabalho, mas eu 
acho que me sinto realizado com o que faço. 
 
13) Durante sua atuação como Juiz Federal e como De sembargador Federal 
convocado, poderia citar alguns julgados que consid era mais relevante para o 
Tribunal e/ou para Sociedade? Quais desses poderiam  estar num Espaço 
Memória do TRF 5ª Região com objetivo de servir a p esquisas de estudantes, 
acadêmicos e público em geral? 
Eu acho que todo o processo tem sua importância, é acho que tem aqueles que tem 
um alcance maior, acho que essas ações coletivas de modo geral são muito 
relevantes. Agora  penso que para mim, o que merece ser um marco, no Tribunal 
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como um todo, talvez  os processos do juizado, aqueles primeiros processos do 
juizado que eram processos que você via que, em pouco tempo, eram efetivados. Eu 
acho que foram os primeiros processos que você fez uma conciliação com o INSS, o 
primeiro processo virtual, que como já tão evoluídos, um dos primeiros processos 
virtuais para mim são verdadeiros marcos, você de casa, você estudava a ação, de 
casa você julgava você fazia toda a tramitação sem papel, eu acho que para mim um 
dos maiores marcos foram esses processos, nem mesmo pela matéria. A forma 
como o judiciário prestava a jurisdição, aquela modernidade, aquela forma mais 
rápida e efetiva, sem perder qualidade, ao contrário, com até mais qualidade, eu 
acho que para mim foi um processos de marco mesmo.  
 
Quais desses projetos poderiam estar num Espaço Mem ória do TRF 5ª Região 
com objetivo de servir a pesquisas de estudantes, a cadêmicos e público em 
geral? 
Até para comparar como era antes, eu nem sei se existe uma pesquisa assim; 
também de quanto tempo demorava antes, na vara comum, o tempo que você 
esperava, por exemplo, um benefício previdenciário qualquer, e que só era pago 
quase dez anos depois, em alguns casos... às vezes, para os filhos até. No juizado, 
dificilmente uma ação demora mais de seis meses para já receber seu benefício; 
isso, para mim foi um marco. Eu, no tempo de servidor, acho que em 2002 então já 
tinha a uns 6 anos de trabalho no judiciário, então já tinha uma certa decepção 
nesse sentido, como demorava  para pessoa receber; depois do juizado, que existe 
há quase 8 anos, fica aquela impressão de como tudo mudou, e pense como mudou 
para melhor. 
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Eu acho que o Juiz tem sempre que ser imparcial; eu não consigo conceber um Juiz 
que perca a imparcialidade, acho que é até um requisito para que ele tenha 
condições de julgar. Agora, lógico que não se pode dizer que ele tenha que ser no 
sentido neutro; ele vai esquecer sua formação? Isso seria irreal, não é possível que 
ao julgar o Juiz esqueça todos, digamos assim, esqueça todos os seus conceitos, 
toda sua formação, seu pensamento até religioso ou filosófico, não vai esquecer isso 
tudo, a experiência que teve na vida, lógico que não vai esquecer; ele vai levar em 
conta também a realidade social, ele não tem que julgar uma pessoa que nunca teve 
uma oportunidade na vida, ou então um crime cometido por uma pessoa realmente 
muito pobre com dificuldade entendem, uma pessoa que não tenha muito 
conhecimento da lei; um bacharel de Direito comete um crime e outro que não 
conhece nem direito a lei, então isso eu acho que não é que ele vai perder a 
imparcialidade, ele tem que realmente ver  a situação, a realidade, e vai se 
contaminar, lógico, pela sua formação, seu estudo, sua família, tudo que viveu, no 
julgamento. A opinião pública não pode ser totalmente desconsiderada, você tem 
que prestar contas à sociedade de suas decisões, ela também não pode ser o fator 
decisivo, acho que você não pode simplesmente afirmar “eu acho isso”, e esquecer 
o que a sociedade também almeja de um Juiz; mas, jamais esse deve ser o 
fundamento da decisão. Os movimentos sociais, eu acho, representam muitas vez 
uma sociedade que não pode ser ignorada, mas jamais eu vou decidir porque eu 
concordo com tal movimento, acho que isso jamais pode ocorrer. 
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15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
 Eu acho que acaba, eventualmente, ocorrendo; às vezes, você acha que aquela lei 
não seria a melhor forma que o legislador optou, ou então até mesmo que a 
jurisprudência não tem caminhado da melhor forma; isso ocorre tantas vezes, tanto 
procurava a União, tanto contra a União; no julgamento das pessoas, cita-se “olha, 
se eu fosse legislador, não teria agido daquela forma”. Mas, acho também que o juiz 
tem que ser baseado que ele não está decidindo como ele quer, não é uma anarquia 
judiciária; ele tem, realmente, que ver o que diz a Lei, o que diz a Constituição, e o 
que dizem também os Tribunais Superiores, e segui-los. Às vezes, se declara 
alguma lei constitucional ou inconstitucional em que não via essa mácula; mas se foi 
declarado constitucional ou inconstitucional, você tem que seguir. Às vezes, contra 
seu sentimento pessoal de justiça. Mas, daí ia ser um problema, todo mundo tem 
seu sentimento pessoal de justiça. Então, você não pode permitir essa anarquia, tem 
de seguir uma forma. 
 
16) Durante sua trajetória como convocado no TRF, l embra-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? 
Aqui no Tribunal Regional Federal, é tranqüilo, pelo menos nunca tive problemas 
com essa atividade; acho que a defensoria ainda está com uma função incipiente, 
não está alcançando, não está com todas suas obrigações bem atendidas, 
realmente são poucos, é um órgão no começo. Acho que o Ministério Público já está 
bem mais estruturado. Bem acho que nunca tive, no meu pensamento, nenhum fato 
assim não. 
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?   
Bem, eu não conheço realmente, profundamente, como tem sido a atuação da OAB. 
À primeira vista, justamente por não ter conhecimento de uma atuação da OAB, uma 
grande, efetiva, me parece que ela não tem sido muito rigorosa. Eu acho que tanto 
no sentido ético, como até mesmo, como os advogados tecnicamente são um pouco 
mais frágeis, eu não sei se a OAB investe no aprimoramento deles, realmente eu 
não tenho conhecimento como funciona, não sei lhe informar muito sobre isso.  
 
E as recentes operações da Polícia Federal e sua am pla divulgação na mídia. 
Qual a sua opinião?  
Eu acho que a divulgação do que a polícia faz, do que o judiciário faz, é importante. 
Eu acho que a publicidade, princípio constitucional da administração, dá ao povo, a 
população, o direito de saber o que os Órgãos estão realizando. É lógico que isso 
não fundamenta a execração pública de pessoas, mesmo condenados ou não, ainda 
mais na Polícia Federal, que são meros investigados normalmente; mas, mesmo os 
condenados têm o direito de respeito de sua intimidade. Agora, eu acho também  
muito importante, até essencial, que se tenha conhecimento do que se faz, que as 
pessoas também olhem realmente aquelas pessoas que cometem um crime, que 
são investigados, e que o Estado está fazendo alguma coisa. Porque, há poucos 
anos atrás, quando não se tinha essa divulgação na mídia, parecia muito que 
ninguém era punido, que ninguém era investigado. Acho que às vezes, já tinha essa 
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investigação, mas, como era pouco divulgada, as pessoas tinham essa falsa ilusão 
que não se fazia nada, que o crime está livre e solto para qual quer pessoa cometer. 
Eu acho muito importante essa publicidade. 
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Como eu não acompanho muito os outros Tribunais, não sei. Dá impressão que, em 
matéria tributária, o tribunal tem algumas decisões que foram pioneiras; nos últimos 
anos, há uma centralização muito grande, das decisões do supremo, e até do STJ. E 
eventualmente, aqui a questão do previdenciário, também constitui decisão pioneira 
no Tribunal. Acho que, pelo menos as da Justiça Federal foram bem, se não foi a 1º 
,foi também uma linha bastante moderna. 
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
É difícil se falar, assim diretamente, se uma jurisprudência é favorável a isso ou à 
aquilo. Acho que diante de cada caso concreto, o Tribunal aprecia de acordo com a 
realidade. Acho que há juizes com posições mais postadas, às vezes mais para o 
beneficiário. A impressão que eu tenho, grosso modo, e até se você considerar o 
número de ações, é que a União perde muito mais do que é vitoriosa. Mas, isso não 
quer dizer que seja pró ou contra essa posição. Acho que, em benefício 
previdenciário, pessoas pobres, tenho a impressão que o Tribunal concede muito. 
Até porque, essas pessoas teriam direito àquele benefício mesmo, posso falar 
assim. 
 
20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade?  
Eu acho uma iniciativa muito interessante, acho uma grande opção, porque na 
realidade só assim que a gente vai conhecer bem até as pessoas que compõem o 
Judiciário; o que a pessoa escrever ou escreveram sobre determinada pessoa; 
assim, você não está vendo como a pessoa manifestou os pensamentos, digamos 
assim; quando a entrevista acaba, você não tem como corrigir, você está dizendo 
aqui o que você pensa. Eu acho de grande valia a História Oral, para que você 
conheça a Instituição, até porque a instituição são as pessoas que a compõem; 
então o pensamento que tem a instituição, em determinada época... Eu acho que 
uma grande fonte de consulta para o futuro, justamente de como o Tribunal evoluiu, 
de como, com o passar dos anos, os pensamentos mudaram, e até mesmo quem 
era cada uma daquelas pessoas que o compunham, muito interessante.  
 
21) Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqü ível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Acho que sim. Eu acho que a pior parte é essa do início. De você implantar uma 
metodologia, porque à medida que as pessoas forem chegando, você já tem, é só 
manter. É só uma questão de continuidade; você pode, assim que todo aquele tomar 
posse, você pode entrevistá-lo, ou então, aquele que se aposentar ser entrevistado; 
você vai ter como ver o que a pessoa falou quando entrou e depois de 10 ou 15 
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anos, ao sair, o que achou, até mostrar que quando entrou disse isso, e ao sair qual 
a sua visão. Eu acho que, iniciando isso, eu acho que a médio prazo agente pode ter 
uma história muito rica, de como funciona o judiciário mesmo. 
 
22) Que importância política e social o Senhor atribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos?  
Acho que trouxe, e grande.  Os TRF’s, de um modo geral, foram muito valorosos 
para a população, porque se tornou mais próximo, apesar de não ter em todas as 
cidades; mas, só a divisão das cinco já possibilitou uma proximidade maior; no início, 
era só a centralidade em Brasília, hoje você tem nas suas regiões uma possibilidade 
desses tribunais. E, além disso, trouxe um aspecto social mesmo, de o Tribunal 
estar aqui; politicamente é importante, dá mais relevância o julgamento ser aqui mais 
próximo das pessoas. E, fora o aspecto de econômico mesmo, de milhares de 
pessoas que trabalham no tribunal, a movimentação da economia, tudo aquilo que 
acontece ali. Pessoas mais próximas da realidade que estão julgando, estão é nos 
Tribunais. Eu acho que isso é uma evolução muito boa, a aproximação do judiciário 
e do jurisdicionado. 
 
23) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Acho que o que posso falar é nas pessoas que tem interesse... Acho que posso 
fazer duas considerações àquelas pessoas que tem interesse de seguir a carreira no 
judiciário, os estudantes de Direito; é uma carreira que acho realmente muito nobre, 
muito digna, de você buscar sempre prestar a jurisdição, ou seja, de dar o direito 
àquela pessoa que tem. Acho que é uma atividade muito gratificante. Todos que 
estão aqui tem a sua trajetória de vida, as mais diversas, nada de excepcional, é 
cada um com seu; você vai fazer aquilo, você se esforça para chegar ali, e cada um 
diante das dificuldades de cada pessoa. Algumas de classes mais ricas, outras de 
classes mais pobres, mas sempre com o esforço para chegar naquele desejo, 
aquele sonho de exercer essa função. Então, para aquelas pessoas que se sentem 
vocacionadas, sentem vontade de fazer, que se esforcem, e não desistam. É uma 
realidade factível para qualquer pessoa, com os estudos e tudo mais. E, em relação, 
à aplicação do Tribunal no futuro, acho que estamos caminhando, tenho a 
impressão que os servidores e o Tribunal como um todo, cada vez tentando 
aprimorar a sua versão profissional. Problemas existem, é claro, qualquer instituição 
vai ter realmente esses problemas. Mas, eu acho que nós estamos sempre 
procurando caminhar para frente, digamos assim, se aprimoramento, isso é 
importante; por isso; eu acho que existem novas ferramentas, cada vez mais juizes, 
nos concursos agora, vários juízes a mais, é uma questão de mostrar mais rápida e 
melhor a qualidade. Talvez porque juiz tenha centenas, hoje quase todas as Varas 
tem titulares e substitutos. Então, isso permite um aprimoramento, e eu penso que 
no futuro, o Tribunal que já presta uma boa jurisdição, a meu ver, venha melhorar. 
Há a possibilidade que os processos melhorem e sejam mais rápidos na prestação 
jurisdicional. Eu é que agradeço o convite, e espero ter colaborado com esse 
trabalho muito importante. 
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E N T R E V I S T A Nº 29 
 
Nome – Juiz Federal ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 
Pais – Élio Wanderley de Siqueira e Luisa Wanderley de Si queira 
Data de Nascimento – 27 de março de 1968 
Local de Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 31 min 2 s 
Data da Entrevista – 27 de janeiro 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? 
Élio Wanderley de Siqueira Filho. Meus pais: Élio Wanderley de Siqueira.e Luisa 
Wanderley de Siqueira. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Em Recife, em 27 de março de 1968. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode falar um pouco sob re sua cidade natal? 
Na verdade, na minha infância, eu morava numa casa. Uma criança que mora numa 
casa, sempre tem uma infância mais sadia, tem um quintal, então, apesar de eu 
morar desde que eu nasci, e na Rua Real da Torre, na Madalena, que é uma rua 
bastante movimentada, mas de qualquer forma, uma casa sempre permite uma 
infância mais sadia, e a oportunidade  da criança extravasar; embora eu nunca fosse 
uma pessoa muito afeiçoada a esportes e similares, eu sempre fui uma pessoa mais 
introvertida e isso também se refletia na minha personalidade como criança. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais e sua família ? 
Minha família, na verdade é uma família muito unida; nós temos esta característica e 
eu sempre tenho meus pais como uma referência, pessoas que sempre procuraram 
educar os filhos, de acordo com os valores cristãos e também procuraram sempre, 
exatamente dar esse apoio, para que nós crescêssemos e desenvolvêssemos e nos 
inseríssemos na sociedade. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Na verdade, eu comecei a estudar numa escola pequena, o Colégio Nossa Senhora 
da Conceição, na própria Rua Real da Torre; é um colégio que nem existe mais, 
onde justamente eu cursei os jardins, e eu tinha alguns professores especiais, em 
especial eu recordo da professora Vilma, que foi muito importante, porque ainda eu 
aprendi a ler e a escrever; então, em seguida, passei para o Colégio São Luiz, não 
cursei a alfabetização, já sai do jardim para a 1ª série; então, eu conclui o 2º grau 
com um ano de antecedência, em virtude dessa base que eu tive. Também 
destacaria as minhas professoras primárias, da 1ª série Odete, Ana Carolina na 2ª 
série, Maria do Carmo na 3ª e Socorro na 4ª série. Acho que elas foram muito 
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importantes para dar a base que permitiu que eu pudesse crescer cada dia mais no 
conhecimento. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Como eu nunca tive vocação para área esportiva, então eu sempre fui muito 
dedicado aos estudos; mas não foi uma dedicação que me impediu de ter uma vida 
social, tanto como criança, quanto como adolescente, ou jovem; de modo que há 
condições de conciliar tudo, e um ponto que eu achava muito importante, tanto no 
colégio, como na faculdade, era a concentração no período de aula; então, eu acho 
que muito do que eu aprendi, foi aproveitando esses momentos, mas até do quê 
estudando em casa; é um conselho que eu daria para vocês, aproveitarem ao 
máximo os ensinamentos que os mestres lhe repassem, exatamente pelo que ele 
proporciona nessa vivência, facilitando até esse estudo mais dirigido em casa.  
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Na verdade, várias pessoas da minha família enveredaram para essa área jurídica, a 
começar pelo meu pai; então eu não posso negar que houve essa influência do meu 
pai, que foi advogado do sindicato dos médicos e procurador da Assembléia 
Legislativa por muito tempo. E também meu tio, Newton Wanderley de Siqueira, que 
igualmente é advogado militante, e atua no Fórum, aqui em Recife, desde a década 
de 1950; é uma pessoa que realmente é dedicada a bastante tempo na advocacia, 
então houve essa influência, e eu me entrosei e levei o meu caminho adiante nessa 
área. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Tendo conhecimento que foi servidor efetivo do T ribunal poderia fazer uma 
retrospectiva sobre sua vida profissional inicialme nte como servidor, depois 
como Juiz Federal e como Desembargador convocado?  
Na verdade, eu integrei a 1ª Turma de servidores efetivos nomeados para o próprio 
Tribunal, e tomei posse no dia 1º de junho de 1989, então, foi no início desta 
instituição, e pude acompanhar o seu crescimento; inicialmente, fui lotado no 
gabinete do Desembargador Petrúcio Ferreira, e posteriormente eu passei a 
trabalhar na assessoria do Desembargador José Delgado; então foram estas duas 
pessoas que influenciaram bastante, no meu gosto, por seguir a carreira da 
Magistratura; porque, além de serem pessoas de uma reputação ilibada, eram 
pessoas dedicadas ao estudo do direito, e pessoas que se preocupavam na 
agilização das demandas, sempre são exemplos, em que eu procurei mirar; e, 
depois, para minha felicidade em 1993, eu tomei posse como Juiz Federal 
Substituto, atuando inicialmente na 3ª Vara de Pernambuco, onde era titular o 
atualmente o Desembargador Manoel Erhardt, outra pessoa que foi também 
bastante importante para o meu engrandecimento profissional; passei por Petrolina, 
por 3 anos, tive a experiência da direção do Foro da Seção Judiciária de 
Pernambuco, e partir de 1997, por seguidas vezes, tive a oportunidade de integrar o 
tribunal como desembargador convocado; então, eu destacaria que já em 1997, o 
desembargador Petrúcio Ferreira me convocou para substituí-lo por 2 meses, e 
sucessivamente outros integrantes da Corte, como a Desembargadora Margarida 
Cantarelli, Desembargador José Batista, Desembargador Ubaldo Ataíde, o 
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Desembargador Ridalvo Costa, Desembargador Geraldo Apoliano, Desembargador 
Francisco Wildo, e também, em certa ocasião, o Desembargador Napoleão; 
integrantes de várias turmas, já tiveram a oportunidade de me convocar, com isso eu 
pude participar de vários órgãos do Tribunal; essa experiência de vários gabinetes, 
também destacaria isso, como importante para o meu aperfeiçoamento. 
 
9) E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, desde quando 
servidor, algo que deveria constar num Espaço Memór ia, lembranças, detalhes 
do funcionamento de unidades, o crescimento e desen volvimento do Tribunal. 
Bem na verdade, eu acho que é patente esse crescimento, tanto em termos de 
quantitativo de magistrados e servidores, como também da própria estrutura do 
Tribunal; no início, tudo era muito precário, nós praticamente dependíamos da 
própria Seção Judiciária de Pernambuco, que dava aquele apoio, e para se ter uma 
idéia, quando eu comecei a trabalhar em 1989, nem os gabinetes dos 
Desembargadores, até na época, do gabinete do Desembargador Petrúcio Ferreira, 
era dividido com o Desembargador Castro Meira... Então, é algo que já demonstra a 
precariedade que era inicio; inclusive essa precariedade, com relação à área 
tecnológica, nós na época ainda estávamos com máquina de escrever elétrica, como 
se fosse um grande avanço, e hoje em dia a informática domina e facilita bastante; 
então eu destacaria isso, essa evolução; a questão também do próprio prédio 
pequeno, e que realmente foi importante naquele momento, mas que o todo 
evidencia que ficou superado, e hoje temos essa sede; então, realmente, eu 
reconheço que nesses 20 anos, houve uma mudança substancial,  no que 
representa o tribunal. 
 
10) Poderia informar se já existia pretensão de ser  Juiz Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou quando foi servidor?  
Na verdade, eu não ingressei aqui, estava já próximo de concluir o curso de Direito, 
mas não tinha definido ainda meu projeto profissional, principalmente com relação a 
atuação na Justiça Federal; inclusive, cheguei a fazer concurso para Juiz do 
Trabalho, Juiz de Direito, mas com essa oportunidade de trabalhar junto a esses 
profissionais a que me referi, é que despertou exatamente essa vontade que 
felizmente, foi bem sucedida, e eu consegui ingressar na Escola da Magistratura 
Federal , como magistrado. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado. Lembra-se de algum fato pitoresco, que poderia nos contar: a 
posse, chegada na Seção Judiciária, formação do Gab inete e ao ser 
convocado para o TRF 5ª Região... 
Na verdade, o que eu registraria, exatamente essa insegurança, que nós tínhamos 
quando tomamos posse num cargo como Magistrado Federal, e que graças a Deus, 
no nosso órgão, a Justiça Federal, esse sistema de haver um magistrado titular e um 
magistrado substituto ao seu lado é bem importante, porque exatamente quebra 
essa barreira, quebra esse receio, de repente você sai da teoria e passa para uma 
vivência prática; então, eu registraria isso; neste ponto, eu acho importante a 
questão da formação do gabinete; nós tínhamos um problema aqui na justiça 
federal, porque além da carência de servidores, que são sempre em número 
reduzido, são servidores altamente qualificados, acho que por isso estão sendo 
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sempre aprovados em outros concursos, então isso gera um certo rodízio, e a 
engrenagem leva um certo tempo para funcionar a contento, mas nada que não 
possa ser superado. Com relação a essa convocação para o TRF, como eu te disse 
pela primeira vez, eu fui chamado em agosto de 97, inclusive, uma época em que eu 
estava atuando em Petrolina, e quem me convocou foi exatamente o 
Desembargador Petrúcio Ferreira, e foi a primeira vez que ele chamou alguém para 
substituí-lo; então, isso gerou em mim, exatamente, uma ansiedade muito grande 
em corresponder à expectativa daquele magistrado, que como eu disse, foi muito 
importante para mim na minha carreira, de modo que essa experiência, exatamente 
teve essa característica, em ser o primeiro a integrar aquele gabinete como 
convocado, de modo que isso eu gostaria realmente de registrar; posteriormente, 
felizmente, nós vamos nos adaptando ao sistema e conseguimos atender a contento 
exatamente o que o tribunal precisa com essas convocações. 
 
12) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado da Justiça 
Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se to rnou realidade? 
Eu destacaria a partir da minha ida a Petrolina, que coincidiu com a implantação da 
nova sede da Justiça federal; então, também a Justiça Federal funcionava em uma 
sede acanhada, e era incompatível com as suas necessidades. Felizmente na minha 
época, houve a inauguração da sede atual, e eu tive oportunidade de ter essa 
experiência muito rica, em atuar como magistrado sozinho, numa subseção judiciária 
do interior, que na época, só existia em Petrolina e em Campina Grande; e pela 
primeira vez também morei fora do recife, e isso tudo acho que foi muito interessante 
para mim; no retorno a recife também destacaria a minha passagem para a direção 
do foro; fui diretor do foro, na época da direção da Desembargadora Margarida 
Cantarelli; foi também um período muito interessante, porque foi exatamente quando 
se iniciou toda a expansão da Justiça federal; então, nós inauguramos a Vara 
Federal de Caruaru, e praticamente inauguramos também a de Serra Talhada, 
demos os primeiros passos para que também outras cidades, que hoje tem a vara 
federal, também dispusessem desta estrutura, e foi importante; inclusive nessa fase 
da direção do Foro, eu procurei, incentivar e estimular a realização de seminários, de 
eventos de aperfeiçoamento, para exatamente suprir uma carência desse tipo de 
evento que a gente verifica nos segmentos jurídicos; e tanto que em Petrolina, até 
hoje, anos e anos depois que existem os simples estudos jurídicos anuais, e nesse 
período que eu fui diretor do foro, eu levei isso também para Caruaru, para Salgueiro 
e para outras localidades aqui em Pernambuco. 
 
O Senhor  inclusive  Dr. Élio  foi coordenador da Q ualidade da 5ª Região? 
Exatamente. O Desembargador Geraldo Apoliano me chamou para coordenar o 
escritório de qualidade da 5ª Região; também foi um trabalho que eu considero 
muito rico, porque exatamente permitiu repensar, verificar o que estamos fazendo, e 
o que podemos fazer, para exatamente obter um resultado mais efetivo, já que 
existe toda essa demanda da sociedade, por essa justiça mais eficiente, de modo 
que eu gostaria também desse trabalho enfatizar. 
 
13) Durante sua atuação como Juiz Federal e como De sembargador Federal 
convocado, poderia citar alguns julgados que consid era mais relevante para o 
Tribunal e/ou para Sociedade? Quais desses poderiam  estar num Espaço 
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Memória do TRF 5ª Região com objetivo de servir a p esquisas de estudantes, 
acadêmicos e público em geral? 
Bem, eu acredito que o Tribunal da 5ª Região, apesar de pegar uma área territorial 
pequena, ele teve em alguns momentos uma atuação bastante pioneira; e eu 
lembraria aqui a questão do julgamento dos cruzados novos, que eu acredito que os 
primeiros julgados vieram daqui; também em área tributária, tivemos também aquela 
historia de empréstimo compulsório sobre veículos, e outros tipos de demandas. E 
eu salientaria aqui na área criminal, nós temos aquele caso também do “Escândalo 
da Mandioca” que foi julgado aqui, e também foi algo que teve a repercussão 
nacional. 
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Eu acho que essa questão de opinião publica, de pressões de movimentos sociais e 
de outros poderes, existe efetivamente, toda essa influência; e por isso que é um 
desafio justamente para o magistrado não nortear a sua atuação em função 
exatamente desses agentes que vem com grupos de pressão; o juiz tem os seus 
valores, o juiz tem os seus sentimentos diante daquela demanda, mas eu acho que 
ele deve procurar exatamente buscar a decisão mais adequada daquele caso 
concreto, ainda que eventualmente contrarie os interesses da mídia; porém, eu acho 
que é importante sempre agir com transparência, então eu sempre procurei, no meu 
dia-a-dia, essa transparência; então, eu sempre recebi muito bem os órgãos da 
imprensa, e sempre procurei deixar claro o que seria cada decisão, para exatamente 
evitar distorções, que geram às vezes uma revolta contra o próprio judiciário; eu 
acho importante essa abertura, na medida do possível. Claro que existem situações 
em que ela não é possível, mas sempre que for possível, prestar contas do que está 
sendo feito, e por que está sendo feito daquela forma, para a sociedade. 
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Na verdade, eu não me recordo de ter havido isso. 
 
16) Durante sua trajetória como convocado no TRF, l embra-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 essas entidades, elas, na medida de suas possibilidades,  tem um 
papel relevante, para exatamente o funcionamento do Tribunal Regional Federal, de 
modo que eu não tenho identificado fatos que denotem algo que afete essa 
vinculação. 
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Bem, na verdade, nós não identificamos uma presença forte da OAB no controle 
desse aspecto, principalmente, eu destacaria, com relação a advogados que 
patrocinam causas de pessoas menos favorecidas; então, muitas vezes, nós 
verificamos advogados que exigem estabelecer contratos de honorários de valores 
excessivos, e a pessoa, na sua ignorância, aceita, e acho que a OAB nessa área 
têm sido um pouco deficiente. 
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18) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Bem, eu acho que, na verdade a mídia, como eu disse, ela deve ter acesso às 
informações, na medida em que esse acesso não prejudicar as investigações; mas 
eu penso que era importante registrar que a Polícia Federal atua em cumprimento de 
determinações judiciais e dentro dos limites estabelecidos por essas decisões 
judiciais;  muitas vezes, a conotação que a mídia dá a essas operações destaca 
exclusivamente a atuação do próprio órgão policial, sem registrar que houve uma 
solicitação do Ministério Público, ou da própria Polícia,  e que houve uma decisão 
judicial; então, isso eu acho que é algo que nós padecemos no judiciário, de uma 
assessoria de imprensa que divulgue mais exatamente esse trabalho, que respalde 
essa atuação da Polícia. Inclusive, diferenciando que muitas vezes as pessoas 
entendem, por exemplo, a prisão preventiva já como se fosse uma punição, e aí 
quando há posteriormente a apuração de que aquela pessoa é inocente, existe esse 
sentimento de impunidade; então, é preciso sempre deixar claro que é uma prisão 
para fins de uma apuração, para evitar uma fuga, enfim, que há um objetivo 
especifico, que não o de punir. 
 
19) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
O que eu me recordo exatamente foi essa questão que eu já falei anteriormente, dos 
cruzados; realmente eu lembro que isso ai ficou bem marcado na época. 
 
20) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Eu acho que, de uma maneira geral, o Tribunal, como ele foi criado com a 
Constituição de 1988, a constituição cidadã, de que falava Ulisses, ele tende a ser 
mais benéfico ao contribuinte; embora, claro, existam alguns desembargadores que 
tenham uma posição mais favorável à união, mas eu acho que de uma maneira 
geral, isso se inclina mais para ser mais benéfico ao contribuinte ou ao cidadão em 
geral. 
 
21) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
Bem, na verdade, acho que, a regionalização, permitiu um acesso da parte à 2ª 
Instância; anteriormente, o contribuinte, com o Tribunal Federal de Recursos em 
Brasília, ficava praticamente muito difícil do advogado da parte, exatamente 
acompanhar as suas demandas, isso foi importante com relação ao Tribunal; e por 
outro lado, também a presença do tribunal numa região integrada por magistrados 
daquela região, permite uma melhor compreensão da realidade que vai ser posta em 
julgamento, das demandas que ali tramitam, acho que foi muito importante essa 
regionalização por isso, exatamente essa aproximação, tanto com relação ao 
conhecimento da realidade, como do acesso das partes, de seus advogados, ao 
tribunal. 
 
22) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 



 

 

616 

e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Eu acho que essa metodologia é interessante, exatamente porque é uma forma de 
você aprender através do áudio-visual, algo que se percebe no dia-a-dia, é que as 
pessoas têm maior receptividade, em vez de ter acesso a essas informações através 
de livros, de compêndios e de peças escritas; então a linguagem oral permite maior 
acesso e essa maior amplitude, no alcance da maior informação para o maior 
número de pessoas. 
 
23) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Com certeza, eu acredito que a existência da instituição exige que essa instituição 
seja levada ao conhecimento da sociedade a que serve, então ela só tem a ser 
engrandecida, na medida em que ela fica registrada, através do depoimento de 
pessoas que fizeram e que fazem exatamente esta instituição. 
 
24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal ou sobre a Justiça Fede ral como um todo? 
A Justiça Federal, da qual eu faço parte desde 1989, como servidor e como 
magistrado, tem buscado desempenhar o seu papel na medida das suas 
possibilidades; e acredito que vêm fazendo isso da melhor forma possível; nós 
contamos com profissionais de apoio de alta qualificação, e temos procurado 
exatamente dotar de recursos tecnológicos, dotar de técnicas de gestão, que 
permitem exatamente um aprimoramento cada vez maior. Registraria aqui a própria 
atuação dos Juizados Especiais em toda a sua estrutura, a adoção do processo 
eletrônico, que é algo que a cada dia, está mais presente entre nós e que em breve 
também estará sendo aplicado às varas cíveis, criminais, e de execução fiscal. De 
modo que eu penso que a Justiça Federal têm cumprido esse papel, e eu destacaria 
às pessoas que queiram integrá-la, que exatamente é um local em que elas vão 
poder desempenhar a sua função da melhor maneira possível, o que contribuirá 
para o seu engrandecimento pessoal e profissional. 
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E N T R E V I S T A Nº 30 
 
Nome – Juiz Federal EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITÃO 
Pais – Sílvio Carneiro Leitão e Maria Inês de Miranda Lei tão 
Data de Nascimento – 19 de outubro de 1974 
Local de Nascimento – Campina Grande - Paraíba   
Local da Entrevista – Cidade de Recife, Pernambuco 
Duração da Entrevista – 58 min 43 s 
Data da Entrevista– 03 de março de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
Bom dia Dr. Emiliano . 
Bom dia Nancy. 
É um prazer estar aqui com o Senhor, vou logo agrad ecendo de o Senhor ter 
disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é muito  pouco. 
O prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade de poder participar deste projeto 
tão importante. 
O objetivo, realmente, é um objetivo que acho grand e, é a consolidação da 
memória do Tribunal e o Senhor como servidor e agor a Juiz Federal e hoje, 
Desembargador convocado é importantíssimo o depoime nto do Senhor, para 
este grande projeto que é a consolidação da memória  do TRF da 5ª Região.  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  de seus pais? 
Meu nome é Emiliano Zapata de Miranda Leitão, meus pais são Sílvio Carneiro 
Leitão e Maria Inês de Miranda Leitão. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em 19 de outubro de 1974, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. 
Mas, na verdade, enquanto criança, nunca morei em Campina Grande; meu pai 
trabalhava numa cidade próxima, que é Areia; ele era Professor Universitário, e em 
Areia não havia maternidade, então terminei nascendo em Campina, embora, tenha 
vivido os primeiros anos de vida em Areia; saí de Areia também muito pequeno, e 
lembro-me de poucas coisas, nem sei se o que me lembro é fruto das fotos que vi ou 
de lembranças efetivas. 
 
3) Dr. Emiliano: como foi a sua infância? Pode fala r um pouco sobre a sua 
cidade natal ou a que o Senhor considera como sua c idade natal? 
As lembranças que eu tenho são a partir de João Pessoa, porque ele (pai) foi 
trabalhar na Universidade em João Pessoa, isto eu tinha uns quatro ou cinco anos 
de idade. Eu vivi um pouco em João Pessoa durante a infância; com a separação de 
meus pais, passei alguns anos morando em Fortaleza e depois retornei a João 
Pessoa novamente; uma infância normal, o período que mais me recordo é o de 
João Pessoa, na verdade agente morava um pouco próximo à praia. As lembranças 
que tenho deste período, justamente deste ambiente praiano, desta proximidade, até 
por isto eu nem tenho tanta afinidade com a praia, eu sinto que as pessoas que não 
moraram perto da praia se sentem muito mais atraídas por seu ambiente; e por ter 
morado sempre próximo, é um ambiente que eu gosto, mas, não é algo assim que 
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me marque muito em termos de interesse. Estudei em João Pessoa, também, até a 
época da Faculdade. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais e sua família ? 
Meu pai, como mencionei, foi Professor Universitário; hoje, está aposentado, era 
professor de Agronomia, inicialmente na UFPB, em Areia; depois, em João Pessoa; 
e minha mãe é Professora também, mas, professora de Ensino Fundamental, hoje 
ela já está afastada das atividades e mora comigo lá em Campina Grande. Meu pai 
continua a morar em João Pessoa. 
 
E sua família hoje, Dr. Emiliano? 
Minha esposa é Procuradora Federal, trabalha no INSS, nós não temos filhos ainda, 
estamos planejando em função do trabalho dela. Por ela ter assumido um concurso 
fora do estado da Paraíba, a gente terminou adiando um pouco estes planos. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Minha primeira escola é uma escola de João Pessoa que existe até hoje, Escola 
Pinóquio. Eu estudei lá na alfabetização, depois retornei novamente já no primeiro 
grau maior, isto na quinta série, após a volta de Fortaleza, e é a escola que mais me 
marcou porque é aquela onde eu mais convivi. Eu passei do primeiro grau até o final 
do segundo grau, com uma pequena interrupção em outro colégio, mas, retornando 
de novo para ela. É uma escola de ambiente muito familiar, justamente porque as 
pessoas entravam muito cedo lá e iam até o final, e a escola foi de certa forma 
crescendo junto com as pessoas. De início, ela só tinha o primeiro grau menor, 
depois, à medida que os alunos foram envelhecendo, ela foi passando adiante e é 
hoje uma escola que vai desde a alfabetização até o segundo grau. 
Dessa época da escola, o professor que mais me marcou foi um professor de 
matemática que tinha de nome Ambrósio; era uma disciplina muito querida na 
época, e o contato com ele me estimulou mais ainda o estudo desta disciplina, é 
algo que até hoje embora não tenha tanto a ver com a atividade, é algo que 
mantenho; às vezes eu gosto de ler livros sobre matemática, compro às vezes, 
eventualmente. 
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Inicialmente, eu não creio que fosse um estudante tão bom no período inicial da 
atividade escolar; mas, a partir do primeiro grau menor, eu sempre gostei muito de 
ler, eu acho que isto terminava contribuindo para o desempenho na escola; embora 
eu não gostasse muito das aulas, não era uma coisa que me estimulasse muito à ida 
às aulas, com exceção de algumas que a professora eram mais marcantes; mas, em 
função disto, de sempre gostar de ler, eu me recordo pelo menos do primeiro grau 
maior em diante,onde eu sempre tive um desempenho bom. Nunca fui um estudante 
relapso ou que tivesse reprovações. 
 
7) 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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Talvez, quase um acidente, como eu disse que gostava muito de matemática, a 
minha idéia inicial era cursar algo na área de exatas; eu terminei o segundo grau 
com esta pretensão, inclinado à Engenharia Eletrônica ou Computação, algo da 
espécie, e pretendendo entrar na careira militar. Eu pretendia entrar na carreira 
militar e cursar uma área de ciências exatas, dentro da Academia Militar, e 
posteriormente em outras academias militares de formação, já em nível de pós-
graduação. Mas, fiz o concurso, passei e fui aprovado no concurso, no caso era a 
Escola de Cadetes do Exército em Campinas - São Paulo; mas, terminei 
abandonando, não dei continuidade a isto. Voltei de lá, e passei um período de oito 
a dez meses em casa, decidindo o que iria fazer, já que havia desistido de seguir a 
carreira militar. Neste período, pensei em Medicina, pensei em Direito, a parte de 
Ciências Exatas; talvez pelas peculiaridades do Estado da Paraíba, de onde eu 
morava, e das condições que eu tinha, eu terminei deixando de lado; e fiquei 
inclinado ou à Medicina ou ao Direito; como não tinha vocação médica, terminei 
optando pelo Direito. Isto é um fato interessante, porque eu me recordo que no 
primeiro ano de faculdade, eu ainda não estava, por assim dizer, vocacionado para a 
atividade jurídica; então, foi um ano para mim de descobertas completamente 
diferentes em termos de conhecimento, já que eu tinha uma formação muito mais 
direcionada à parte de ciências exatas, e nas ciências humanas a coisa é muito mais 
aberta, muito menos precisa, acho que eu demorei talvez até o segundo ano de 
Direito, pelo menos, para me sentir mais à vontade com as disciplinas. Eu comecei a 
me sentir mais à vontade quando comecei a ter algum contato com a atividade 
prática, com os estágios. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Tendo conhecimento que foi servidor efetivo do T ribunal poderia fazer uma 
retrospectiva sobre sua vida profissional inicialme nte como servidor, depois 
como Juiz Federal e como Desembargador convocado?  
Nancy, eu estou no terceiro período de convocação, atualmente com Dr. Rogério 
Fialho, sempre nas três convocações. A minha vinda para o Tribunal foi motivada 
pelo meu contato durante a faculdade com Dr. Ridalvo Costa, que era 
Desembargador, agora aposentado aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região; 
ele foi meu professor de Processo Civil, e ao final do curso, me fez o convite para 
assessorá-lo aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu vim, inicialmente, 
para ocupar uma função comissionada, no caso era a função de Assessor de Juiz no 
gabinete dele, em fevereiro de 1999; por causa das greves nas Universidades, a 
colação de grau terminou ficando adiada, era para ter sido em dezembro de 1998 e 
terminou sendo apenas em fevereiro, e o cargo exigia já estar de posse do diploma 
de Bacharel em Direito. Fui servidor aqui do Tribunal, de fevereiro de 1999 até maio 
de 2001, com um pequeno intervalo em 2001, em função da assunção de Assistente 
Jurídico da União.  
Neste período, em que eu fui servidor do Tribunal, eu fiz o concurso para Analista 
Judiciário na Seção Judiciária da Paraíba; fui aprovado, tomei posse lá, mas, sem 
interromper o meu vínculo com o Tribunal, tendo sido cedido para continuar 
trabalhando no gabinete do Desembargador Federal Ridalvo Costa.  
O intervalo que eu mencionei em 2001 foi fruto da assunção do cargo Assistente 
Jurídico, mas, logo em seguida eu fui aprovado no concurso de Juiz Federal, no 
caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi em 7 de maio de 2001. 
Então, eu iniciei como Juiz Federal na 4ª Região, começando a trabalhar em 
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Joinville, Santa Catarina, onde fiquei por aproximadamente um ano e onze meses, 
antes de me remover novamente para a 5ª Região, passando a atuar como Juiz 
Federal Substituto em João Pessoa. 
Fiquei em João Pessoa do inicio de 2003 até meados de 2005, quando fui 
promovido para assumir a vaga que atualmente ocupo, que é a de Juiz Federal 
Titular da 4ª Vara Federal, em Campina Grande, onde tenho trabalhado até o 
presente momento.   
Quanto às convocações, para mim têm sido uma grande oportunidade profissional 
de engrandecimento e retorno ao Tribunal, que é o local onde eu tive excelentes 
experiências como servidor, do convívio de trabalho, do ambiente. Eu acho que o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região é um local privilegiado sobre todos os 
aspectos, e é uma oportunidade que o Desembargador Federal Rogério Fialho tem 
me concedido, já pela terceira vez, e tenho procurado aproveitar, dar alguma 
contribuição a esse trabalho de julgamentos de processos aqui no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. 
 
9) E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, desde quando 
servidor, algo que deveria constar num Espaço Memór ia, lembranças, detalhes 
do funcionamento de unidades, o crescimento e desen volvimento do Tribunal. 
Enquanto servidor, em termos de História do Tribunal, a meu ver, sempre associo o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região à figura do Desembargador Federal Ridalvo 
Costa. Eu acho que não consigo entrar no Tribunal, sem se me recordar de Dr. 
Ridalvo, e da presença marcante dele, e como ele tão bem representou durante 
todos os anos a figura, o paradigma de Juiz Federal, e depois com a mudança do 
nome do cargo de Desembargador Federal; a coisa que sempre me impressionou 
em Dr. Ridalvo, e que eu acho que é uma característica marcante em todos os 
juízes, mas, nele especificamente, era a grande capacidade de trabalho e a memória 
prodigiosa.  
Eu me recordo que mesmo com todos os recursos da informática, muitas vezes o 
computador não nos socorria de encontrar algum precedente, algum julgado; e, com 
certeza uma pergunta, a Dr. Ridalvo era gerador de uma resposta precisa, quanto a 
ele se lembrar de já ter julgado algo sobre aquela matéria. Num caso específico, que 
eu me recordo, mas, isto era algo que se repetia, havia aqueles livros antigos com 
os acordos encadernados; e ele guardava, na memória, o ano e o mês do 
julgamento de um processo que havia sido julgado nove ou oito anos antes. Então, 
Dr. Ridalvo é realmente, em termos históricos do Tribunal, das lembranças, a que eu 
tenho a presença mais marcante, aquela pessoa que realmente, como primeiro 
Presidente do Tribunal e depois como Desembargador Decano, traz em si todas 
aquelas qualidades que um Magistrado Federal de uma forma geral e um 
Desembargador Federal membro do Tribunal pode ambicionar. 
 
10) Poderia informar se já existia pretensão de ser  Juiz Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou quando foi servidor?  
Bem, a vontade de ingressar na carreira na magistratura federal surgiu realmente 
deste contato no Tribunal. Na época de faculdade, eu havia estagiado com um 
grande Juiz Estadual da Paraíba, que hoje é Desembargador do Tribunal de Justiça, 
Dr. Manoel Soares Monteiro, e por este contato a minha idéia inicial era ingressar na 
magistratura estadual, meus planos se dirigiam neste sentido; mas, vindo trabalhar 
com Dr. Ridalvo, aqui no Tribunal Regional Federal, em função do contato com a 
atividade, com as matérias, que eu gosto bastante desta área do Direito Público, que 
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é uma área bastante presente na atividade do Magistrado Federal, e bem menos, 
como regra pelo menos na atividade do Magistrado Estadual; e também pelo 
ambiente de trabalho, é algo que eu tenho sempre vivenciado em todos os locais, 
tanto na Região Sul como aqui na Região Nordeste. A Justiça Federal é uma justiça 
privilegiada, em termos de seus servidores, da qualidade de trabalho por eles 
desenvolvido, qualificações dos servidores de uma forma geral, pelo ambiente de 
trabalho; por ser uma justiça, não obstante a grande carga de trabalho, tudo e todos 
estão direcionados a dar cabo deste trabalho, e tentar da melhor forma possível 
prestar uma jurisdição rápida e eficiente mesmo quando as condições são 
eventualmente adversas; então, eu creio que no Tribunal eu vivenciei esta 
experiência e foi então que surgiu a vontade, e terminou se consumando com o 
concurso na época para a 4ª região; até por peculiaridade, na época houve dois 
concursos concomitantes: o da 5ª e o da 4ª Região. Como o da 5ª Região exigia os 
dois anos de formado e eu ainda não os tinha, eu optei por fazer o da 4ª Região e 
me concentrar nele, por isto terminei ingressando na Magistratura Federal da 4ª 
Região; foi algo que me trouxe grandes experiências, e que pude depois, ao retornar 
para a 5ª Região, trazê-las. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado. Lembra-se de algum fato pitoresco, que poderia nos contar: a 
posse, chegada na Seção Judiciária, formação do Gab inete e ao ser 
convocado para o TRF 5ª Região... 
Em relação à minha posse, foi em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realmente, foi 
um momento marcante, devido à distância, poucas foram as pessoas do meu 
convívio que puderam comparecer, mas, compareceram alguns familiares, minha 
esposa e com certeza a minha Turma de Juízes Federais que ingressaram no nono 
concurso da 4ª Região; era uma turma muito grande, eram 49 juízes federais, e 
aquela cerimônia e o discurso de posse da primeira colocada da turma, Dra. Bianca 
Geórgia Arenhart Munhoz da Cunha, que hoje é Juíza Federal em Curitiba, bem 
traduziu isso, que se tinha um grupo de pessoas na sua maioria jovens, eu creio que 
naquela época apenas dois dos magistrados que tomavam posse, tinham mais de 
30 anos . 
Eu tinha 27 anos na época e já estava talvez entre os mais velhos do concurso, 
muita gente realmente nova entrando, e o marcante no semblante de todos era 
aquela vontade de iniciar a atividade, e no discurso isto foi bem expresso, vontade 
de fazer efetivamente justiça e a escolha de todos me parece que era bem fruto 
disso. Não obstante, cientes que a atividade do magistrado não é uma atividade 
fácil, é uma atividade que muitas vezes não satisfaz a todos que procuram a justiça, 
pois como regra, alguém tem que perder, infelizmente na causa judicial, e às vezes, 
mesmo os que ganham não ganham tudo o que queriam. Então, a atividade do 
Magistrado é uma atividade, sobre este aspecto, sempre sujeita as críticas. Talvez a 
coisa mais marcante na atividade do Magistrado seja isto, o quanto o juiz ele está 
exposto a críticas no exercício da sua atividade; mas, o mais interessante nesta 
atividade, acho que todos ali estavam, em função disto, no momento da posse, é a 
oportunidade de distribuir um pouco de justiça, justamente para aqueles que 
precisam dela, porque só se recorre a justiça quando se sente pelo menos que se 
teve algum tipo de agressão a seus direitos, um conflito ou algo da espécie.  
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Quanto à experiência profissional, na chegada a Joinville, teve um aspecto 
interessante; vindo aqui da Região Nordeste, fui muito bem recebido, mas, o 
“sotaque” sempre era algo que se estranhava, talvez o aspecto mais peculiar disto 
fosse o contato com as partes em uma audiência. A região de Joinville é uma região 
de imigração alemã preponderante, e há alguns locais nas proximidades como 
Jaraguá do Sul, Pomerode, Blumenau também, aonde se tem enclaves rurais onde 
as pessoas vivem praticamente como se estivessem na Alemanha, o idioma falado é 
o idioma alemão; então, em determinados momentos, havia eventualmente alguma 
dificuldade de comunicação em audiência, o “sotaque” atrapalhava um pouco o 
entendimento das partes, como expressões peculiares locais que eu não tinha 
conhecimento; mas, fui aprendendo, sobretudo em relação a esta questão da 
atividade rural. Era uma grande clientela da justiça, aquela relativa aos processos de 
reconhecimento de tempo de serviço rural, porque na região, embora não tanto 
como no nordeste onde se tem agricultores até o presente momento, lá tinham 
muitas pessoas que haviam sido agricultores e embora vindas para a cidade 
trabalhar na indústria, queriam o reconhecimento do período anterior. 
 
 Aqui no Tribunal, quando convocado, tem assim algu ma coisa que o Senhor 
se lembre?  
 O meu período tem sido tão curto, apenas a terceira convocação; mas, o que eu 
creio que me traz mais memórias é a da atividade. A atividade em Segundo Grau é 
uma atividade diferente do Primeiro Grau. Isto é um comentário que eu ouvia desde 
a época de servidor, que aqui todos os processos estão praticamente prontos para 
ser julgados, é só uma questão de levá-los a julgamento. Em Primeiro Grau, a gente 
tem que preparar o processo, para que ele chegue ao momento do julgamento; 
então, o ritmo de atividades, é diferente. Em Primeiro Grau, grande parte da 
atividade do Juiz é consumida com o trâmite processual, com as audiências, com os 
despachos de tramitação, com as decisões, com o impulsionamento do processo, 
embora o sentenciamento seja um ato que demanda tempo; mas, talvez se fosse 
fazer uma estatística do tempo dispensado, talvez seja uma parcela menor do tempo 
da atividade do juiz. No Tribunal, não, no Tribunal o julgamento é a atividade 
preponderante, então praticamente tudo está pronto para ser julgado, se gasta mais 
tempo e o ritmo é ditado pelas sessões semanais; então, se trabalha sempre, mal se 
terminou a sessão anterior já se está pensando na sessão seguinte, na organização 
da próxima pauta. 
 
12) Fernando Pessoa diz: “... Deus quer, o Homem so nha e a Obra nasce [...]”. 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado da Justiça 
Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se to rnou realidade? 
Eu acho que duas: a primeira foi o retorno à 5ª Região, à proximidade com a família, 
com os meus amigos e colegas, muitos na atividade judicial de uma forma geral, 
alguns na própria Justiça Federal como magistrados ou servidores. 
E a outra, uma das coisas que sempre me atraiu na atividade do magistrado, foi o 
contato com as partes; eu gosto muito de fazer audiências, eu acho que a audiência 
ela é de certa forma um momento de maior proximidade do juiz na prestação 
jurisdicional, onde ele efetivamente vê a pessoa que está ali, pedindo algo, ou se 
defendendo de algo numa audiência criminal, e ouve as testemunhas; e ele 
consegue ver talvez o lado mais humano daquele processo, perceber coisas que às 
vezes no papel ou não foram bem expressas ou não havia nem como exprimi-las, 
seria impossível colocá-las por escrito; e eu sempre quis ter este contato e procurar 
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manter essa visão em relação à audiência, de um ato não só importante, mas não 
perder o gosto por fazer as audiências, por ter contato com as partes, por ter a 
paciência de ouvi-las sem deixar que às vezes a velocidade que as nossas 
atividades diárias nos impõem gerasse algum tipo de pressão no sentido de encurtar 
este tempo de oitiva, e não dar a atenção devida. Às vezes, dependendo da parte, 
há pessoas que chegam diante do juiz e querem falar, querem falar quase como se 
o juiz fosse um psicólogo, fosse alguém que tivesse ali para ouvi-las. Às vezes, 
quando o dia de pautas é mais apertado, de maior número de audiências é preciso 
realmente certo autocontrole para não se deixar sentir pressionado e não ouvir a 
pessoa. Eu acho que é algo que eu tenho me esforçado, e creio que tenho realizado 
com algum sucesso, de continuar hoje, como estava nas primeiras audiências, com 
o mesmo interesse em ver este lado humano. 
Eu acho aquela frieza profissional, que a gente com o tempo vai adquirindo 
naturalmente que em livros e em TV se vê muito, por exemplo, no médico, na 
impessoalização no atendimento ao paciente, como se ele fosse quase um número 
e não uma pessoa diante do médico; não estou, evidentemente, dizendo que todos 
os médicos são assim, mas, que é até uma defesa profissional, às vezes a gente 
não consegue dar a solução que o nosso lado humano melhor queria dar ao caso e 
a gente se impessoaliza para não sofrer com a situação, se distancia da situação 
para não sofrer. Eu sempre quis e continuo cultivando isto, de não perder essa 
proximidade, mesmo que às vezes ela traga algum sofrimento. 
 
13) Durante sua atuação como Juiz Federal e como De sembargador Federal 
convocado, poderia citar alguns julgados que consid era mais relevante para o 
Tribunal e/ou para Sociedade? Quais desses poderiam  estar num Espaço 
Memória do TRF 5ª Região com objetivo de servir a p esquisas de estudantes, 
acadêmicos e público em geral? 
Os processos que eu já julguei, que creio que tenham maior impacto social, na 
atuação da Justiça Federal, de uma forma geral, são processos de natureza coletiva; 
eu me recordo de um caso, especificamente, de um viaduto que existe quando se 
vai de Recife para João Pessoa, logo na entrada, é o chamado viaduto da Ceasa, 
fica na BR em frente a Ceasa em João Pessoa; após eu voltar da 4ª Região para a 
5ª, atuando como Juiz Federal na 1ª Vara Federal de João Pessoa, foi noticiado que 
este viaduto estava desabando, e toda uma comoção social em função disto, 
inclusive ele recebeu o apelido de “Sonrisal”, porque, quando chovia, ele começava 
a se diluir, as laterais do viaduto, a terra a escorrer e o receio que eventualmente ele 
viesse a cair; e o Ministério Público Federal, na oportunidade, entrou com uma ação 
civil pública. E nesse processo, não que tenha sido uma decisão, uma sentença, 
uma liminar que tenha determinado que algo fosse feito, mas, eu adotei uma forma 
de atuar que eu tenho adotado desde processos anteriores, em matéria coletiva 
envolvendo o poder público, que é de tentar a conciliação, de realizar audiências. 
Neste caso, foram várias audiências realmente, na tentativa de construir uma 
solução que fosse a mais rápida, mais adequada e com menor grau de resistência 
de todas as partes. Eram audiências demoradas, algumas delas começavam de 
manhã e terminavam no final da tarde, começo da noite com intervalo para almoço; 
vinham técnicos, que expunham as diversas visões sobre o problema e as causas, e 
quais seriam as eventuais soluções, havia toda aquela discussão relativa à questão 
financeira do poder público, de poder ou não arcar com aquelas medidas, de 
concretizá-las ou não em tempo hábil, e se chegava a um acordo; começava o 
cumprimento, vinha a alegação de que o acordo não estava sendo cumprido 
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completamente, marcava-se uma outra audiência para tentar ouvir as partes 
novamente; sei que, após algum período de tramitação, chegou-se à solução efetiva, 
e eu me recordo que tenho um sobrinho, ele sempre que passava pelo viaduto 
falava: “É o viaduto “Sonrisal”; e depois que o viaduto foi consertado, em função 
deste acordo judicial, o viaduto ganhou outro nome; passando com ele, lá no local, 
ele mencionou que era o viaduto “Targifor”. Então, esse é um dos processos que 
realmente marcou tanto pelo trabalho, tanto como pela dificuldade de construção de 
uma solução. Eu acho que, às vezes, a decisão judicial pura e simples, uma 
determinação, pode estar sujeita a recursos, à suspensão e, eventualmente, por 
uma questão processual ou algo assim, o interesse da sociedade, o primeiro, o mais 
urgente, termina não sendo satisfeito; e este tipo de solução consensual, neste caso 
do viaduto especificamente da Ceasa foi alcançado, resolveu o problema; quer dizer, 
o viaduto não caiu, o trânsito na região não se tornou mais complicado do que já era, 
não houve nenhum acidente, ninguém sofreu qualquer tipo de dano em função desta 
questão.   
Outros processos que sempre me marcam são também nesta mesma temática, mas, 
de natureza ambiental, que são os processos de lixão. Eu me recordo de um, numa 
cidade próxima a Joinville, São Francisco do Sul e de outro, o de João Pessoa e o 
de Campina Grande; também por acaso eu tenho conduzido alguns processos de 
lixão, de distribuí-los, e o mais marcante é ver o problema social e tentar resolver a 
questão ambiental, impor ao poder público que é dele a obrigação de retirar a 
disposição inadequada de resíduos que causam um dano ambiental muito grande; 
só quando a gente vai à área do lixão é que vê isto efetivamente; eu tive 
oportunidade de fazer mais de uma vistoria judicial neste tipo de processo, e 
realmente é algo terrível, aquela visão; mas é mais terrível porque, além da questão 
ambiental, você tem uma questão social, você tem pessoas ali vivendo daquele lixo, 
morando dentro do lixo, e que a solução da questão ambiental pura e simples cria 
um problema social, porque por mais degradante que seja aquela vida aos olhos de 
quem está de fora, é o meio de vida daquelas pessoas, e se elas estão ali naquelas 
circunstâncias é porque o único meio de vida ao qual elas tiveram acesso, 
infelizmente. Então, o aspecto que eu mais considero emblemático nesta solução 
destes problemas ambientais relativos a lixão, nestes processos referidos, é a 
tentativa de resolver a questão ambiental, mas ao mesmo tempo dentro da solução 
conciliatória, trazer o poder público para poder resolver uma questão que às vezes 
era objeto da ação. A ação só pedia o fechamento do lixão, mas a gente não poderia 
fechar pura e simplesmente, sem dar algum tipo de solução à situação daquelas 
pessoas; então, a tentativa de realocar estas pessoas em outro local, de estabelecer 
um novo tipo de atividade na coleta seletiva do lixo, algo menos degradante, mais 
organizado e que traga maiores frutos.  
Das três ações que mencionei, São Francisco do Sul, João Pessoa e Campina 
Grande, nem todas tiveram o fim melhor, a solução não foi tão bem sucedida; mas, 
em todas elas eu acho que a atuação da Justiça Federal se mostrou na sua forma 
mais importante em resolver um problema que não era de uma única pessoa, mas, 
era o problema de toda uma comunidade, e problemas na verdade muitas vezes em 
que a solução deles era contraditória, onde solucionar um, era aumentar ou criar um 
outro problema; então deixar as pessoas vivendo do lixo era manter o lixão 
funcionando e manter um problema ambiental; simplesmente fechar o lixão sem se 
preocupar com a vida daquelas pessoas era criar um problema social imenso, às 
vezes são centenas de famílias que vivem nesta atividade. 
 



 

 

625 

Dr. Emiliano, o Senhor acredita que esses processos , no caso esses 
julgamentos, eles são relevantes para ficarem no Es paço Memória, para serem 
estudados por estudantes e acredito que eles darão abertura para vários tipos 
de estudos, inclusive nesta área social, o que faze r com essas pessoas, o 
Senhor acredita que eles devem vir para uma área do  Espaço Memória? 
Eu creio que são processos que mostram duas coisas: mostram primeiro, que a 
atuação da justiça muitas vezes se dá num âmbito muito próximo, no âmbito desta 
tentativa de convencer as partes a chegarem a uma solução, que poderia ter sido 
alcançada sem recorrer à justiça; sobretudo quando quem se está digladiando no 
processo são entes públicos, o ideal seria que esta solução tivesse sido alcançada 
sem precisar se chegar a justiça.  
Creio que a importância de figurarem eventualmente em um espaço é a 
demonstração disto, é a demonstração de como a atuação judicial tem um impacto 
social. Um impacto tanto do convencimento das pessoas a chegarem a uma 
solução, quanto ao poder publico de cumprir a sua função, como dessa 
preocupação, e não só resolver uma questão jurídica, mas resolver questões que 
muitas vezes transcendem as questões meramente jurídicas. 
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Eu creio que isto seja o ideal. Eu entendo que o magistrado todas as vezes que 
ele.......  , voltando um pouco na pergunta, sentisse pressionado pela opinião 
pública, pelos movimentos sociais, por outros poderes, pelas opiniões..., como eu 
mencionei, a atividade do magistrado é sempre uma atividade bastante exposta a 
críticas, é natural, que o magistrado se preocupe com essas opiniões, porque ele se 
preocupa com o resultado da sua atividade, em tomar a decisão que melhor 
efetivamente represente a aplicação, a concretização da justiça; mas essa é uma 
preocupação, e é uma influência que vem desses fatores que nunca devem chegar 
ao ponto de coagir o Magistrado à uma decisão. Então, eu acho que quando se fala 
em imparcialidade, não é o que o Magistrado não ouça, não veja a existência dessas 
manifestações, dessas pressões, desses interesses em jogo no processo; ao 
contrário, para que ele decida da forma mais completa possível, é preciso que ele 
tenha consciência da existência desses fatores, naquele caso concreto 
especificamente; se ele não tiver, pode ser que ele esteja deixando de lado na sua 
decisão, a consideração de algum elemento importante para que a justiça seja feita 
da melhor forma possível; mas, essa imparcialidade tem a ver com ele se sentir livre, 
não obstante a ciência ou a existência desses fatores; se sentir livre para tomar a 
decisão que está mais de acordo com a lei, com a realização da justiça, nos termos 
em que o ordenamento jurídico pretende que ela seja realizada. Se ele não estiver 
se sentindo livre, eu creio que a melhor postura é o afastamento da causa, é 
realmente a argüição de uma suspensão por motivo de “fórum intimo”; ou até se 
houver algum motivo expresso enquadrável na legislação; mas, o magistrado nunca 
deve se sentir coagido na sua decisão, embora nunca deva também se colocar tão 
distante do contexto social no qual a decisão é proferida, deixando de enxergar 
elementos importantes para essa decisão. 
 
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
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Eu creio que todo Magistrado, quando começa a enfrentar um caso, um caso a ser 
decidido, ele tem a sensação daquilo que deveria acontecer, de qual seria a solução; 
sobretudo, naqueles casos que têm um lado mais humano, onde se tem uma 
questão de resultado concreto sobre a vida, muito premente muito visível, o 
Magistrado ele tem uma idéia daquilo que ele achava que seria a solução mais justa. 
Mas, eu creio também que a atividade do Magistrado está limitada por outros fatores 
então... , eu já me confrontei, efetivamente, com situações em que ou porque a 
solução legal era uma que não havia como ser afastada sobre nenhum fundamento, 
embora não fosse aquela que eu pessoalmente gostaria que fosse a solução que a 
lei tivesse dado ao caso, ou a jurisprudência, como você mencionou Nancy, que não 
havia outra decisão a ser tomada senão a aplicação daquilo que a jurisprudência ou 
a lei estabelecia como devido. Até porque uma decisão em sentido contrário apenas, 
muitas vezes, geraria na parte a solução de que ganhou, mas que depois perdeu, 
quando na verdade já se sabia desde o inicio que pela forma como a jurisprudência 
vem decidindo aqueles casos, a parte não ganharia; então eu creio que aumentaria 
a frustração desse contato com a prestação jurisdicional, estas hipóteses.... 
 
16) Durante sua trajetória como convocado ao TRF, l embra-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? 
Especificamente aqui neste período como convocado do TRF, não. Um período tão 
curto realmente e com contato pequeno com estas Instituições, eu posso apenas 
mencionar a importância das sustentações orais, tanto dos advogados, como do 
Ministério Público nas sessões, muitas vezes uma sustentação oral é algo que traz 
uma nova luz a quem está ali votando, mas, não é uma atuação institucional como a 
pergunta mencionava. 
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Eu creio que tem melhorado bastante, a gente percebe claramente que os Tribunais 
de Ética da OAB estão cada vez mais atuando e procurando estabelecer padrões de 
conduta ética mais rígida em relação à atividade advocatícia. Eu creio que ainda há, 
no entanto muito espaço para melhoras, sobretudo em relação a situações 
específicas e que a gente vê até noticiadas, muitas vezes na mídia, como a 
cobrança excessiva de honorários advocatícios em relação justamente aqueles mais 
necessitados, as causas previdenciárias por exemplo; mas, eu creio que é uma 
atuação que tem tido uma vertente, um crescimento positivo,embora ainda possa 
melhorar efetivamente neste sentido, de conferir à atuação do advogado um maior 
conteúdo ético nesse contato com este cliente, sobretudo nestas relações com 
aqueles clientes que têm menor condição de se defender da atuação inadequada do 
advogado contratado. 
 
18) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Eu creio que se por um lado, tem alguma importância, do ponto de vista social, a 
percepção da sociedade de que os poderes públicos estão atuando no combate à 
criminalidade; por outro a “espetacularização” de algumas dessas operações gera 
duas coisas: gera, primeiro, uma exposição excessiva daquelas pessoas que até 
aquele momento são apenas investigados, embora eventualmente estejam sendo 
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presos temporária ou provisoriamente, ou já estejam sendo processados, ou dando 
inicio a um processo criminal efetivo; mas, são pessoas em relação às quais há uma 
presunção constitucional de inocência, que vai ser eventualmente afastada só por 
ocasião do julgamento pelo poder judiciário. Então, eu creio que a exposição 
excessiva, que se tem visto em algumas dessas operações das pessoas, as 
imagens das câmeras, é algo que não condiz com o Estado Democrático de Direito, 
e algo que não traz nenhum resultado, dentro desta perspectiva, de um Estado 
Democrático de Direito que eu considere efetivo. Cria-se uma aparente condenação 
momentânea pela mídia, e depois se gera uma sensação de frustração para a 
população, porque é difícil, às vezes, na divulgação dessas operações, a população 
perceber os aspectos técnicos, que as pessoas estão sendo presas, apenas por 
uma questão processual, para garantir a produção de uma prova, mas, que isso não 
significa que elas vão necessariamente continuar presas até o final do processo, 
porque existem requisitos legais para permanência desta prisão; então, além da 
exposição das pessoas investigadas, desnecessária a meu ver na maioria dos 
casos, a forma como é feita esta exposição, embora haja em regra um direito a 
publicidade dos atos judiciais, a população possa e deva ser informada sobre a 
existência de processo investigando a atuação criminosa, mas, deve-se preservar o 
mínimo possível a intimidade daquelas pessoas. E, por outro lado, este aspecto que 
eu mencionei que é o de gerar uma falsa expectativa para a população e uma 
frustração, que se dá em prejuízo da própria atuação das instituições, vêm em 
detrimento da imagem do Poder Judiciário que, muitas vezes apenas cumprindo seu 
papel, depois libera aquelas pessoas que foram presas apenas por um determinado 
período, para realizar uma determinada diligência policial, ou libera por outro motivo, 
mas sempre fundamentado em razões legais. 
 
19) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu creio que pelo que eu me recordo alguns casos, pelo menos envolvendo servidor 
público, as posições do TRF chegaram eventualmente a preponderar. Eu creio que 
haja algum pioneirismo em relação à defesa de direitos de servidor público, mas, 
não me recordo assim de questões concretas específicas. 
 
20) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
Eu acho que a importância é aquela que eu percebo ainda hoje, que é de uma maior 
proximidade da atividade judicante de Segundo Grau, do Tribunal, com a realidade 
social da região. Até porque a regionalização implicou em que os magistrados que 
foram ascendendo ao Tribunal Regional Federal fossem magistrados vinculados aos 
Estados da 5ª Região e, portanto, têm maiores condições de perceber as 
peculiaridades regionais, sociais, culturais e econômicas da nossa região.  
Então, eu creio que a grande importância da regionalização e da presença do TRF, 
isto ao meu ver, é bastante marcante na atuação do TRF; esta proximidade de certa 
forma cultural dos magistrados, que advém do próprio âmbito social do qual suas 
decisões vão repercutir, e a proximidade física de acesso ao jurisdicionado, de 
acesso aos advogados que com certeza no modelo anterior centrado em Brasília, 
era bem mais difícil de ocorrer pela distância. 
 
21) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
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e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
O que eu acho interessante na Metodologia referida é esta possibilidade que o meio 
visual dá, a personalização de quem está emitindo as opiniões, e permitir aqueles 
que vão ter contato com a história registrada, essa História Oral, de ver o aspecto 
humano daquelas pessoas que estão emitindo as opiniões; a narrativa oral preserva 
muito melhor esta questão das impressões, pois às vezes por escrito as opiniões 
saem mais formalizadas, mais técnicas e isto dificulta às vezes a compreensão 
daquilo que se está querendo exprimir, e não permite esta questão visível que eu 
acho que é muito importante, que ela facilita e que ela gera empatia muitas vezes ou 
antipatia em alguns casos, mas, que faz parte da comunicação e que permite ao 
usuário que venha a ter contato com esse registro, um registro mais fidedigno, me 
parece, efetivamente, esta história. 
 
23) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Eu creio que sim, eu creio que essa ampliação pode vir a ocorrer; por exemplo, 
talvez como uma deixa já de uma das questões anteriores, em relação a esses 
processos historicamente relevantes, como a seleção desses processos, se procurar 
o contato com as pessoas que atuaram, com os advogados, com o Ministério 
Público, com os juízes, com os servidores, complementando esta reconstituição do 
que efetivamente ocorreu naquele caso; o STF tem algo parecido, muito embora 
numa vertente diferente, que é a reconstituição dos julgamentos históricos que se 
faz quase como se fosse um teatro; no caso não seria idêntico ao que se faz 
naqueles julgamentos históricos, mas, talvez por serem os próprios autores 
concretos que participaram dos casos seja até mais fidedigna a história que viesse a 
ser narrada. Eu creio que talvez essa fosse, e é uma metodologia, eu creio que até 
implementável e que possa ser implementada talvez até em relação a casos de 
maior repercussão, como a justiça faz hoje, já tem a assessoria de imprensa 
normalmente nos estados e que faz a divulgação dos casos mais relevantes; fazer 
um estudo e se fazer já um registro naquele momento para deixar acessível à 
população uma narrativa, por exemplo, dos efeitos de uma determinada decisão de 
maior relevância. 
 
24) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal ou sobre a Justiça Fede ral como um todo? 
Eu creio que a atividade judicial, no âmbito da Justiça Federal, é algo que eu não 
enfoquei anteriormente; ela é uma atividade que, ao contrário do que as pessoas 
muitas vezes têm a idéia, que o Juiz é uma figura solitária, que decide as causas 
sozinho no seu gabinete; ela é uma atividade que na verdade é uma atividade de 
grupo. Nenhum Magistrado Federal conseguiria dar conta da quantidade de serviço 
que ele tem que fazer frente, sem ter o excelente acompanhamento da equipe dos 
servidores, que é o grande valor da Justiça Federal, justamente este conjunto de 
pessoas que a compõe; e a atividade do Magistrado sobre este lado, é uma 
atividade que, ao mesmo tempo em que ele tem que decidir, muitas vezes, a decisão 
se dá no seu pensamento solitário sobre determinada causa, no estudo do caso, na 
legislação das leis, mas, sobretudo ele tem que ter uma capacidade de administrar 
este grupo de pessoas, que se ele não souber fazê-lo, não vai dar o melhor 
resultado, e que ele sozinho não vai conseguir alcançar este melhor resultado. Então 
a atividade do Magistrado ela não é uma atividade eminentemente solitária, pelo 
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contrário é uma atividade eminentemente de trabalho em grupo com a sua equipe; 
isto a gente percebe muito da forma como, com o passar do tempo, os vínculos 
entre o Juiz e os servidores que com ele trabalham vão se estreitando, como às 
vezes é difícil até para o Juiz ao ver uma decisão saber se foi ele mesmo que 
escreveu ou não, porque, a sua equipe já está tão antenada, tão imbuída do mesmo 
espírito, da mesma forma de raciocínio, que ao enfrentar os casos, consegue prever 
a posição e adotar uma linguagem muito similar a que ele adotaria se ele tivesse 
feito a decisão pessoalmente.  Eu acho que é esta a questão, desmistificar, usando 
uma palavra que havia numa questão anterior, que trazia a idéia de que a atividade 
judicial é uma atividade de uma pessoa. Na verdade, a atividade do Magistrado 
Federal tanto no Tribunal como no 1º Grau, é uma atividade coletiva, dele com sua 
equipe, e da capacidade de motivar esta equipe e de se manter motivado; e de cada 
vez mais procurar novos mecanismos de fazer frente à quantidade de trabalho que 
se deve enfrentar na atividade da Justiça Federal. 
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E N T R E V I S T A Nº 31 
 

Nome – Juiz Federal FRANCISCO ANTÔNIO DE BARROS E SILVA N ETO 
Pais – Geraldo de Barros e Silva  e Erenita Lopes de Barros e Silva 
Data de Nascimento – 30 de junho de 1976 
Local da Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco 
Duração da Entrevista – 49 min 34 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 completo é Francisco Antônio de Barros e Silva Neto, aqui na Seção 
Judiciária de Pernambuco me tratam mais por Francisco Barros para distinguir dos 
outros Franciscos, juízes desta mesma Seção. E sou filho de Geraldo de Barros e 
Silva e de Erenita Lopes de Barros e Silva. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em Recife, nesta capital, em 30 de junho de 1976. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode falar um pouco sob re sua cidade natal? 
Minha infância não teve nenhum fato diferente da infância de qualquer outra criança. 
Com o perdão por ser rebarbativo, sou apaixonado pela minha cidade. Na verdade, 
sinto-me um pernambucano extremamente bairrista, daqueles capazes de cantar o 
hino do começo até o fim, daqueles apaixonados pelas pontes, pelos rios, pelas 
poesias, pelos prédios históricos desta cidade (que é uma cidade que me diz muito). 
Já tive graças a Deus oportunidade de viajar para vários outros locais, vários outros 
países, mas Recife continua sendo especial. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais e sua família ? 
Bem, já que a pergunta, já que o foco aqui da entrevista, é basicamente sobre o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sobre a Magistratura Federal como um 
todo, a participação dos meus pais foi fundamental nessa minha escolha, nessa 
vocação para seguir a magistratura. Meu pai foi servidor da Ordem dos Advogados 
do Brasil, da Secção de Pernambuco, por 51 anos. Foi o primeiro e único emprego 
dele. Então na verdade desde a infância o universo de amigos dos meus pais 
envolve advogados, envolve juízes, envolve membros do Ministério Público. Minha 
mãe também é formada em direito, advogou, foi professora universitária da 
Faculdade de Direito de Olinda, atual AESO, então a participação deles foi muito 
importante nesse processo.  
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Eu estudei a vida toda praticamente em um único colégio, no Colégio Nossa 
Senhora do Carmo, na Rua Visconde de Goiana, no bairro da Boa Vista. Um colégio 
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de freiras alemãs, das beneditinas missionárias de Tutzing, e que realmente marcou 
muito minha formação.  
Até hoje, boa parte dos meus amigos mais antigos foram amigos de colégio. A 
formação do colégio sempre foi uma formação humanística, nunca foi uma formação 
só visando ao vestibular ou visando à aprovação em qualquer tipo de seleção 
pública. Sempre foi uma formação voltada para a construção - para a nossa 
construção - como pessoa humana. Então, realmente é outra instituição à qual eu 
devo muito.  
Na verdade quando eu paro e penso em instituições, do ponto de vista da minha 
formação como pessoa, dois nomes me vêm à cabeça, o Colégio Nossa Senhora do 
Carmo e a Faculdade de Direito do Recife - o Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco no qual também eu estudei por praticamente 
15 anos, emendando graduação, especialização, mestrado e doutorado. São as 
duas instituições que realmente me moldaram como eu sou.  
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante. 
Sempre me considerei um bom aluno. Sempre gostei de ler. Sempre gostei das 
matérias. Desde o começo me identifiquei com o curso de Direito, o que facilitou 
muito a minha vida, já que é muito difícil você levar um curso superior, se você não 
tiver realmente ênfase naquele foco, se você não gostar daquela matéria.  
Então tem um lado de realização profissional e tem o lado de gosto e afeto.  
O professor Souto Maior  Borges, um dos nossos grandes professores aqui da 
faculdade tem um livro chamado “Ciência Feliz”, em que diz que o caminho do saber 
também é o caminho do coração. Então, é impossível você se dar bem numa 
ciência, numa profissão, em que também não há esse caminho do coração. 
Sempre me considerei um bom aluno, mas também nada fora de série, nada que se 
diga também sobrenatural ou místico, para voltar à sua pergunta. Fui amigo da maior 
parte dos meus professores, tenho pela grande maioria deles, um bom 
relacionamento, um carinho até hoje, mas nada também fora de série, como já disse. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Como eu disse, eu praticamente nasci dentro do meio jurídico. Meu pai já trabalhava 
na Ordem dos Advogados do Brasil na época. Minha mãe, quando eu ainda estava 
na infância, completou o curso de Direito. Na verdade ela já entrou na graduação 
quando eu e a minha irmã já éramos nascidos. Não foi a primeira formação dela e 
ela ainda foi a laureada da turma por sinal. Então sempre houve esse envolvimento. 
Os livros que os meus pais liam eram livros jurídicos. Os amigos dos meus pais 
eram pessoas da área jurídica.  
E também teve outra pessoa que foi decisiva, que foi o Professor João Pinheiro Lins. 
Eu comecei a trabalhar com 14 anos como “Office boy” e depois como secretário do 
Instituto dos Advogados de Pernambuco, na época, presidido pelo Professor João 
Pinheiro Lins (um advogado muito conhecido nessa cidade, professor também da 
Faculdade de Direito do Recife). E nessa oportunidade profissional, antes mesmo de 
decidir pelo curso de Direito e antes mesmo de ingressar na faculdade, eu tive a 
oportunidade de conhecer várias pessoas que também foram de certo modo um 
grande estímulo. Grandes professores (alguns depois foram meus professores 
efetivamente), grandes advogados, e realmente estimularam a escolha pelo curso de 
Direito.  
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Eu ainda com meus 16, 17 anos já conhecia, por exemplo, o professor José Paulo 
Cavalcanti, a professora Bernadete Pedrosa, Professor Nelson Saldanha, Professor 
Lourival Vilanova, Professor Marcelo da Costa Pinto Neves. Vários outros que eu 
não me permito citar a todos, porque poderia até incorrer em omissão, numa 
omissão relevante. Mas várias pessoas que estimularam, com as quais eu me 
identifiquei, com relação às quais eu passei a ter certa admiração e que foram 
também fundamentais nessa escolha. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Tendo conhecimento que foi servidor efetivo do T ribunal poderia fazer uma 
retrospectiva sobre sua vida profissional inicialme nte como servidor, depois 
como Juiz Federal e como Desembargador convocado?  
Como eu disse, eu comecei a trabalhar com 14 anos no Instituto dos Advogados. 
Quando eu ainda trabalhava lá, prestei vestibular para a Faculdade de Direito, fui 
aprovado e quando estava no terceiro ou quarto período da faculdade surgiu o 
concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Na 
época o cargo ainda se chamava de assistente judiciário, depois a nomenclatura foi 
alterada para técnico judiciário. Enfim, era um servidor de nível médio. Então, prestei 
concurso, fui aprovado, até numa “safra”, digamos assim, muito boa, porque dos que 
foram logo nomeados, dos dez primeiros nomeados, três somos juízes federais:  Eu, 
Dr. César Arthur Cavalcanti de Carvalho e Dra. Joana Carolina Lins Pereira. Fomos 
da mesma turma como técnicos judiciários e, depois, como juízes federais no 
mesmo concurso, no quarto concurso da 5ª Região. E é interessante porque cada 
um foi para um gabinete. Dra. Joana foi trabalhar com o Dr. Geraldo Apoliano, Dr. 
César com o Dr. José Maria Lucena e eu com o Dr. Petrucio Ferreira, de quem tenho 
realmente uma saudosa memória. Uma pessoa que também foi muito importante na 
minha formação. Dr. Petrucio tinha um estilo muito peculiar de ser. Era uma pessoa 
que, por exemplo, não trabalhava de terno todos os dias, ás vezes ia só com manga 
de camisa, um pouco mais informal. Não existia em seu gabinete distinção rígida 
entre assessores, analistas, supervisores e técnicos. Na verdade, todos 
praticamente despachavam diretamente com o desembargador. Todos eram 
atendidos diretamente por ele, que muitas vezes nos atendia até nas nossas mesas 
de trabalho. Ele, aqui digamos, saía numa espécie de itinerário, despachando com 
cada um. Ele era uma pessoa muito jovial, uma pessoa muito humana, com uma 
formação brilhante, assim humanista realmente. Especializado em Direito Penal, era 
um grande penalista, mas que tinha uma visão muito interessante do direito como 
um todo, da sociedade como um todo e foi realmente uma escola. Na verdade, uma 
graduação não preenche a nossa necessidade de conhecimento. Então o Tribunal 
entrou como um grande complemento, assim formatando algumas lacunas dessa 
formação. Foi realmente uma grande escola. 
 
Como Juiz Federal, como Desembargador Federal tem a lgo a falar?   
Quando fui empossado, fui empossado no cargo de Juiz Substituto da 10ª Vara 
daqui da Seção Judiciária de Pernambuco. O titular na época era o Dr. José Manoel 
Zeferino Galvão de Melo. Uma pessoa também muito boa, nos acolheu de braços 
abertos e também foi realmente, digamos assim, um professor, porque, por melhor 
que seja sua formação acadêmica (e não digo que a minha era a melhor, só quero 
que fique claro: mas, por melhor que fosse) há uma grande diferença entre um saber 
acadêmico e um atuar prático. Na verdade, os casos com os quais nós nos 
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deparamos no grande mais das vezes, na grande maioria das vezes, não vai ter um 
paradigma muito correto na doutrina e muitas vezes na jurisprudência. Há uma certa 
atividade criativa. Há uma necessidade de busca de princípios, de formulação de 
raciocínios mais gerais, uma busca pela razão prática e isso no começo, associado 
ao peso da responsabilidade do ato de julgar, é um pouco opressivo. Foi muito 
importante ter ao lado, na mesma Vara, uma pessoa de mais experiência, que 
pudesse prestar uma orientação, que pudesse prestar um aconselhamento, 
sobretudo naqueles casos em que a gente não tem muita segurança no momento. 
Então, esse chegar, esse iniciar, tem esse aspecto. Dizem até, tem alguns autores 
que falam que a magistratura é um agir solitário. E realmente, como toda carga de 
responsabilidade é concentrada no Juiz e na Primeira Instância não há colegiados, 
há um juiz individualmente considerado, a carga é muito grande. Então é necessário 
você ter alguém com quem compartilhe essa carga. Uma pessoa mais experiente, 
uma pessoa que possa lhe auxiliar, e onde entra um pouco também da sua 
humildade. Saber que está começando, saber que tem ainda suas deficiências, 
saber que aquele ato de julgar envolve seriedade, envolve interesses da 
coletividade, interesses às vezes muito relevantes.  Mesmo quando não é algo que 
afete a coletividade como um todo, afeta apenas uma pessoa, mas, muitas vezes, é 
a vida daquela pessoa que está em jogo. E a humildade, nesse caso, ela é 
imprescindível para que você saiba que não sabe tudo e saiba que às vezes precisa 
se aconselhar com terceiros. Isso é perfeitamente normal e me sinto muito feliz por 
ter tido com quem me aconselhar nesse momento.  
Respondendo à segunda parte da pergunta... a ida ao Tribunal já é um pouco mais 
simples. Por quê? Porque o Tribunal, ele julga predominantemente em colegiados. 
Então, é outra escola digamos assim. É uma escola atrás de outra. Quando você 
chega ao colegiado, claro, você chega com sua visão de mundo, você também não 
vai chegar ali zerado, você não é uma pessoa que chegue sem nenhuma 
contribuição a oferecer. Às vezes, por exemplo, você tem uma formação acadêmica 
específica em determinada área, por exemplo, minha formação tem base em Direito 
Processual Civil. Então, nisso talvez eu tenha condições de contribuir com algum 
debate. Mas o colegiado como um todo ele nos acrescenta muito.  Ele já é mais 
simples. 
 
9) E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, desde quando 
servidor, algo que deveria constar num Espaço Memór ia, lembranças, detalhes 
do funcionamento de unidades, o crescimento e desen volvimento do Tribunal. 
Eu me recordo que quando eu cheguei ao Tribunal foi logo após a Lei do Agravo. Os 
Agravos de Instrumento antes eram protocolados diretamente na Primeira Instância, 
instruídos na Primeira Instância e depois remetidos ao Tribunal. Com essa lei tudo 
que estava represado na Primeira Instância foi enviado diretamente ao Tribunal, o 
que causou um certo acúmulo na pauta de julgamentos. Na verdade acúmulo na 
pauta de julgamentos é algo muito freqüente, por causa do volume da demanda, do 
número de processos submetidos ao Tribunal e o que me parece fundamental nessa 
história, nessa trajetória do Tribunal, é que como servidor eu me lembro de um 
Tribunal muito mais acumulado. Eu me lembro do Tribunal só com dez membros. Na 
época, ainda era praticamente a composição original, com poucos desembargadores 
novos, basicamente havia, em sua grande maioria, os membros fundadores da 
Corte.  Com um grande volume de trabalho, com um grande volume de processos 
represados, com um grande - digamos assim - uma grande demora nesses 
julgamentos excetuados aqueles casos de maior prioridade. Já hoje, quando eu 
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volto ao Tribunal, eu percebo uma grande mudança. Percebo que tem gabinetes 
que, por exemplo, já julgam praticamente os processos do mês. Já são, digamos 
assim, muito melhor aparelhados, quer do ponto de vista de logística, quer do ponto 
de vista de tecnologia, os sistemas informatizados do Tribunal melhoraram muito 
nesse período, isso é algo flagrante. A estrutura de trabalho melhorou. Hoje se 
percebe uma grande preocupação da Corte com a Administração Judiciária. Coisa 
que há sete anos atrás ou há dez anos atrás existia, mas ainda de forma 
embrionária. Na verdade me parece que uma das grandes mudanças do Tribunal é 
perceber que a função do Tribunal não é apenas julgar aqueles processos, na 
verdade o Tribunal tem uma missão importante, que é se administrar de modo a 
julgar esses processos de modo célere e justo. Não adianta só se preocupar com o 
ato de julgar em si. Há todo um aspecto logístico, há todo um aspecto da 
administração judiciária que envolve desde o serviço do protocolo até o serviço dos 
gabinetes, aos setores de apoio, às secretarias das Turmas e do Pleno, ao Setor de 
Precatórios, a todos os setores da Corte. Então, essa visão de administração, que 
não é de certo modo, tão recente, não vou dizer que seja dos últimos anos, mas que 
também há dez anos atrás ainda não existia desse mesmo modo que há hoje, ela foi 
realmente um diferencial. 
 
10) Poderia informar se já existia pretensão de ser  Juiz Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou quando foi servidor?  
Digamos que foi algo mais ou menos concomitante. Quando eu entrei no Tribunal, 
como servidor, eu estava mais ou menos no terceiro ou quarto período da faculdade. 
E de lá para frente, daquele momento em diante, digamos assim, houve três 
pessoas que foram fundamentais na escolha dessa profissão, no abraçar a 
Magistratura Federal especificamente. Dois professores e um chefe, digamos assim. 
Um chefe, Dr. Petrucio Ferreira. Dr. Petrucio, realmente, era uma pessoa 
extremamente ética, uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho e foi, 
realmente, digamos assim, um dos incentivadores dessa opção, quer com suas 
atitudes quer com um apoio mais explícito: “Tente um concurso. Faça!”, algo do tipo.  
Dois professores, dois Juízes Federais na época, hoje Desembargadores Federais, 
Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Dr. Manoel Erhardt.  
Dr. Manoel foi meu professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito do 
Recife, uma pessoa humana fora de série. É praticamente uma unanimidade e uma 
unanimidade que não é burra, diga-se de passagem. É uma pessoa reconhecida por 
grandes méritos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista humano, 
é uma pessoa humana muito boa também. Uma pessoa inteligentíssima, um 
excelente professor, uma pessoa muito amiga. 
E Dr. Francisco Cavalcanti (alguns chamam Francisco Queiroz, eu chamo Francisco 
Cavalcanti) também foi decisivo. Dr. Francisco, tive o prazer de tê-lo como orientador 
do mestrado, como orientador do doutorado, e isso inclusive quando eu comecei o 
mestrado, eu ainda não era Juiz Federal, ainda estava no concurso e ele teve um 
papel decisivo também naquele concurso especificamente. Por quê? Porque logo ao 
sair da faculdade, poucos meses depois, quando abriu o concurso, eu não me sentia 
apto a prestar o concurso, não me sentia apto àquela seleção. Porque realmente eu 
enfrentei aquele mito da Justiça Federal como realmente um concurso dificílimo, um 
concurso de difícil acesso, muito rigoroso. E foi Dr. Francisco que me estimulou a 
prestá-lo, dizendo: “Você não quer ser Juiz Federal? Faça! O que você tem a 
perder?”. Então, foi realmente decisivo nesse aspecto também, quer como exemplo, 
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quer também como digamos assim, o autor desse pontapé inicial de “Faça o 
concurso!”.  
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrado. Lembra-se de algum fato pitoresco, que poderia nos contar: a 
posse, chegada na Seção Judiciária, formação do Gab inete e ao ser 
convocado para o TRF 5ª Região... 
A posse foi um ato, digamos assim, tenso. Porque como fui aprovado na primeira 
posição do concurso, então, tradicionalmente, cabe ao primeiro colocado prestar o 
discurso de posse em nome de todo o grupo. E eu realmente não gosto de falar em 
público.  Nesse aspecto eu sou um pouco tímido. Não obstante seja professor 
também, mas é diferente você falar para uma turma pequena de alunos e de repente 
você falar para um grande auditório, para a Corte, para todo o Pleno do Tribunal. 
 A chegada na justiça também teve um fato pitoresco. Eu na época tinha 24 anos e, 
ao chegar, fui subir pelo elevador privativo dos juízes e fui barrado. Porque até 
então, como era realmente o primeiro dia, não me conheciam, acharam que era ou 
um advogado, ou um estagiário. Ou realmente tenha achado que era estagiário na 
época, mas, graças a Deus, depois de um tempo já mais familiarizado não tive mais 
problemas desse tipo. Já no Tribunal não. No Tribunal de qualquer modo quando fui 
na primeira vez já tinha alguns anos aqui na magistratura. Fui convocado já para o 
gabinete da Desembargadora Margarida Cantarelli, para o Gabinete do 
Desembargador Francisco Cavalcanti, em ambos os gabinetes têm vários amigos 
meus da época da faculdade, são pessoas que eu conheço já há muito tempo, me 
sinto extremamente à vontade em ambos. Então, não tenho realmente nenhum 
problema, foi um período muito tranqüilo.  
 
12) Fernando Pessoa diz: “...Deus quer, o Homem son ha e a Obra nasce...” 
Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrado da Justiça 
Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se to rnou realidade? 
Na verdade várias. Ser magistrado para mim não foi apenas uma opção de renda ou 
opção de estabilidade, mas vários aspectos realmente me trazem uma grande 
satisfação. Primeiro aqui na Magistratura Federal é muito raro o dia que eu não 
aprendo alguma coisa nova. É muito raro o dia em que não chega um processo cuja 
matéria não seja do meu conhecimento. Pelo menos não do meu conhecimento 
imediato, não seja algo repetitivo, cuja matéria então eu tenha que parar, analisar 
com calma, pesquisar, consultar a doutrina, consultar a jurisprudência, às vezes 
trocar alguma idéia com um colega, então é um aprendizado constante. Isso é minha 
garantia contra o Alzheimer, minha garantia contra o mal de Parkinson no futuro. 
Manter sempre o cérebro trabalhando. Então, já tem esse elemento que é 
fundamental.  
Segundo ponto é o nosso relacionamento institucional, nosso relacionamento aqui 
no prédio, com os demais colegas, com os servidores, sempre foi um 
relacionamento muito bom. Dizem que cada ser humano é uma ilha. Aqui na 
verdade, nós somos um pequeno arquipélago, mas um arquipélago não belicoso. 
Um arquipélago em que nós podemos, todos (e freqüentemente fazemos), sentar, 
conversar, não só sobre direito, mas, sobre a vida de cada um, trocar alguma idéia, 
na verdade aqui há um grupo de amigos e não propriamente de colegas. Não há 
aquela distância que se diz entre uma Vara e outra. Há de posicionamento jurídico, 
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realmente até porque, se todos tivessem o mesmo posicionamento, precisaria 
apenas de um. Então na verdade é o debate que nos engrandece, mas há um grupo 
coeso de amizade, há vários vínculos, não apenas entre os juízes, reitero, entre os 
servidores também. Aqui no prédio uma coisa que também sempre é uma grata 
surpresa quando se chega ao local é perceber a grande qualificação das pessoas. O 
grupo aqui, na justiça federal como um todo, me refiro não apenas ao grupo aqui da 
minha Vara, mas, como substituto atendi em várias outras, a qualificação é muito 
boa. São pessoas extremamente dedicadas ao trabalho, capazes e éticas. Então é 
também um grande prazer estar num contexto desses. 
 
13) Durante sua atuação como Juiz Federal e como De sembargador Federal 
convocado, poderia citar alguns julgados que consid era mais relevante para o 
Tribunal e/ou para Sociedade?  
São tantos... que difícil é fazer uma seleção, sobretudo assim abruptamente. 
Recordo-me de algumas ações civis públicas.  A ação civil pública, realmente, como 
ela transcende o interesse individual, o interesse de uma única pessoa, sempre diz 
respeito ao interesse de uma coletividade ou ao menos um interesse individual 
homogêneo, então sempre há um impacto maior na vida social. E realmente aqui na 
5ª Região, nós temos a tradição muito grande de Ações Civis Públicas. O Ministério 
Público aqui é muito atuante e várias Associações são muito atuantes também. E o 
Tribunal sempre se desincumbiu muito bem do seu encargo de julgar esses 
processos. Recordo-me, por exemplo, de várias Ações Civis Públicas pertinentes ao 
fornecimento de medicamentos, onde a jurisprudência do Tribunal já está bastante 
pacificada no sentido de assegurar o direito à saúde, o direito à integridade física, o 
direito à vida dos membros do corpo social. Recordo-me também de várias ações 
civis públicas de improbidade administrativa, nas quais o Tribunal tem atuado de 
modo muito lisonjeiro, de modo elogiável, procurando realmente manter o princípio 
da moralidade administrativa, afastar os gestores que não se mostram capazes, do 
ponto de vista ético, de estar administrando a coisa pública, e são realmente vários 
casos não dá nem para separar um individualmente. Recordo-me também algo um 
pouco mais antigo, já não foi na minha época de Magistrado, mas sei que o Tribunal 
também teve uma postura muito firme, foi naquela época do bloqueio dos cruzados, 
naquela época dos planos financeiros, que o Tribunal teve uma postura bastante 
firme, bastante ativa, coisa que realmente mostra uma perfeita sintonia entre o 
funcionamento da Corte e a Doutrina mais avançada do Processo Civil, que defende 
que o magistrado não é um ser passivo, não vai analisar apenas a letra da Lei. Ele 
na verdade está ali também para criar uma solução justa. Atender a esse escopo 
político, a esse escopo jurídico, a esse escopo econômico do processo, não ficar 
apenas numa postura passiva, numa postura mecânica de reproduzir o teor de uma 
lei. 
 Então esses julgados  poderiam estar num Espaço Memória do TRF 5ª Região 
com objetivo de servir a pesquisas de estudantes, a cadêmicos e público em 
geral? 
Vou até além, não poderiam, deveriam.  Seriam realmente uma fonte de pesquisa 
muito interessante. Até porque, vários autores já levantaram, infelizmente no Brasil 
nós somos muito ricos em pesquisas teóricas, mas nós, no ponto de vista jurídico, 
sobretudo do ponto de vista de magistratura e de processo, somos muito pobres em 
pesquisa de campo. Nós não costumamos analisar estatisticamente o fenômeno da 
justiça. Agora é que o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal 
estão investindo mais nas estatísticas judiciárias, mas nós não temos uma formação 
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muito sólida nesse aspecto. Então, a criação de um espaço em que se preservem 
esses dados, se preservem, por exemplo, esses processos mais relevantes, que se 
mantenham essas informações disponíveis aos pesquisadores acadêmicos, é 
fundamental.  
 
14) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
Posso. Esse é um tema até do qual eu gosto muito, porque é um tema ligado à 
Teoria Geral do Processo, que é a matéria que eu ensino. Nesse ponto, fundamental 
me parece distinguir duas noções: a de imparcialidade e a de neutralidade.  
Imparciais somos sempre . Por quê? Porque no início do processo, na formação da 
matéria de prova, nessa análise preliminar, nós não estamos ali para defender o 
interesse nem de A, nem de B, nem de C. Mesmo uma grande empresa, num 
processo contra uma pessoa pobre, pode ter razão. E se ela tiver razão, a sentença 
deverá ser favorável a ela. Na verdade não tem que se confundir distribuição de 
renda com julgamento. Não é o fato de ser uma pessoa pobre, por exemplo, que a 
desvincule de deveres éticos num processo. Se ela atuar como litigante de má fé, 
ela deve ser apenada. Porque aquilo é uma instituição fornecida pelo Estado para 
uma pacificação social. Não pode ser deturpada e usada com interesses outros.  
Então, imparciais somos sempre. Neutros, nem tanto . Porque neutralidade 
significaria extirpar da gente o que nós  temos de fundamental, que é a nossa 
natureza de seres humanos. Então, se eu sou um ser humano, eu não posso 
abstrair essa condição, abstrair a minha formação cultural, abstrair minha formação 
ética, abstrair tudo que me torna humano, e julgar como se eu fosse um autômato. 
 Então, neutralidade não existe realmente. O que há é imparcialidade. Essa 
neutralidade, ela é impossível de ser conseguida e não é desejável.  
Basta dizer, por exemplo, que a Constituição determina que o Juiz resida na 
Comarca em que ele atua. A Lei Orgânica da Magistratura é nesse mesmo sentido. 
Se fosse um desejo do constituinte, da assembléia popular, que o juiz fosse neutro, 
ele na verdade seria proibido de morar naquele local, porque morando naquele local 
ele vai tomar contato com aquelas pessoas, vai tomar contato com a realidade, vai 
ter sua própria visão daquela sociedade e, portanto, não vai ser neutro.  
Então, se há uma idéia de o Juiz ser cada vez mais próximo da sociedade é porque 
o próprio sistema está dizendo: não seja neutro, seja imparcial . 
  
15) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Sim, mas, em pequena monta, digamos assim, quer num pequeno volume 
quantitativo, quer num pequeno volume qualitativo. Explico: se há realmente 
decisões do Supremo Tribunal Federal ou se há decisões do Superior Tribunal de 
Justiça, respectivamente em matéria constitucional ou infraconstitucional, e essas 
decisões já se consolidaram, em princípio não nos cabe vender ilusão. Julgar em 
sentido contrário, no mais das vezes, é passar para aquela parte, que naquele 
momento se sagrou vencedora, uma ilusão que já se sabe de antemão que não vai 
ser cumprida, que vai restar frustrada. Então, nesse caso, me passa a idéia de que 
mesmo que eu entenda de modo diferente, eu devo me acostar às decisões dos 
Tribunais Superiores.  Mas (e há sempre uma conjunção adversativa nesses casos) 
se aquela decisão ferir diametralmente, frontalmente, meu sentimento de justiça, 
sinto muito. Realmente eu julgo do meu modo e a Corte Superior cumpra sua função 
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e reforme a decisão. Por exemplo, existem matérias que dizem respeito a Direitos 
Fundamentais. Nesses casos dos direitos fundamentais não dá para negociar. 
Lembro-me daquela velha frase: em matéria de princípio, eu vou até o fim. Então, 
por mais alta a Corte, por mais consolidada a jurisprudência nesse tipo de matéria, 
nesse ponto nevrálgico, fundamental, realmente não dá para acatar só pelo principio 
da autoridade.  
 
16) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados?  
Tenho realmente com a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Pernambuco, o 
melhor dos relacionamentos. Mas, nesse ponto, data vênia, eu a considero 
deficiente. Já houve situações, por exemplo, e bem claras, de utilização da 
distribuição para fins de dirigismo processual, para direcionamento do processo para 
determinada Vara. Aquela velha técnica pela qual o advogado ingressa com a 
demanda, solicita seu arquivamento, desiste e depois repropõe, até que uma 
demanda caia para a Vara que ele deseja. Aquela cujo Juiz ele já sabe que tem um 
entendimento favorável à sua tese. 
Hoje em dia, o artigo 253 do Código de Processo Civil veda essa prática, porque, 
extinto o processo sem análise do mérito, todos os seguintes, relativos àquela 
matéria, idênticos ao primeiro, irão para a Vara de origem. Então não tem mais como 
haver esse direcionamento, mas antes dessa norma essa prática era comum e 
infelizmente não se viu da OAB, para usar esse caso como exemplo, uma postura 
mais firme no tocante ao controle dos seus integrantes, no tocante ao controle dos 
seus afiliados. Chegou a haver uma Secção da OAB que dizia ser caso de exercício 
regular de direito. Desistir da demanda e repropor para que caia para outra Vara e 
assim sucessivamente, até que caia para aquela Vara almejada pelo advogado. 
Esse parecer não foi dado aqui em Pernambuco, mas aqui em Pernambuco houve 
casos dessa prática, em que infelizmente a OAB não tomou medidas no tocante ao 
controle de seus advogados, de seus afiliados. 
 
17) E as recentes operações da Polícia Federal e su a ampla divulgação na 
mídia?  
Bem, estamos num Estado Democrático de Direito. Um Estado Democrático de 
Direito pressupõe um controle do corpo social, o que significa dizer repressão a 
condutas tidas por ilícitas. Mas, por outro lado, também significa proteção aos 
direitos fundamentais da pessoa humana. Então, como em qualquer outro tema, a 
gente tem que buscar um ponto de equilíbrio.  
A operação da Polícia Federal, de modo geral, é uma atividade licita, é uma 
atividade imprescindível à manutenção da sociedade. Se há, por exemplo, 
organizações criminosas em atuação praticando crimes relevantes, alguns até 
extremamente graves, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, improbidades 
administrativas, crimes de colarinho branco, a Polícia Federal obviamente tem que 
cumprir seu mister, tem que criar suas operações, tem que efetivá-las e tem que 
diligenciar acerca do ocorrido.  
Quanto à divulgação exagerada da mídia, já creio que estejamos saindo do ponto de 
equilíbrio e incorrendo em excesso. Primeiro lugar, ninguém, neste Estado 
Democrático de Direito, deve ser, digamos assim, atacado na sua honra, exposto à 
imprensa, ter sua imagem exposta ao público já como criminoso, como se já fosse 
condenado, sobretudo antes de qualquer pronunciamento do Judiciário, a única 
instituição, o único competente para pronunciar um julgamento desse tipo. Então, 
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esse julgamento pela mídia (que não é exclusividade do direito brasileiro, na 
verdade se formos ver, por exemplo, nos Estados Unidos e vários outros países, 
existem normas especificamente para impedir ou para tentar atenuar esse “trial by 
press”) é extremamente contrário ao principio democrático. Há, claro, o direito da 
coletividade de acesso à informação, mas, a imagem daquela pessoa, ela tem que 
ser protegida, no mínimo até o julgamento final. Mesmo depois do julgamento final 
se poderia dizer: a Constituição veda penas degradantes. Essa humilhação pública 
seria degradante? Do ponto de vista da imprensa, diz-se não. Do ponto de vista do 
acusado provavelmente ele vai dizer que sim.  
 
18) A jurisprudência deste Tribunal Regional Federa l da 5ª Região pode ser 
considerada pioneira, em nível nacional? Por favor,  indique em que área. 
Em vários pontos nós observamos que o Tribunal da 5ª região foi um dos primeiros a 
se posicionar em matérias relevantes. Agora o que eu percebo é que o Tribunal não 
tem uma boa divulgação de suas decisões e entra, de certo modo, que ainda há um 
certo preconceito ao Nordeste, já que, por exemplo, boa parte dos órgãos de 
imprensa, sobretudo de nível nacional, são situados no Sudeste, então o Nordeste 
infelizmente nunca tem o seu devido espaço e a Corte Nordestina, portanto, também 
não o tem. 
Mas, de fato, ela é pioneira em vários aspectos. Recordo-me, por exemplo, de um 
julgamento relatado pela Desembargadora Margarida Cantarelli, que foi um dos 
primeiros do Brasil a reconhecer para fins previdenciários a união estável de 
homossexuais. Recordo-me, por exemplo, que o Tribunal da 5ª Região foi um dos 
primeiros a liberar cruzados novos, na época do bloqueio. E assim sucessivamente. 
Há várias teses jurídicas que nasceram inicialmente aqui e depois foram acolhidas e 
acatadas em outros Tribunais, em outros recantos do País. Mas, normalmente isso 
não vem a público, por uma má deficiência da veiculação das noticias, por uma má 
divulgação.  
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Nesse ponto a gente percebe uma variação conforme a área do direito. Eu percebo 
muito claramente, por exemplo, que em Direito Previdenciário, o Tribunal é 
extremamente “pró-segurado”. Então se percebem várias construções de ponta, 
várias construções extremamente arrojadas no sentido de extensivamente 
interpretarem as normas do regime geral de previdência e concederem-se 
benefícios. Então na verdade algumas normas cujo teor literal seria mais rigoroso, 
mais restritivo, são flexibilizadas, são atenuadas pelo Tribunal, para que não se 
deixem aqueles segurados em situação de miserabilidade. É um típico caso de 
interpretação das leis conforme a Constituição, conforme o Principio da Dignidade 
Humana. Já, por exemplo, em setores, como por exemplo, prerrogativas processuais 
do Estado, nosso Tribunal, ele ainda é muito preso ao caráter publico dessas 
prerrogativas. Eu ainda percebo que o Tribunal, em várias vezes, tende a tutelar o 
interesse da União, tende na verdade a flexibilizar a sua postura processual. Por 
exemplo, no tocante a apresentação de provas, o Tribunal sempre tende a tratar a 
União de um modo um pouco diferente, reconhecendo as suas dificuldades 
burocráticas, reconhecendo as dificuldades de comunicação entre os vários órgãos 
públicos, atenuando aquele rigor, por exemplo, do artigo 359 do Código de Processo 
Civil. Mas, o que parece até ser uma boa notícia, é que o Tribunal já anda em alguns 
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precedentes mais recentes alterando essa visão. Então, acredito sinceramente, que 
já se manifesta uma tendência em rever alguns desses pontos. 
 
20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade?  
Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível  em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Acredito. Toda instituição tem sua história. E muitas vezes até para que se consiga 
interpretar como foi a sua atuação naquele período e até se ela merece ou não 
existir, já que estamos, reitero, num regime democrático. Nenhuma instituição é 
permanente. O judiciário como um todo é imprescindível, a Justiça Federal talvez 
não. Nem todo País possui algo semelhante à Justiça Federal. Então, até para que 
ela mostre à sociedade seus préstimos, mostre à sociedade a sua razão de existir, 
mostre o que ela pode acrescentar ao regime democrático, o que ela pode 
acrescentar à construção do direito no País, é importante haver esse registro 
histórico. E esse registro histórico, muitas vezes, se for feito no prisma puramente 
documental, ele vai perder informações relevantes, porque nem tudo que acontece 
dentro do Tribunal é documentado. Muita informação se transmite oralmente pelos 
servidores mais antigos aos mais novos, pelos desembargadores mais antigos aos 
mais novos, como algo inerente à própria dinâmica social. Na verdade, nem tudo 
que se faz se documenta. Imagine, por exemplo, numa família quantas histórias são 
contadas de geração a geração, muitas vezes sem nada que as documente. No 
Tribunal, a mesma coisa, quantas histórias existem para contar, que não estão 
formalmente nos documentos. Quantos aspectos relevantes a um julgamento 
colegiado não aparecem no teor escrito de um voto? Por exemplo, recordo até que 
tem um artigo do Professor José Carlos Barbosa Moreira, que é um dos maiores 
processualistas do Brasil, em que ele fala de aspectos, digamos assim, 
extravagante, do julgamento colegiado e mostra que às vezes até a própria 
Presidência ou a Relatoria, às vezes até o próprio horário, modificam o teor do 
julgamento. Então são vários fatores que não estão ali documentalmente escritos, 
mas que são relevantes para se compreender a dinâmica daquele procedimento e 
portanto a própria história daquela instituição. 
 
21) Que importância política e social o Senhor atri bui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
Bem, a criação dos Tribunais Regionais sobretudo me parece que descentralizou, 
repartiu, o poder existente então no TFR. Na verdade, nós tínhamos um único 
Tribunal servindo como esse elemento de Segunda Instância, concentrado em 
Brasília, e, essa descentralização, ela permite um julgamento melhor, baseado 
naquele contexto regional. Em outros termos, o fato de o Tribunal estar sediado aqui 
no Nordeste e seus Desembargadores serem predominantemente, quase que 
exclusivamente, no caso atual, nordestinos, faz com que tenham uma visão mais 
própria do nosso contexto. Porque nem tudo pode ser padronizado para o Brasil 
todo. Embora a Lei Federal seja única e tenha vigência em todo território nacional, 
há peculiaridades que devem ser analisadas, porque a lei como fenômeno abstrato 
não esgota o direito.  
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Então, quando você tem essa proximidade, você permite que essas peculiaridades 
sejam melhor apreciadas. Você tem, então, um julgamento mais condigno com a 
realidade daquele local. Outro aspecto: do ponto de vista político se permitiu ao 
Tribunal e, portanto, a membros da própria região, deliberar acerca dos locais onde 
as Varas Federais seriam instaladas no futuro. Então há sempre uma possibilidade 
de algo mais adaptado, de algo melhor, digamos assim, melhor adaptado à 
necessidade regional. 
Em termos de Justiça Social, essa proximidade com a  população favoreceu ou 
deu uma maior transparência? 
Nesse ponto, realmente eu não concordo. Eu acho que o fato de o Tribunal estar 
sediado aqui, fisicamente mais próximo, não lhe traz necessariamente mais 
transparência. 
Ele poderia estar aqui e ser um Tribunal não transparente. Digamos assim, não teria 
aquele conceito que em administração chamaria de “accountability”, aquela 
transparência da coisa pública, aquela possibilidade de acesso às informações, de 
controle social imediato.  
Graças a Deus, nós não temos esse problema, o Tribunal aqui é um Tribunal 
transparente. Mas a proximidade não seria suficiente para isso, ela colaboraria, mas 
não seria o fator fundamental. O fator fundamental, no ponto de vista dos gestores, 
seria abrirem-se para o controle e, do ponto de vista da sociedade, cobrar esse 
controle e exercê-lo. Cobrar essa abertura e exercer esse controle, isto seria 
fundamental. 
A proximidade colabora, mas não seria elemento determinante em relação a esse 
aspecto de se exercer melhor controle. Penso desse modo. 
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal ou sobre a Justiça Fede ral como um todo? 
A mensagem que poderia ser dita é que, sobretudo para aqueles que desejam entrar 
na Justiça Federal ou mesmo trabalhar junto à Justiça Federal, como advogados e 
membros do Ministério Público, que eles devem conhecer a instituição. Muitas vezes 
até vejo pessoas que estão prestando o concurso, que vêem o Tribunal, como já foi 
falado em pergunta anterior, de forma quase mística, assim como se fosse algo 
sobrenatural, como se fosse algo dissociável do resto do corpo social, como fosse 
algo dissociado dos outros Tribunais, do Judiciário como um todo, praticamente 
como se fosse algo enxertado naquele local. E não é.  
Na verdade o Tribunal já tem uma longa história com vários préstimos à sociedade 
nordestina, com uma trajetória que eu diria muito produtiva, com seus altos e baixos. 
Com um acúmulo de processos que muitas vezes o impedia de atuar de modo 
célere. Hoje em dia com uma visão de administração que vem combatendo esse 
acúmulo. Enfim, é uma instituição que primeiro deve ser conhecida para poder ser 
compreendida e, portanto, admirada. Sem esse caminho não se vai conhecê-la, não 
se vai ter condições de ver sua grandiosidade. Então, a todos aqueles que queiram 
ingressar na Magistratura Federal ou trabalhar junto, ou mesmo como cidadãos que 
queiram conhecer melhor aqueles órgãos que são custeados com seus tributos, 
conheçam: o Tribunal está aberto para isso. O Tribunal tem uma série de programas 
que permitem aos estudantes e outras pessoas conhecerem seu funcionamento, sua 
estrutura, falta ver a disponibilidade de quem deseja conhecê-lo. Um interesse em 
conhecer.  
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E N T R E V I S T A  Nº 32 
 
Nome – Juiz Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA 
Pais – José Tarcisio Pereira e Letícia Lins Pereira 
Data de Nascimento – 7 de outubro de 1975 
Local da Nascimento – Recife, Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco 
Duração da Entrevista – 38 min 37 s 
Data da Entrevista – 24 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
Boa tarde Nancy. Primeiro, eu queria agradecer o convite para dar esta entrevista, 
de ser, de alguma maneira, considerada parte da memória do Tribunal Federal da 5ª 
Região, o que para mim é motivo de orgulho, é um prazer dar esta entrevista para ti. 
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  de seus pais? 
 Joana Carolina Lins Pereira, meu nome completo. Meus pais são: José Tarcisio 
Pereira e Letícia Lins Pereira.  
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em 7 de outubro de 1975, aqui em Recife. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode falar um pouco sob re sua cidade natal? 
É, é engraçado porque eu sempre vivi cercada de livros, meu pai era, aliás, ainda é, 
livreiro; então, em minha casa sempre houve muitos livros. E era muito comum eu 
sair para acompanhá-lo no trabalho e passar algumas horinhas lá, na Livro Sete, na 
extinta Livro Sete, e rodeada de livros. De modo que eu sempre tive por hábito ler 
muito, e quando necessário, também estudar muito. Meu avô também era escritor, 
minha mãe é jornalista, então eu sempre estive envolta com os livros, sempre para 
mim foi um prazer muito grande ler e aprender com eles.   
Recife, para mim, é a cidade ideal, se não fosse a violência claro, que hoje é um 
problema muito sério em nossa capital e em nosso estado, seria realmente uma 
cidade perfeita para mim. É o tamanho perfeito de cidade, ela tem tudo o que a 
gente precisa: um pólo médico extraordinário, um pólo gastronômico, um pólo 
cultural de uma efervescência assim, muito, muito grande, tanto no âmbito literário 
como no âmbito das artes plásticas, Recife é realmente um pólo que tem um 
destaque em todo Nordeste, porque não dizer em todo país.   
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais e sua família ? 
Bom, meu pai como já adiantei inclusive, ele é livreiro, ele teve durante muito tempo 
uma livraria, que foi um ponto de referencia de todo o mundo intelectual aqui na 
cidade, e que realmente marcou história. Minha mãe é jornalista, e assim uma 
profissional extremamente competente, já trabalhou para os principais veículos de 
comunicação do país, incluindo o Jornal do Brasil, a Revista Veja, a TV Globo; 
atualmente, ela está trabalhando para O Globo. Ela é correspondente do jornal 
carioca, mais que tem tiragem em todo país.  E meus irmãos, Juliane e Thiago, são 
realmente muito queridos, tem ainda Maria Julia, que é irmã por parte de pai. 
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E atualmente estou casada com Fernando Amorim, que é engenheiro civil, e tenho 
três pequenos maravilhosos filhos, Henrique, César e Alice, os últimos dois são 
gêmeos. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
É, minha vida escolar foi ótima. Eu sempre realmente tirei boas notas, embora não 
precisasse estudar muito para consegui-las; mas, em termos de brincadeiras, de 
sair, de se divertir, realmente foi uma infância, uma adolescência, bastante comum. 
É, eu tenho um fato importante que aconteceu, por volta dos quinze anos de idade, 
que foi minha ida aos Estados Unidos para um intercâmbio; realmente foi uma 
experiência que, para mim acrescentou muito; eu era, e ainda sou, uma pessoa que 
posso dizer “encabulada”, mas antes disso, eu era mais ainda,  e realmente foi uma 
experiência muito importante, embora tenha tido muitos percalços, mas, é uma 
experiência que agrega muito à vida da gente. E eu digo, e disse aos meus pais, 
inclusive por escrito, hoje em dia está até emoldurado, estampado lá na parede do 
gabinete de minha mãe, que essa viagem foi realmente  a realização de um sonho, 
mas, melhor do que qualquer sonho foi estar  aqui  de volta com eles. No mais, eu 
fui uma estudante como qualquer outra, brincava, passeava, me divertia com os 
amigos estudava quando precisava e tirava boas notas.   
 
6) Objetivando desmistificar a figura do magistrado , gostaria que descrevesse 
um pouco como foi seu desempenho como estudante.   
Tirava ótimas notas, eu me dava muito bem com os professores claro, mas, não 
destoava de uma criança e de um adolescente normal. Normalíssima. Teve uma 
viagem uma vez, eu tinha o que? Uns dez anos, eu acho. A gente fez uma viagem 
de ônibus, eu minha irmã e minha avó, e eu como muitas pessoas costumam fazer, 
fui lendo durante o trajeto do ônibus. Mas, eu me lembro que tinha um menininho 
que estava achando aquilo ali, alguma coisa muito esquisita, uma menina que fica 
lendo durante o trajeto do ônibus. Eu hoje me lembro meu Deus, dá até pena, o que 
ele não podia estar acrescentando a vida dele, se ele tivesse lendo em vez de ficar 
olhando  para o banco da frente, somente, inquieto e perturbando.  
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Olha, na verdade eu optei para o curso de direito, assim de uma hora para outra.  
Foi em poucos dias, foi uma opção tomada muito às pressas, mas, por incrível que 
pareça foi uma das opções mais acertadas que tomei na minha vida. Eu tinha 
acabado de retornar do intercâmbio, estava no meio do que a gente chama terceiro 
ano cientifico, já a seis meses do vestibular; tinha uma semana para resolver qual o 
curso que eu ia, para qual eu ia prestar vestibular, e eu me lembro que minha dúvida 
era entre direito, publicidade e medicina; imagine três, três coisas tão distintas; mas, 
como eu sempre tive é muita satisfação, em ler e em escrever, eu imaginei que 
direito fosse ser realmente a carreira de minha preferência. Fiz o vestibular, passei 
bem, entrei logo no primeiro semestre da faculdade e para minha satisfação foi o 
curso realmente de minha vida.  
 
VIDA PROFISSIONAL 
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8) Tendo conhecimento que foi servidora efetiva do Tribunal poderia fazer uma 
retrospectiva sobre sua vida profissional inicialme nte como servidora, depois 
como Juíza Federal e como Desembargadora convocada?   
Ao responder essa pergunta, eu não posso deixar de mencionar duas pessoas, dois 
profissionais que eu adoro e que são referências de toda uma geração aqui em 
Pernambuco. Aliás, uma geração só não, mais de uma geração, que são os 
Professores e Juízes Desembargadores Francisco Queiroz e Manuel Erhardt. Eu, 
como outros amigos, tenho em Doutor Francisco e Doutor Manuel, dois referenciais 
de atitudes, de  padrão de conduta ética,  de profissionalismo; realmente, são duas 
pessoas que servem  de norte para muitos estudantes aqui em  Pernambuco, e para 
mim eles foram realmente  muito importantes, principalmente na minha vida 
profissional; eu tive são Doutor  Francisco Queiroz com professor de  Administrativo 
e Doutor  Manuel Erhardt como professor de Comercial. E decidi ingressar no 
concurso, tentar o concurso de servidores de TRF por conta dos dois, por que eles já 
eram magistrados federais, havia um concurso aberto, prestei o concurso para tentar 
para ingressar como servidora na carreira e graças a Deus consegui e estou aqui 
hoje. Eu prestei concurso para o antigo Auxiliar Judiciário, que é o atual técnico, que 
é o de nível médio; estava no quinto ano da faculdade, comecei a trabalhar já no 
sexto, que foi em março de 1996, e não fui trabalhar com nenhum dos dois, nem 
com doutor Manuel nem com doutor Francisco, mais fui trabalhar com doutor  
Geraldo Apoliano, também  fui muito bem recebida, era um gabinete muito acolhedor 
e às vezes me pergunto se aprendi mais na faculdade ou no gabinete; no tribunal foi 
uma experiência riquíssima. 
 
9) Poderia informar se já existia pretensão de ser Juíza Federal antes de ser do 
quadro efetivo do TRF, ou quando foi servidora?  
Eu almejei ser juíza federal depois de ingressar lá no TRF. Na verdade, eu 
imaginava a magistratura federal como uma coisa assim tão inatingível, que imaginei 
que se algum dia eu fosse conseguir seria só lá pelos 40 em tantos, 50 anos; para 
mim, ingressar aos vinte e cinco anos foi uma surpresa muito grande, e foi realmente 
muito gratificante. Eu entrei no Tribunal, como eu falei, como auxiliar judiciária, mas 
Doutor Geraldo Apoliano,que sempre depositou muita confiança em mim, me 
designou como Chefe de Gabinete, então já como servidora tinha um cargo de 
confiança do Desembargador, e a partir de então comecei a prestar concursos. Eu 
realmente passei, fiquei fora da Justiça Federal um período, porque eu fiz concurso 
para procurador do INSS, depois de advogado da União, e depois Procurador da 
Fazenda Nacional; foi então que voltei com Magistrado federal. Comecei, 
inicialmente, como substituta de Doutor Ubiratan Couto Mauricio, que realmente foi 
um pai, todos comentam que o ingresso na magistratura é difícil porque a 
quantidade de serviço é muito grande; havia,  assim, muita coisa nova e Doutor 
Ubiratan como é uma pessoa muito calma, podia ser o problema que fosse, eu 
entrava em sua sala e ele dizia: “vá, você tira isso de letra”, e aí não tinha tempo 
ruim. Realmente foram tempos muito bons; aliás, a magistratura federal só tem me 
rendido, graças à Deus, muitas alegrias.  
 
10) E sobre a história do Tribunal, teria algum fat o interessante, algo que 
deveria constar no espaço memória, lembranças, deta lhes do funcionamento, 
como eram as unidades na época como servidora, como  você vê o Tribunal 
hoje. Assim até como uma medida de comparação do cr escimento do Tribunal, 
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para as pessoas até  saber, conhecerem que o Tribun al está hoje como ele 
está, mas ele teve como qualquer instituição um cre scimento. 
Eu realmente quando comecei a trabalhar no tribunal, já peguei o prédio atual, lá no 
Cais do Apolo; não cheguei a trabalhar nos prédios anteriores, então realmente, 
sempre trabalhei com todo conforto, mas é claro que à medida que o tempo foi 
passando, muitos setores do tribunal foram se desenvolvendo, e a que eu devo dar 
destaque é ao setor de informática. Aliás, não só do judiciário da 5ª Região, como o 
judiciário do país inteiro. O Brasil, Graças a Deus, é uma referencial mundial no que 
diz respeito ao judiciário na parte de informática. A gente realmente tem um banco 
de informação muito grande na internet, isso para acesso não só de quem trabalha 
com direito, mais de toda a sociedade, isso é muito bom.  A transparência do 
judiciário é realmente uma coisa muito importante, e eu acho que só falta dar mais 
transparência à parte administrativa, porque a parte judicial está toda disponível, 
salvo aqueles que estiverem sobre segredo de justiça, claro; mas, eliminar, digamos, 
a caixa preta do judiciário, seria ideal, com mais transparência também ao segmento 
administrativo das Cortes da justiça.  
 
11) Pediria que falasse um pouco como está sendo su a atuação como 
Magistrada. Lembra-se de algum fato pitoresco, que poderia nos contar: a 
posse, chegada na Seção Judiciária, formação do Gab inete e ao ser convocada 
para o TRF 5ª Região... 
É, o pessoal de vez enquanto comenta que eu tenho um rostinho de criança; às 
vezes, falam comigo como se estivessem falando com uma estagiária, uma 
servidora, mas não com uma juíza, e às vezes rende algumas situações engraçadas. 
Por exemplo, um dia, eu estava fazendo uma audiência, e a parte que estava 
fazendo a audiência comigo era um rapaz muito humilde. Diria que era um pedinte, 
ele estava pedindo um beneficio da previdência porque não tinha alguns dedos da 
mão; dias antes, ele tinha estado aqui na justiça, e a gente tinha tirado uma foto da 
mão dele para poder instruir o processo. Aí, durante a audiência, eu estava a fazer 
perguntas, e eu indaguei sobre a sua deficiência, o que ele conseguia aprender com 
a mão, para poder dar os relatos nos altos. E ele comentou assim comigo, aliás, ele 
comentou comigo, para quem estava na audiência, olhando para mim: “Ah, eu vim 
aqui na semana passada e tiraram até uma foto da minha mão”; E olhou assim para 
mim e fez: “Não foi, galega?”; Então assim, sobretudo vindo desse pessoal humilde, 
eles muitas vezes entram na sala de audiência  sem saber que estão diante de  um 
juiz. E, com maior razão ainda porque, como a gente é novo e eles  realmente 
esperam juízes mais experientes, digamos assim, mais velhos,  para ele, na cabeça 
dele eu não era nunca uma juíza, que estava na frente dele.  E no Tribunal não foi 
diferente não, certa vez estava inclusive com a toga, a toga que vai até o pé quase, 
que é a toga completa, só quem usa aquela toga são os juízes, porque os servidores 
usam como uma meia toga; e uma advogada pegou assim no meu ombro, usou uma 
expressão curiosa, eu não sei se foi “abençoada”, “abençoada, o Desembargador já 
está descendo?” Aí foi que eu expliquei para ela, não eu estou substituindo o 
Desembargador. Mas ela, claro, pediu desculpas, mas explicou que imaginava se 
tratar de uma estagiária ou de um servidor, e essas situações realmente acontecem. 
Não apenas comigo, como também com os outros  colegas que ingressam assim, 
muitos jovens, na magistratura.  
 
12) Fernando Pessoa diz: “[...] Deus quer, o Homem sonha e a Obra nasce [...]” 
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Em relação às aspirações criadas ao ser empossado M agistrada da Justiça 
Federal da 5ª Região poderia citar alguma que se to rnou realidade? 
Nancy, quando eu penso em profissões, inclusive quando eu pensava em escolher 
para qual a carreira que eu serviria, eu sempre pensava procurar uma coisa que 
pudesse ser útil para sociedade, por isso que eu pensava em fazer medicina.  
Eu queria, de alguma maneira, estar ajudando alguém. Quando eu passei no 
concurso de procurador do INSS, depois no de advocacia da União, e depois no da 
Procuradoria da Fazenda Nacional; eu gostava do trabalho, mas, eu achava que em 
vez de, com todo respeito às carreiras que eu citei, eu achava que não estava 
ajudando as pessoas. Na verdade, estava como se fosse atrapalhando a vida delas.  
Porque, muitas vezes elas tinham um direito que eu sabia que existia, sabia que era 
certo, e eu tinha que criar uma defesa para aquelas instituições, para poder 
inviabilizar aquele direito que aquela pessoa estava procurando, e aquilo me afligia. 
Então, realmente, quando eu ingressei na magistratura, para mim foi um alívio. 
Porque, através da magistratura, a gente pode ser útil às pessoas, a gente sabe que 
tem gente precisando, e com a nossa sentença, com as nossas decisões, a gente 
vai dar auxílios àqueles que estiverem precisando da gente. E isso é mais evidente 
ainda quando a gente está no Juizado. Porque no Juizado, a gente faz mais ou 
menos umas oito audiências por dia, e muitas vezes a gente dá a sentença nessa 
audiência. E é muito gratificante ver a felicidade no rosto das pessoas. É claro que, 
nem todo mundo têm o direito, quando não tem direito agente dá a sentença 
negando; mas quando se dá uma sentença favorecendo um direito de uma parte, e 
agente vê que aquela parte realmente merece, a sensação é muito gratificante. E é 
isso que realmente inspira a magistratura. 
 
13) A sua experiência no juizado especial é muito i mportante, até em termos de 
justiça social , poderia falar um pouco, isso é mui to importante . 
Eu acho que todo Juiz tem que passar pelo Juizado. Às vezes, principalmente 
quando a gente está no Juizado, Nancy, fica meio chateada, porque não há teses 
jurídicas a ser construídas, para poder conceder ou não conceder um pedido. A 
maioria dos processos realmente é muito simplório, são de solução muito simples. 
Então é você termina pensando: “Meu Deus, porque estudei aquilo tudo, se agora eu 
estou  fazendo uma coisa que qualquer um poderia fazer?” Mas, eu acho que para o 
crescimento pessoal do Juiz, aquilo é muito importante. Quando a gente entra no 
judiciário, é claro que você quer aplicar a lei, mais você tem que ser humano. E, 
quanta à experiência você extrai do Juizado: a experiência de se aproximar 
realmente de quem mais precisa da gente. E você cresce como ser humano.  Então, 
é por isso que eu acho que todo Juiz precisa passar pelo Juizado, porque não 
adianta você está o dia todo cercado de papel, sem saber quem está por trás disso. 
Por isso que o Juizado é muito importante para a formação do Juiz, não a formação, 
digamos, acadêmica propriamente, mas a formação humana. 
 
14) Durante sua atuação como Juíza Federal e como D esembargadora Federal 
convocada, poderia citar alguns julgados que consid era mais relevante para o 
Tribunal e/ou para Sociedade? Quais desses poderiam  estar num Espaço 
Memória do TRF 5ª Região com objetivo de servir a p esquisas de estudantes, 
acadêmicos e público em geral? 
Eu citaria dois. Na verdade, são duas matérias, eu não me lembro de cabeça os 
processos nem as partes propriamente, mais eu acho que tem duas matérias que 
são relevantes e que eu julguei e que também outros juízes julgaram, e que são 
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muitos relevantes para a sociedade. Uma delas são as ações de improbidade 
administrativa, já tive a oportunidade de julgar algumas, e entendo que é um papel 
extremamente relevante do judiciário, esse de julgar os maus administradores, 
porque afinal de contas eles estão lidando com dinheiro público, e estão lidando com 
as expectativas da sociedade; então, neste Brasil que agente vive hoje, graças a 
Deus, democrático, com uma imprensa forte, um dos papéis do judiciário é 
justamente o de coibir esse tipo de, como é que eu vou dizer, de exploração da 
sociedade e do erário. A malversação do dinheiro público deve ser totalmente 
devastada, e uma das maneiras de fazer isto é através da ação de improbidade 
administrativa. O Ministério Público Federal tem sido muito atuante, e ao judiciário 
cabe ser também tão atuante para julgar da maneira mais célebre possível esses 
maus administradores.  
E outra matéria que eu citaria, e aqui existe até controvérsias sobre se seria ou não 
competência da Justiça Federal, mas eu já julguei essa matéria e outros colegas 
também julgaram, são aquelas que dizem respeito aos prédios caixão financiados; 
esses prédios, infelizmente, mal construídos aqui em Recife e Olinda, onde nós 
tivemos vários exemplos, inclusive infelizmente de casos de prédios que chegaram a 
ruir; e eu acho que  como o judiciário  tem um papel muito grande na defesa dos 
consumidores perante os fornecedores de produtos ou serviços, eu entendi que 
enquanto aquelas pessoas não pudessem ter uma moradia digna, a instituição 
financeira responsável pelo financiamento e a seguradora teriam a obrigação de 
custear ao menos o aluguel, para que aquelas pessoas pudessem viver com 
segurança. Porque, da maneira que elas estavam, elas não poderiam viver com 
segurança. E eu me lembro até que à época da primeira vez que eu proferi essa 
decisão, veio até a rede globo fazer uma entrevista comigo, porque aquilo era 
realmente de uma relevância grande, pessoas estavam sofrendo com a insegurança 
de suas próprias residências, e alguém tinha que fazer alguma coisa em favor delas, 
e graças a Deus os juízes também tem tomado, tem seguido a mesma orientação 
de, pelo menos, proteger a integridade física daquelas pessoas, enquanto não se 
toma alguma medida em relação aos imóveis. 
 
15) Pela sua experiência, gostaria que dissesse se é possível ao magistrado 
ser sempre imparcial diante da influência da opiniã o pública, dos movimentos 
sociais e dos outros Poderes? Pode falar um pouco s obre o tema? 
É, essa questão é muito, muito, muito delicada, principalmente no que diz respeito à 
opinião pública. Nancy, no que diz respeito aos outros poderes, eu posso dizer que 
eu hoje realmente,  não digo que o judiciário está blindado, porque infelizmente 
sempre há aqueles que se vendem, digamos, por alguma coisa, mas, a tendência é 
de haver um judiciário cada vez mais livre. E isso vai acontecer é em etapas 
diferentes no 1º Grau, no Segundo Grau e nos Tribunais Superiores; mas, felizmente 
o judiciário está se tornando cada vez mais independente, os concursos públicos 
vieram para facilitar que isso acontecesse, e à medida que os juízes puderem 
exercer seu mister sem precisar de recorrer a ninguém  para pedir alguma coisa, 
essa  independência vai se fortalecendo  eu graças a Deus posso dizer de jamais 
cedi a minha influência, e espero  poder dizer isso no final da minha carreira. 
Porque, para mim, é um motivo de orgulho muito grande poder está falando isso 
para você, inclusive em registro. No que diz respeito à opinião pública e aos 
movimentos sociais, eu acho que o juiz deve sempre ponderar, o juiz deve sempre 
ter muito bom senso; então, nem sempre a opinião publica está certa, ainda que 
muitas vezes diga, fale pela sociedade, mas é preciso que o juiz analise criticamente 
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tudo que o cerca, em face da Constituição, principalmente. E então, o que ele tem 
que ter é bom senso. Ele estudou muito, ele tem a carga, a bagagem intelectual para 
decidir corretamente, e se for o caso de abrandar um pouco a lei que o faça, mas 
deste que o faça fundamentadamente.  
 
16) Diante da condição de Magistrado, alguma vez já  proferiu decisão contrária 
ao seu sentimento pessoal de Justiça?  
Nunca, nunca graças a Deus.  
 
17) Como avalia a fiscalização exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
em face da conduta ética de seus filiados? E as rec entes operações da Polícia 
Federal e sua ampla divulgação na mídia?  
No que diz respeito à atuação da OAB, eu tenho a dizer um seguinte: realmente a 
OAB tem uma relação boa com o judiciário, pelo menos com o judiciário federal a 
relação é muito boa. Mas, eu confesso que tenho notícias de que não houve a 
apuração devida, nunca aconteceu comigo, mas colegas já me narraram que não 
houve a apuração devida em relação à ofícios que foram expedidos por juízes; é 
relativa essa conduta antiética de determinados advogados, quanto a isto eu já ouvi 
narrativas nesse sentido, mas pelo menos comigo nunca aconteceu. E no que diz 
respeito às operações da Policia Federal, eu creio que é realmente uma fase pela 
qual a Polícia Federal está passando, que é uma fase, digamos assim, de 
fortalecimento da instituição. A Polícia Federal está muito em evidência, e fatalmente 
alguns exageros ou outros poderiam acontecer. Eu diria que não há nenhum erro 
imperdoável da Policia Federal, eu dou meus parabéns porque hoje a instituição 
realmente merece. E espero que ela consiga, no menor tempo possível, resolver 
seus problemas internos para poder realizar suas atividades, seu mister, da melhor 
maneira possível. 
 
Poderia falar um pouco a respeito dos critérios de ascensão ao Tribunal.  
Essa questão é bem delicada. Temos dois, o critério de antiguidade e critério de 
merecimento. O critério de antiguidade é objetivo, realmente não há o que se 
discutir. No que diz respeito ao critério de merecimento, o que se tem a propor 
inclusive eu não sou a primeira a propor isso, é que haja critérios mais transparentes 
digamos assim em relação a promoção dos magistrados. É muitas vezes, 
infelizmente, não estou só falando da magistratura federal, mais de todo o judiciário 
brasileiro, não é respeitado o currículo propriamente do magistrado, mas, as 
amizades que tem. E isso, é claro, gera uma insatisfação, principalmente da 
sociedade, porque poderia estar ali uma pessoa e está outra a serviço da própria 
justiça, isto realmente entristece aqueles que lutam pelo pela melhoria do judiciário; 
mas enfim, eu acho que há uma tendência a que isso seja cada vez mais objetivado, 
e os critérios de ascensão sejam, de ascensão não, de promoção, sejam cada vez 
mais transparente.  
 
18) A jurisprudência deste Tribunal pode ser consid erada pioneira, em nível 
nacional? Por favor, indique em que área. 
Eu acho que a jurisprudência deste Tribunal tem sim se destacado em algumas 
matérias. Na matéria previdenciária, sobretudo no que diz respeito aos trabalhadores 
do campo; porque, a realidade aqui do Nordeste e a realidade do Sul são diferentes; 
então, nada é mais compreensível, do que a jurisprudência, em relação aos 
benefícios previdenciários dos trabalhadores rurais daqui do nordeste, ser mais, 
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digamos, benevolente, menos exigente, do que a jurisprudência do sul do país. E 
então, por isso que realmente se tem no Nordeste uma jurisprudência diferenciada 
em relação às exigências para que um trabalhador possa ser considerado apto a 
conseguir um beneficio previdenciário de rurícola. E, nas outras matérias, também 
houve destaque em algumas na área tributária, no que diz respeito, por exemplo, à 
publicação das leis que alteravam a legislação tributária; não tenho certeza, mas 
creio que foi aqui, no nordeste, que se começou a entender que a data que 
começava a valer realmente era a data da circulação do Diário da Justiça, isso 
gerava uma relevância, gerava uma conseqüência muito relevante.  
 
19) Pela sua experiência, a jurisprudência do Tribu nal é mais favorável à União 
ou mais benéfica aos direitos das partes, na qualid ade de contribuinte e/ou 
beneficiado? 
Nancy, eu acho que tem sido equilibrado. Eu acho que varia muito dependendo da 
composição. Porque, sempre tem juízes que são mais fiscalistas, digamos assim, 
tem juízes que são mais pró-contribuintes e pró-segurados, então depende muito  da 
composição do órgão, seja da turma, seja do pleno, e às vezes até se tiver, por 
exemplo, mais convocados que titulados, a jurisprudência tende a ser um pouco 
diferente.  
 
20) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade?  
Acredita que poderá tornar-se uma prática exeqüível  em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Nancy, eu acho que você teve uma excelente idéia. Eu acho que é primeira vez que 
alguém se dedica e executa esse trabalho, que eu imagino que seja bastante 
dispendioso, no sentido de tempo principalmente, porque realmente você às vezes 
tem até que viajar para conseguir tomar alguns depoimentos; mas, é importante 
demais para o Tribunal. Porque até onde eu sei, inexiste qualquer registro desse tipo 
lá no Tribunal, sobretudo um registro consolidado. Porque o que deve haver são 
alguns vídeos sobre algumas palestras, alguns congressos, mas não há nada que 
reúna tantos depoimentos sobre a História do Tribunal até hoje; então, eu acho que 
sua idéia realmente é  digna de muitos aplausos, e espero que renda todos os frutos 
que realmente merece.  
 
Acredita que pode se exeqüível? Que continue existi ndo essa prática? 
Eu acho que deveria ser executada, nem que fosse em datas assim, de aniversários 
relevantes; por exemplo, agora, o Tribunal está completando vinte anos. Então, se 
faria aos vinte, vinte cinco, aos trinta, e por diante. Eu acho que é  uma iniciativa que 
deve, à qual deve ser dada continuidade.  
 
21) Que importância política e social o Senhora  at ribui à criação do TRF 5ª 
Região, há quase vinte anos? 
Uma importância muito grande. Na verdade, foi por obra da Constituição; nós 
tínhamos antigamente o extinto Tribunal Federal de Recursos, e depois da 
Constituição nós passamos a ter  cinco Tribunais Regionais Federais;  eu acho que 
recife realmente foi blindado com a instalação de um Tribunal Regional  Federal aqui 
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e o mérito que isso teve foi realmente  de aproximar mais a Justiça Federal tanto 
daqueles que trabalham  com a Justiça Federal, como os advogados por exemplo, 
como para o próprio jurisdicionado;  hoje não é  difícil da gente ver uma parte, às 
vezes, uma pessoa humilde, indo ao Tribunal Regional Federal daqui de Recife para 
conseguir alguma informação; vai até ao Gabinete e procura onde está o processo 
dela... Como é que ela ia conseguir isso, se o Tribunal estivesse lá em Brasília? Pois 
é, então por isso a importância, quanto mais perto a Justiça Federal estiver do 
cidadão, melhor.  
 
22) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal ou sobre a Justiça Fede ral como um todo? 
Nancy, é difícil, mas eu não poderia deixar de fazer um registro da pessoa que foi 
Doutor  Petrúcio Ferreira; infelizmente,  nós o  perdemos precocemente, ele ainda  
não havia completado os setenta anos para a aposentadoria, mas, é  uma pessoa 
que prestou serviços muito relevantes à Justiça Federal, uma pessoa que sempre 
trabalhou com muita coragem. Coragem de enfrentar tudo e todos, uma pessoa que 
sempre foi muito altiva e que, apesar de todos os defeitos que todo mundo tem, é 
uma figura  que marcou a Justiça Federal, e toda a memória do Tribunal não 
poderia, de jeito  nenhum, esquecer; essa é a  minha mensagem . 
 
Muito obrigada. 
Quero agradecer a gentileza de Vossa Excelência ter  prestado este depoimento 
em prol da consolidação da Memória do TRF da 5ª Reg ião. 
 
Nada, eu e que agradeço o convite; para mim, como eu já falei, é um motivo de 
lisonja ter sido convidada para participar desse registro da memória do TRF 5ª 
Região, e parabenizo você pela iniciativa, e como eu disse, espero que seja dada a 
continuidade a essa iniciativa porque é por demais importante para toda e qualquer 
instituição, sobretudo para o Tribunal Regional Federal.  
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DAS  ENTREVISTAS SERVIDORES TRF 5ª 

E N T R E V I S T A Nº 33 
 
Nome – Dra. BENIGNA PERPETUA DE HOLANDA DE SIQUEIRA CAMPOS  PALMEIRA 
Pais – Pedro de Siqueira Campos e Maria Dolores de Holand a de Siqueira 
Campos 
Data de Nascimento – 06 de dezembro de 1952 
Local da Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 1 h 7 min 34 s 
Data da Entrevista – 21 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? 
Bem Nancy, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de lhe dizer que, para 
mim constitui uma honra estar prestando, vamos dizer, esse depoimento a você 
sobre a memória do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ou mesmo da Justiça 
Federal de um modo geral. Porque, com o desenrolar da nossa conversa, você vai 
ver que eu estou na Justiça Federal antes da do TRF; e dizer que é com muita 
alegria, que o meu tempo está todo disponível à você, para eu responder o que eu 
puder, e o que eu souber, espero que eu atenda as suas expectativas.  
Bem Nancy, o meu nome é imenso, é nome do Feudalismo ainda, porque é Benigna 
Perpetua  (nome de minha avó materna) de Holanda de Siqueira Campos 
Palmeira , acrescentei o Palmeira  do meu marido, achei pouco e acrescentei. 
Bem o nome dos meus pais minha mãe já falecida, é Maria Dolores de Holanda de 
Siqueira Campos, e o do meu pai, que ainda vive com 87 anos é Pedro de Siqueira 
Campos. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci aqui em Recife, sou recifense da gema, nasci no bairro de Casa Amarela 
numa maternidade que hoje é um hospital público, o Hospital Agamenon Magalhães. 
No dia 06 de dezembro de 1952 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Ah! Claro. Eu tenho ótimas lembranças da minha infância, e curti muito dentro do 
possível, o que era disponível; claro que Recife nos anos 50, 60 era uma cidade 
ainda muito provinciana, e embora fosse o centro, fosse já a capital de Pernambuco, 
e também o centro do Nordeste, era uma cidade tranqüila, pacata; e havia as 
principais atividades,  que era você ir para a praia de Boa Viagem aos domingos, e ir 
a um cinema a tarde. Os cinemas no centro da cidade, o Cinema São Luiz, Cinema 
Moderno, o Art Palácio, o Trianon que ainda era um cinema, mas, já começava a 
decair. Era o passeio do domingo, ir a uma sorveteria muito boa depois do cinema 
que era a sorveteria Gemba, na Rua da Aurora, uma sorveteria de um japonês e que 
era assim um lugar chique de se reunir. Posteriormente, surgiu outra sorveteria, que 
era a sorveteria Storil,  ali perto da Avenida Guararapes, isso já nos anos 70, mas, 
antes o chique era ir ao cinema e posteriormente ir a sorveteria Gemba.  
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Nos finais de ano, nós tínhamos uma atividade aqui, que era um parque de 
diversões, a Festa da Mocidade, falo isso com muito conhecimento de causa porque 
esse parque pertencia a um tio meu, Gaspar Regueira Costa, que inclusive foi 
político aqui, foi Secretario do Município, foi Prefeito, e esse meu tio, juntamente com 
outros mais dois sócios, um Espanhol e outro daqui também brasileiro, Eliezer; 
Arilaga era um espanhol engraçadíssimo, parecia Dom Quixote, magro, alto, de 
cabelos brancos; quando pegava a gente, que nós éramos muito crianças, fazia “La 
luna, olhe la luna”, e a gente corria com medo dele porque ele tinha uma barba mal 
feita e quando ele abraçava, espinhava o rosto da  gente , e a gente corria, mas era 
uma pessoa encantadora.  
Bem, então essa Festa da Mocidade era a atração de final de ano de Recife, era um 
parque muito avançado, para época, com brinquedos exóticos, interessantes, e ali 
também existia um teatro de amadores do Recife, que se apresentava ali, teatro de 
revista, também várias dessas vedetes, como é, antigas do teatro rebolado vinham, 
e eu cheguei a assistir esses espetáculos aqui, olhe que já faz tempo viu? Estou me 
denunciando aqui, mas, é assim, foi uma infância de excelentes recordações, 
brincávamos na rua, tínhamos amigos vizinhos, íamos muito à casa de parentes, 
freqüentávamos primos. Hoje, isso já fica a desejar, é difícil, mas, foi assim, tenho 
excelentes lembranças e recordações de Recife e da minha infância. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Bem, nossa família, o nosso núcleo familiar..., nós somos cinco irmãos, eu sou a 
mais velha de todas da turma, e o que eu posso falar inicialmente dos meus pais..., 
minha mãe é assim, uma senhora, uma pessoa de uma bondade e de uma finura de  
trato, uma pessoa refinada; e tanto é assim, que todos a conheciam, até nós, nós 
não a chamávamos de mãe, a chamávamos de Querida, e todos os nossos amigos 
e pessoas mais próximas a conheciam como Dona Querida, e ela fazia jus ao nome; 
não por ser minha mãe,  mas, era uma pessoa que todo mundo que conhece fala, 
até às vezes diz assim: “Você não parece muito com sua mãe”, porque eu sou, às 
vezes, meio destemperada, meio braba, e ela não; agora, ela era uma pessoa muito 
rigorosa com os princípios, então isso nós devemos a ela, que sempre nos passou o 
sentimento de responsabilidade, de obrigação, muito preocupada com a formação 
intelectual dos filhos; ela era professora de formação, e participava da nossa vida 
estudantil até quando ela pode, claro que depois, já na universidade, ou num nível 
antes, mesmo no nível médio, a gente já caminhava sozinho; mas, até a conclusão 
do hoje curso fundamental, nós éramos muito bem assessorados em casa; e meu 
pai é Advogado, é também foi servidor público, porque foi Procurador do Município 
do Recife; muito tempo antes, ele exercia outros cargos mas, dentro da Prefeitura do 
Recife,  não só foi Procurador como também Secretário de Finanças, Diretor de 
Tributação, conhecia muito bem essa parte tributária do Município e tinha uma banca 
de advocacia muito antiga; esse ano mesmo, eu fui representado-o na OAB, por 
questões de saúde, mas ele recebeu uma medalha prestada, uma homenagem 
prestada da OAB como um dos Advogados mais antigos, ou seja, com mas de 50 
anos de profissão e, vale ressaltar, sem nenhuma mácula à sua carreira; e assim; 
um homem muito sertanejo, que lutou muito para vencer na vida, veio estudar tarde, 
tanto é assim que quem colocou o anel de formatura dele foi eu, com 02 anos de 
idade, e uma pessoa que nos passou o sentimento de honestidade antes de tudo, e 
de ser positivo, ser coerente com seus princípios; então, se você acha que algo não 
está certo, você não deve silenciar, se omitir, simplesmente contestar, dizer que 
aquilo está errado, que aquilo não pode ser, e se impor dentro do que acha que é o 
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certo, o que é  honesto, agora sem prejudicar ninguém, não porque “eu sou o dono 
da verdade”; o meu ponto de vista é esse sigo meu caminho, se não for possível eu 
parto e fico o resto lá, mas sempre firme nos seus propósitos, e isso ele passou 
muito bem para todos nós, principalmente para mim, que era a filha mas velha. Bem, 
como eu disse, minha mãe é falecida; hoje, minha família, o meu núcleo familiar, sou 
casada com Edvaldo, foi um casamento que surgiu no trabalho porque ele foi meu 
colega de trabalho antes mesmo do Tribunal na Justiça Federa; e Edvaldo é meu 
companheiro, o meu amigo, meu confidente, temos um filho de 13 anos, André, 
muito esperto, muito independente, e Edvaldo tem 03 filhos do primeiro casamento, 
que hoje já são grandes, estudantes de Direito; e eu tenho uma filha também, do 
coração, antes de casar, por uma questão do destino, Deus me colocou uma filha 
para eu criar e ela até hoje é minha filha; sou avó, já tenho um netinho, o Gabriel, e 
é uma filha muito querida, que me deu muitas alegrias, é Pedagoga e assim leva a 
vida dela, claro que precisa ainda conquistar o espaço dela, educar hoje, trabalhar 
na área de educação é muito árduo, mas é o que ela gosta, é o que ela quer, então 
o importante é que ela seja feliz. Bem,  é isso, de um modo geral, o que eu posso 
falar. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Olhe Nancy, eu estudei em poucos colégios, porque eu passei todo o Ensino 
Fundamental, do preliminar até a hoje 8ª série, que na época era 4ª Série Ginasial, 
eu estudei no mesmo colégio, o Regina Pacis, um colégio de tradição, 
conceituadíssimo, de vanguarda, em termos de aprendizagem, dirigido pelas 
Cônegas de Santo Agostinho; então, era um colégio que tinha um ensino avançado 
para época, com recursos técnicos, metodologias avançadas... Mas, por outro lado, 
era um colégio altamente rigoroso, porque eram Freiras Alemãs, uma educação 
rígida de respeito, de hierarquia; então, nós tínhamos que ser impecáveis, o 
fardamento era impecável; na hora da aula, antes de iniciar qualquer aula tinha que 
se rezar, não se podia sentar nas cadeiras antes de o Professor sentar; entrando 
uma autoridade, uma freira, uma Madre, na época se chamava Madre, todos se 
levantavam, jamais se contestava qualquer ordem, por mais injusta e por mais 
absurda que fosse, mas tinha que ser cumprida, mesmo que depois fosse revisto, 
mas era para ser cumprida. Então, eu fui assim educada, num sistema muito rígido, 
se bem que eu nunca tive problemas de me adaptar, não na questão da ordem e 
hierarquia,  até me destaquei muito, eu era muito querida pelas Freiras, porque eu 
sempre fui disponível, participativa, participava de teatro, participava de uma 
bandinha que havia, e também enveredei para o lado religioso, pertenci à Legião de 
Maria, Cruzada Eucarística, fazia catequese em bairros, porque as Freiras lá do 
Regina Pacis tinham muito a vocação, se dedicavam muito à questão social; então, 
elas escolhiam uma determinada comunidade próxima ao colégio ou em 
determinados lugares mais afastados e nós íamos, chamavam algumas alunas que 
se mostravam, mas disponíveis e que gostavam, para fazer a catequese, elas se 
encarregavam dos adultos e nós das crianças. Então, assim, uma vivência muito 
boa, e essa preocupação com o próximo, a questão social, trazer melhoria, de 
esclarecer e exercer ainda que embrionariamente, fazer com que as pessoas se 
sintam cidadãs, então isso já foi muito importante para minha formação. 
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6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Como aluna, eu vou lhe dizer que fui uma aluna que se destacou; claro que tinha 
dificuldades na área de ciências exatas, matemática precisava estudar, chegava à 
final porque a média era oito no Colégio, para passar por média; então, de vez em 
quando eu tinha que recorrer a um professor particular; mas, isso mais nas áreas de 
exatas; nas disciplinas ligadas ao português ou história, eu adorava história e acho 
que minha menor média foi nove; adorava História, Geografia, Línguas, e isso vai ter 
uma importância futura, porque tive excelentes professores de Línguas e sobretudo  
de Francês, e isso mas tarde eu vou ser influenciada por esses professores, porque 
também fiz letras, queria ensinar francês, aí tem esse lado, essa influência; minha 
primeira professora foi uma professora chamada Dona Berenice, não me esqueço, 
uma pessoa assim que, para mim, era a professora mas bonita do mundo, delicada, 
jovem; perdi o contato, hoje eu não sei de Dona Berenice, não sei se ainda está 
viva, mas foi uma professora que me recordo perfeitamente, minha primeira 
professora lá no Regina Pacis. Depois do Regina Pacis, na 8ª, a 4ª série ginasial, 
como eu já tinha intenção de fazer Direito, tinha que fazer o curso clássico, já que 
antes o vestibular era diferente, era área 1, área 3... Então, eu tinha que fazer o 
curso clássico, e tive que sair do Regina Pacis, porque o Regina Pacis só ofereceu o 
científico, e eram justamente as matérias de ciências exatas; então, eu fui para o 
Colégio das Damas Cristãs, que hoje é chamado colégio DAMAS, porque tem 
masculino e feminino, é misto, mas na época era só colégio de meninas, de moças... 
eu fui para lá, fiz os dois primeiros anos do clássico, e o 3º ano, como a classe era 
muito reduzida, só eram 16 alunas, o colégio resolveu não mas oferecer o 3º ano, 
porque não valia a pena, e na época existiam bons cursos preparatórios, tinha o 
colégio da Universidade Católica – UNICAP, e existia um curso muito famoso aqui 
que preparava pro vestibular, o Colégio Torres, o Curso Torres; só que o curso 
Torres não existia como um colégio, existia como um curso preparatório, então 
nesse ano coincidentemente ele se associou a um colégio da rede de ensino do 
Estado, o Colégio Leão XIII, que era ali na João de Barros, onde hoje me parece é o 
colégio particular, o Neo Planos; então, o curso Torres se associou, no sentido que 
os alunos que não tivessem concluído ainda o curso colegial, pudessem estudar 
num curso dele, mas as notas seriam remetidas para o colégio, e a gente teria o 
certificado de conclusão de 2º grau; tanto é assim que a minha ficha 19 não figura o 
Curso Torres, figura o Colégio Leão XIII, sendo que eu nunca estudei Leão XIII, 
porque era tipo um convênio; foi um ano excelente, era um curso, e primeiro porque 
era diferente, porque nós estudávamos com meninos, rapazes, que antes nós 
vínhamos só de colégios femininos; então, foi uma descoberta total dividir classes 
com colegas, e Torres era assim, muito presente, muito incentivador, cobrador, 
então antes tivemos não só excelentes professores, como também ele promovia  
todas as segundas – feiras palestras com pessoas que se destacavam nas artes, na 
Literatura, na História, na área da gente, então nós tínhamos palestras, tivemos 
palestras  com Amaro Quintas sobre a Revolução Praieira, sobre a Revolução de 
1824, então eram subsídios importantíssimos para um vestibular; tivemos uma 
palestra com Ariano Suassuna, sobre uma questão mais voltada pro teatro, Teatro 
Armorial, com Mauro Mota,  poeta da Academia de Letras; então,  assim, várias 
outras, que no momento não me recordo, mas era excelente, foi uma vivência 
estudantil excelente, apesar de na época ser um período de repressão e ditadura, 
em 1969, foi o ano em que Padre Henrique foi assassinado, e ele tinha envolvimento 
com estudante, ele participava muito do movimento estudantil, então era assim, 
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apesar de ter essa questão política, muito castradora de idéias, de informação,  de 
novos talentos e tudo mais na área, mas tinha esse lado assim, da preparação, 
muito rica, então eu posso lhe dizer que eu foi uma privilegiada em termos de 
formação intelectual, e fiz vestibular.  
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Ah, a que me motivou claro que não influência direta, como dizer assim “Você tem 
que fazer!”; mas, espelho meu pai, não poderia ser diferente, porque eu convivi 
muito a vida profissional ao lado do meu pai, ele era muito presente em casa e trazia 
os assuntos e as questões, discutia com minha mãe que, apesar de não ser da área 
de Direito, mas, era uma mulher instruída, discutia e trocava idéias; e eu fui 
crescendo e ouvindo aquilo, tanto é assim que quando eu cheguei na Faculdade, eu 
sabia o que era uma citação, eu sabia o que era uma petição inicial, cansei de 
dormir às 2 ou 3 horas da manhã, porque meu pai levava os cálculos de execuções 
trabalhistas para fazer em casa, e ai me alugava para eu fazer as contas... “vá 
multiplique aí tantos dias, por tantas horas”, muito antes, 6ª série, 7ª série, que 
correspondia à 2ª Série Ginasial e a 3ª Série Ginasial, eu  cansava de ouvir minha 
mãe dizendo, louca para ele me largar: “Pedro, Benigna precisa dormir, que amanhã 
ela tem que ir cedo para a escola”; mas eu não arredava o pé...“Já tô terminando, 
meu pai está precisando de mim, e eu não vou dizer não à ele”, e ficava lá, fazendo 
cálculos e tudo; então, essa vivência com o mundo do Direito, isso me estimulou, e 
ele tinha muito orgulho de mim, ainda tem, apesar de velhinho... “É, a Benigna leva 
jeito”..., então eu acho que foi isso que me motivou a seguir a carreira de Direito; eu 
fiz vestibular para Universidade Federal de Pernambuco, passei; na época você 
podia fazer vestibulares distintos para UNICAP e Federal porque não era unificado, 
mas eu não arrisquei, eu fiz a Federal de Direito; mas, como eu disse a você eu 
tinha sido sensibilizada pelo estudo da língua francesa, nessa época eu já cursava 
Aliança Francesa, eu fiz o curso todo, o curso de francês completo; então, eu queria 
ensinar francês e queria conhecer essa parte de literatura, mas profunda, então eu 
fiz Direito na Federal e fiz Letras na Universidade Católica, e passei então eu cursei 
por um ano as duas Universidades, uma pela manhã e a outra à noite; quando 
chegou ao segundo ano, como estava apertando a questão do estudo em Direito, 
que exigia mais, e na CATÓLICA também, porque existiam professores muito 
rigorosos em História da Arte, em Teoria da Literatura, então eu resolvi priorizar, 
tranquei na Universidade Católica, e continuei o curso de Direito; só voltei a fazer 
Letras quando acabei o curso de Direito, aí eu retomei e conclui também, 
posteriormente, o curso de Letras; e foi isso assim que me motivou a seguir Direito, 
eu achava bonitas aquelas discussões, qual é o melhor Direito e que tipos de ação, 
tem ação para tudo, você tem que saber como é que você vai pedir aquilo ali; isso 
me encantava, mas, mesmo assim despertava curiosidade e interesse em saber 
como era que meu pai sabia aquilo tudo, e eu tinha que saber também (risos) foi isso 
que me fez, posteriormente, seguir.   
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Bem, não houve muito, vamos dizer assim, não houve um marco que dissesse assim 
“Agora eu vou cuidar da minha vida profissional”;  como disse à você, terminei 
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Direito, e antes de terminar Direito, já em meados do 5º ano, apareceu um concurso 
para a Justiça Federal, foi o primeiro Concurso da Justiça Federal, eu acredito que 
em todo Brasil, porque antes a Justiça Federal, criada em 66, o quadro de 
funcionários foi composto de servidores que vinham de outras entidades Públicas 
Federais, então eram servidores das Universidades, aqui da Universidade Federal 
de Pernambuco, do antigo LOIDE Brasileiro, dos Correios; pelo menos, foram os 
servidores que encontrei na Justiça Federal, então eles já vinham do serviço público, 
de outros órgãos, e também existiam alguns servidores que tinham sido, nos anos 
73, 74, contratados para prestar serviço, e também na reestruturação da Justiça 
Federal eles foram, foi feito um concurso interno e eles foram reaproveitados, foram 
enquadrados nos quadros, os cargos já existentes; agora, concurso público mesmo, 
da Justiça Federal, pelo menos aqui em Pernambuco, foi o meu concurso, o primeiro 
concurso; claro que era um concurso para técnico judiciário, de cargo de nível 
médio, e tinha um curso para  oficial de justiça, avaliador, para analista judiciário; os 
cargos, os poucos cargos que existiam, já estavam ocupados por esses servidores 
que tinham vindo de outras entidades, sobretudo do Executivo, porque a Justiça 
Federal não existia não é? Não existia o Poder Judiciário Federal, então muitos 
vinham do Poder Executivo Federal e ocuparam esses cargos de analista judiciário, 
que na época era técnico judiciário, e que hoje é de nível médio; o concurso era de 
auxiliar judiciário, a nomenclatura, eu fiz o concurso para oficial de justiça avaliador 
escondido, porque meu pai não ia aceitar que a filha dele fosse ser oficial de justiça; 
mas, eu fiz o concurso e passei 8º lugar, eram 30 vagas para oficial de justiça, o 
quadro era totalmente aberto, que criaram vários cargos de oficial de justiça 
avaliador, eu entrei em 8º; só que demorou a sair a homologação desse concurso, 
então eu só vim tomar posse posteriormente à minha formatura, mas quando eu fui 
aprovada, foi lá pelo antigo DASP; o concurso era feito pelo DASP, eu fui lá, tinha 
um amigo do meu pai que trabalhava lá como Diretor do Ministério da Fazenda, de 
Administração... não, é e Fazendária; ele foi lá em casa dando a notícia, e meu pai: 
“Mas ela fez direito para ser oficial de justiça avaliadora?” Aí Doutor Levi  disse 
“Deixe de besteira, que ela vai ganhar mais que você, vá minha filha. Vá ser oficial 
avaliador que você vai ter uma carreira de servidora pública pela frente”; e eu fiquei 
com aquilo, mas também meu pai nunca proibiu, nunca foi contrário aos meus 
interesses, sempre ele confiou muito, sempre me deu apoio; então, pronto, eu foi 
nomeada fui para Justiça Federal que era ali na Rua da Moeda, um prédio que 
parece um Ferro Elétrico, que é triangular, até hoje existe e é ocupado pela 
Secretaria de Administração do Estado; um prédio muito pequeno que na área, na 
época, não era bem vista, que era área do baixo meretrício e bairro do Recife, então 
tanto é assim que o expediente da Justiça Federal era das 07hs da manhã às 03hs 
da tarde, com um horariozinho para o almoço, para que as pessoas, as senhoras 
decentes e as jovens também saírem dali normalmente, porque muita gente não 
tinha carro e 04hs da tarde ainda era tranqüilo; eram empresas ligadas ao transporte 
marítimo, porto, escritórios, despachantes; a Procuradoria da República, a Auditoria 
Militar também ficava próximo, e então eram 03 Varas só, uma por andar, eram 03 
andares, embaixo no térreo ficava a Secretaria Administrativa onde se centrava toda 
Contadoria, é a parte de pessoal, era muito restrito; eram 03 juízes, Doutor Orlando 
Neves, Doutor Adauto Melo, e Doutor Genival Matias, esses dois últimos já são 
falecidos, Doutor Orlando ainda é vivo, tem quase 90 anos, e foi o Juiz com quem eu 
fui trabalhar na Segunda Vara; ele era o titular da Segunda Vara, Doutor Orlando, 
um pai, tinha todos ali como se fossem seus filhos, porque era velho, inclusive tinha 
assim uma aparência de Abraham Lincoln, cabeça branca, barba grisalha, muito 
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formal, mas também muito humano, muito preocupado com o bem-estar dos 
servidores, e também com a prestação jurisdicional; apesar de ser uma pessoa que 
parecia ser orgulhosa vaidosa, mas ele no trato diário, cotidiano, era uma pessoa 
acessível; eu fui trabalhar com Doutor Orlando, e logo no ano seguinte foi nomeado 
um novo juiz para auxiliar o Doutor Orlando, foi Doutor Petrucio Ferreira; então 
Doutor Petrucio Ferreira,  jovem, eu acho que não tinha nem 40 anos na época, 
chegou e foi auxiliar Doutor Orlando, na época, isso já em 1979; e ficou lá junto com 
Doutor Orlando, dividindo processos, fazendo as audiências e nós também 
trabalhando com ele, e vale salientar que Doutor Petrucio trouxe, assim, vamos 
dizer, sangue novo para a Justiça Federal; era um Juiz muito idealista, muito ligado 
às questões sociais, então nós passamos a ter outra idéia de Juiz: o Juiz formal, o 
Juiz muito sério, muito compenetrado; e o Juiz mais, vamos dizer, popular. Então, 
Doutor Petrucio, nas audiências, tirava ao máximo, principalmente na área criminal, 
na época existia muito contrabando, processo de contrabando, e agente participava; 
eu, como oficial de Justiça, embora o meu trabalho fosse mais externo, fazendo 
licitações, penhoras e avaliações, e tudo mais. Mas, a gente tinha obrigação de uma 
vez por semana, dar um plantão, assessorar e trabalhar nas audiências, então ali a 
gente passou a conviver, tinha oportunidade de trocar idéias e tudo; foi quando eu 
conheci, como Procurador da República, Doutor Nereu Santos, que trabalhava na 
Procuradoria, que trabalhou por 2 anos na Procuradoria; e Doutor Nereu achava 
muito engraçado porque como eu, as outras colegas, a maioria dos oficiais de 
Justiças eram mulheres jovens, tanto é assim que quando o Juiz queria que fosse 
ser feita uma citação de alguém que estava se escondendo, dizia: “Manda uma 
dessas meninas aí porque ele pensa que não vai ser um Oficial de Justiça”, porque 
esperava aquele homem carrancudo, meio brutamonte; e agente ia e, muitas vezes, 
a gente citou uma pessoa que estava se escondendo e que não conseguia; Doutor 
Nereu, mais velho, discutia Direito e tudo mais, ele então sabia que também tinha 
uma filha, que estudava na Aliança Francesa e se encontrava comigo lá; a partir de 
então se criou uma relação de aproximação, Doutor Nereu depois voltou para a 
Paraíba, foi ser Procurador na Paraíba, terra natal dele, e nós continuamos aqui. 
Depois, Doutor Orlando se aposentou logo em 82, por aí, e Doutor Petrucio assumiu 
a titularidade da Vara; ficou lá até quando, em 89, foi criado o Tribunal, o TRF da 5ª 
Região; foi aí que, durante todo esse período, eu trabalhei com Doutor Petrúcio, 
cheguei a ser Oficial de Gabinete dele; sim, minha história é aqui no Tribunal... como 
cheguei? Bem, o Tribunal quando foi criado, os Tribunais foram criados pela 
Constituição de 88, então primeiro surgiu aquele impasse: vai ser  onde o Tribunal 
da 5ª Região? Tinha que ser aqui, no Nordeste, então a Bahia e Pernambuco 
começaram a brigar; então ficava aquele impasse, e Doutor Petrucio, ele lutou para 
que o Tribunal viesse para cá, e junto ao Governo do Estado, na época o 
Governador era Miguel Arraes, e ao Secretário de Justiça, Izael Nóbrega, que tinha 
sido ex- servidor, foi meu colega, entrou comigo na Justiça Federal, entrou como 
Oficial de Justiça avaliador; depois Izael fez concurso para Juiz de Direito, deixou de 
ser, não quis continuar, e hoje o cargo que ele tem é de Procurador do Município do 
Recife; mas, passou a ocupar vários cargos políticos, muito ligado a Doutor Miguel 
Arraes, e era secretário da justiça; então, foi fácil, o acesso foi muito fácil; claro que 
independente do prestígio de Doutor Petrucio, mas Izael foi teve bons olhos para 
que o Tribunal viesse e fosse instalado aqui, até porque seria excelente para o 
Estado, uma projeção política para o Estado; e conseguiu-se uma instalação, porque 
a questão toda era onde instalar, qual o prédio, e o Governo do Estado cedeu a 
Vice-Governadoria, que era o Palácio Frei Caneca, ali na Cruz Cabugá, onde foi 
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instalado o Tribunal; foi então um período de correr contra o tempo, Doutor Petrucio 
instalou uma comissão provisória na instalação do Tribunal. Então, Josenilda, que 
era Diretora da Secretaria dele, tinha um pessoal que era do antigo TFR, que estava 
à disposição, era tipo um escritório aqui na Seção Judiciária; então formou uma 
comissão para instalação; eu fiquei à parte, eu fiquei justamente na Vara 
substituindo Josenilda, quando ela saiu e eu fiquei; mas, meu sonho era ir para o 
Tribunal, eu queria, porque eu achava que aqui é que estava a oportunidade de 
crescer profissionalmente. Bem, mas eu não e fiquei lá e Josenilda veio e se instalou 
com a equipe, e foi instalado o Tribunal em março de 89; eu vim à posse, a 
instalação, a posse do Doutor Petrucio, porque era o nosso juiz, o que agente 
conhecia, participei algo bonito, lindo; só haviam arrumado o Plenário, porque o 
resto dos Gabinetes só tinha as divisórias, e dentro era uma poeira só, não tinha 
alcatifa, não tinha móveis, nada, estava tudo por vir, porque a licitação tinha sido 
feita, mas tinha aquele prazo de entrega; bem, isso em março, aí no dia da posse, 
ou no dia da inauguração do Tribunal, e da posse de Doutor Petrucio, no Rol de 
Cumprimentos, eu me dirigi ao Doutor Nereu para parabenizá-lo pela posse,  porque 
ele veio no Quinto Condicional, e aí foi quando ele perguntou se eu tinha interesse 
de vir para cá, porque ele vinha do Ministério Publico, não tinha familiaridade com 
trâmites da Justiça Federal, e queria uma pessoa do núcleo de dentro; e como ele já 
me conhecia, perguntou, e eu disse: “Ah, era o que eu mais queria o senhor está 
lendo meus pensamentos”; bem, daí houve uma oportunidade, e eu vim para a 
Chefia de Gabinete dele, eu fui a primeira servidora do Gabinete dele, porque 
precisava montar, os Juízes não vinham para Seções do Pleno e da Turma, mas, 
eles ficavam nas Seções de Julgamentos; e os processos, eles não vinham; eles 
não tinham nem onde sentar, ficavam por ali, conversando,  julgando, e levavam os 
processos para casa, passaram assim uns dois meses, até que se instalassem  
tapetes, cadeiras, móveis, até material de expediente e tudo; e começaram a 
também chegar os novos servidores concursados, porque o TRF tinha já, prevendo 
a criação dos Tribunais aberto, no Conselho da Justiça Federal, feito um concurso, e 
só estavam esperando que os Tribunais se instalassem para haver a nomeação. 
 
9) Antes de ser servidora do Tribunal Regional Fede ral da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
Ah, tinha. Conseguiu sim, obra do acaso, porque eu queria, é possível que talvez 
viesse depois, mas aquela oportunidade me apareceu assim, caída dos céus, Deus 
leu os meus pensamentos, e também aqui era bom porque o quadro do Tribunal 
estava todo aberto, os cargos comissionados também, os cargos de direção, então 
muitos servidores da Justiça Federal do Primeiro Grau, não só de Recife, daqui de 
Pernambuco, como dos Estados que compunham a região vieram a integrar o 
Tribunal; Doutor Ridalvo, inclusive, que foi o 1º Presidente, trouxe vários servidores 
da seção judiciária da Paraíba, também trouxe gente que não pertencia ao quadro, 
que eram pessoas, assim excelentes, e que lembro com muita alegria, com muita 
saudade, do inicio do Tribunal; nós éramos uma família, todo mundo se conhecia, 
era uma festa, tudo muito jovem, todo mundo com ideal, tudo festeiro, tudo se 
comemorava aqui, aniversario de um, aniversario de outro, aniversario do 
Desembargador; olhe era muito bom, agora também foi um período de muito 
trabalho, lembro-me de caminhões chegando aqui cheios de processos vindos do 
TFR; eram montes, a distribuição era terrível, chegavam montes de processos e a 
gente tinha que catalogar, não existiam meios tecnológicos; então, era na fichinha, 
no lápis, na caneta no punho mesmo; aí, depois, claro, foram sendo comprados 
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materiais mas modernos, equipamentos como as maquinas eletrônicas, depois 
vieram os primeiros computadores XT, um para cada Gabinete, então era uma 
novidade; os Juizes que eram ligados à  área de informática ficaram logo com os 
primeiros, os que eram assim mais reservados em relação, que preferiam ainda a 
maquina, o computador ficava para a Assessoria; mas, era uma disputa viu? E assim 
a gente foi formando, foi criando a personalidade do Tribunal, e eu acho que ele 
tomou uma cara muito boa, do TRF da 5ª Região, eu  tenho orgulho de ser do 
Tribunal da 5ª Região. 
 
10)Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
É, ano que vêm nós fazemos 20 anos; que legal, espero estar presente (risos). Bem 
Nancy, todo mundo sabe que antes a Justiça Federal da 1ª Instância, nos Estados, e 
a 2ª Instância, e por ultimo era o TFR; então, todos os processos que tramitavam na 
Justiça Federal de 1º Grau, 1ª estância, em grau de recursos, iam todos para 
Brasília; a dificuldade, à distância... se aqui em Recife,  era distante para um 
Advogado ir à Brasília,  quanto mais para aqueles dos confins da região norte, 
Amazonas, Pará, Acre irem para Brasília? Então, a importância da criação dos 
Tribunais, de forma geral,  foi assim muito importante no aspecto social, para a 
difusão, vamos dizer difusão no sentido da prestação da jurisdição nos Estados e 
nas regiões; então, o Tribunal da 5ª Região foi de importância crucial aqui para 
Região Nordeste, porque as partes, os Advogados, aqueles que procuravam e 
procuram a Justiça Federal puderam na 2ª estâncias estar presentes, mais fácil de 
acompanharem, virem, até fazerem sustentação de moral ou entregar memorial, ou 
até mesmo acompanhar; nos temos histórias aqui interessantíssimas,  de pessoas 
do povo, simples mas que vem aqui atrás de seu processo, de reinvidicar os seus 
direitos; isto é, não deixa de ser um exercício da cidadania, é uma Justiça Social; 
então eu acho que para todos, eu acredito que a instalação do Tribunal aqui, como 
em outros Tribunais, teve esse papel importantíssimo, social e política; para o 
Estado de Pernambuco, nem se fala, o que o projetou no cenário nacional, e 
também congregou aqui expoentes da cultura jurídica, nós temos aqui grandes 
Desembargadores, que são Doutores, conferencistas, conhecedores profundos do 
Direito, não é, Advogados também, que vem aqui defender os interesses de seus 
constituintes. Então, a gente tem isso, politicamente, para o Tribunal, para 
Pernambuco, como algo muito importante.    
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas ao ser empossada c omo Servidora da 
Justiça Federal da 5ª Região poderia citar alguma q ue se tornou realidade? 
Olhe Nancy, eu vou lhe ser sincera; eu quando tomei posse no cargo, eu não 
pensava, eu não tinha assim planos, perspectivas, talvez até eu nem pensasse que 
pudesse passar toda a minha vida profissional na Justiça federal. Eu estava alegre, 
queria dar o melhor de mim, aprender o máximo, e é um emprego bom; e foi por 
isso, sobretudo que talvez, não digo que me acomodei porque eu optei de ficar na 
justiça, mas também pela questão da retribuição financeira; mas também hoje, eu 
me sinto à vontade em dizer que eu não teria como sair daqui do Tribunal, em 
termos financeiros, porque lá fora, eu não teria condições para ter o que eu consegui 
aqui em termos de vencimentos, ao longo dos anos, o salário, os vencimentos de 
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analista judiciário; quando eu vim para o Tribunal, mudei de cargo, porque não tinha 
cargo de Oficial de Justiça Avaliador, então eu fui para um assemelhado, então 
Analista Judiciário, mas que o salário é o mesmo, os vencimentos são os mesmos; e 
nós galgamos rapidamente até o ultimo patamar  do cargo, porque nós encontramos 
toda uma carreira em aberto; eu não tive muita aspiração de Poder não, apesar de 
eu ser uma pessoa que goste de falar, de polemizar às vezes, mas eu não tenho 
essa aspiração de Poder; então para mim, o que interessaria seria pessoal, se fosse 
para ter era para fazer um concurso para Juiz Federal, para Procurador da 
República, que nem na área Estadual me interessava, pelas dificuldades de 
afastamento da família; e depois vêm os interesses pessoais também, você tem 
filhos, você tem marido e você tem que ir se adaptando, e não me arrependo, eu 
estou muito satisfeita; talvez eu dissesse que poderia contribuir de outra forma, mas, 
eu acho que está de bom tamanho(risos).   
 
12) Poderia fazer uma retrospectiva sobre sua vida profissional como 
servidora do TRF 5ª Região? E sobre a história do T ribunal teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
Bem, o meu sentimento, eu até já tive oportunidade antes de falar; é assim, eu vejo 
o Tribunal como uma criancinha, que nasceu e foi crescendo, engatinhando, sendo 
aprumada, sendo dirigida, e hoje ela já está adulta, uma Instituição adulta; como eu 
já disse a você, eu presenciei aqui a chegada de muitos servidores jovens, com 20, 
21 anos, tem servidores que completaram, agora, 40 anos de idade, ou seja, 20 
anos de serviço ao Tribunal; vi também se destacar a criação de vários casamentos 
que saíram daqui, justamente porque esses colegas jovens, novos, aqui foram se 
encontrando, foram se afinando não é, encontrando atrações mútuas, vendo que 
existe algo de identificações; eu acho que há mais de 10 casais aqui, filhos do 
Tribunal, vamos dizer assim, e é gratificante ver a Instituição crescer, antes era tudo 
muito difícil; por exemplo, a publicação de Acórdãos, publicação de portarias, ia por 
Malote, para Brasília, Imprensa Oficial; era uma dificuldade, esperavam-se dois, três 
dias, hoje não, é tudo por meio eletrônico, hoje a tecnologia está implantada aqui; eu 
sei que tem muito a buscar, cada vez, mas há novos desafios, mas o Tribunal anda, 
anda bem, anda com seus pés, é um adulto consciente; a maturidade dos dirigentes, 
é dos dirigentes que eu falo, dos Presidentes, também os Desembargadores que 
ocuparam..., vendo a questão da continuidade da administração, de que a 
administração não é uma administração em si, mas uma administração como um 
meio para um fim; então a gente viu, claro, que uns mais, outros menos, mas hoje a 
gente sente plenamente que não existem soluções de continuidade, existe uma 
tendência a aprimorar o que já existe, e não de bloquear um projeto porque mudou 
de Direção; também vejo hoje grande prestigio nos quadros do Tribunal, o servidor 
do quadro é visto, vamos dizer, prestigiado, mais do que anteriormente; eu atribuo 
isso ao fato de conhecimento do seu potencial, do seu trabalho, então eu acredito 
que o Tribunal cresceu muito. Particularmente, eu cresci bastante, vim como chefe 
de Gabinete de Doutor Nereu,  fiquei até 94, quando o assessor de Doutor Nereu, 
Hélio Aquino, que hoje é Secretário na Paraíba, voltou para Paraíba, e eu assumi a 
assessoria de Doutor Nereu; fiquei até 2003, quando ele se aposentou,  mas 
acumulava então as funções de Chefia de Gabinete, eu era muito entrosada na 
questão da administração, claro que os colegas me auxiliavam e tudo; então, foi 
assim, o período de Doutor Nereu foi gratificante. Quando Doutor Nereu foi 
Presidente, eu fui Diretora Geral do Tribunal. Foi ótimo para mim, porque eu passei 
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para o outro lado, vamos dizer assim, é como se o Tribunal tivesse uma linha 
divisória, a parte judiciária, a parte de Gabinete, e a parte administrativa, que está, 
digamos, nos bastidores; então foi muito enriquecedora, foi um período de muito 
trabalho, muito desgastante, pelo dia-a-dia, pelas tensões, mas foi assim muito 
enriquecedor; hoje eu tenho muito mais, quando se questiona, eu olho com certa 
cautela, antes de emitir qualquer opinião sobre a questão da administração, pela 
própria experiência, porque a gente vê o quanto é difícil o administrar, e a gente, às 
vezes, super bem intencionado, não pode agradar à todos, então sempre tem as 
críticas, sempre vêm as criticas negativas, e gente tem que saber enfrentar essa 
críticas, quando essas criticas são construtivas, tirar o bom dessas críticas para 
aprimorar; mas também tem as criticas que o povo condena, e querem é dizer que 
aquilo não está certo, denegrir o seu trabalho, e isso você tem que ser forte e 
defender, e acreditar que aquilo ali vai passar, não é? Então, hoje eu olho a 
administração com muito mais cautela, quando eu vou emitir uma opinião sobre algo 
que se está fazendo nos bastidores, para depois dizer “não, isso é a melhor forma”, 
foi a melhor forma de emitir minha opinião. 
 
13) Ao ter assumido vários cargos de direção, como pode descrever as 
atuações, apoios, relacionamentos e liderança? Algo  digno de nota para servir 
como orientação as pessoas que poderão assumir dete rminados cargos? 
Não, o que eu sugiro é o seguinte: é que as pessoas se cerquem de pessoas que 
realmente estejam disponíveis, e realmente queiram colaborar, e que vistam a 
camisa; eu acho que disponibilidade para o trabalho é importantíssimo; agora, a 
questão também de se cercar de pessoas que estejam comprometidas com o seu 
trabalho é importantíssimo, e no máximo é acreditar e o que eu posso dizer é você 
acreditar, ter firmeza de propósitos, de ideais; não abrir mão do que você acha que é 
correto, mesmo diante das adversidades; e também lealdade aos seus superiores, 
lealdade é importantíssimo, é isso que faz um servidor ser respeitado, é a questão 
de ter o seu lugar reservado, é deixar sua história, como uma pessoa que tem 
firmeza de propósitos, que tem vontade e disposição para ajudar, para colaborar e, 
sobretudo respeito e lealdade aos seus superiores.  
 
14) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Com certeza Nancy, eu quero aproveitar para parabenizá-la pela iniciativa de 
resgatar essa história do Tribunal, mas tem muita coisa eu não contei um terço do 
que eu realmente vivenciei aqui; não que eu seja um repositório da história, mas 
tinha muita coisa, nos passaremos aqui duas, três horas conversando; eu acho que 
é importantíssimo o resgate, porque é a partir desse regate oral, de entrevistar as 
pessoas que vivenciaram, que participaram da vida de uma Instituição, deixar o seu 
depoimento, é a partir de então que você não só vê o passado, mas também você 
colhe elementos para um futuro melhor para aquela Instituição, e acho que é 
exeqüível, eu acho que o Tribunal deve continuar a fazer esse tipo de trabalho. 
Temos, com certeza (risos). 
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15) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Não, não tenho o que acrescentar não; eu acho que falei muito sobre a questão do 
engrandecimento, o crescimento do Tribunal; apenas um fato, sim, que vem à 
memória, e que eu acho que mostra a maturidade da Instituição, sobretudo no 
exercício da jurisdição, um fato ate recente, tem 3 anos, 2 anos... no Pleno, na 
Sessão do Pleno, na parte de julgamentos, uma senhora do povo, vinda do interior, 
numa ação rescisória que  ela era ré, porque havia uma pessoa interessada em 
desconstituir um julgado que havia concedido a ela uma pensão por morte do ex-
companheiro  e era uma outra mulher que estava pleiteando essa decisão, dizendo 
que o julgado não tinha atendido aos princípios previstos em Lei; e ela, pobre, sem 
poder contratar um Advogado para fazer a sustentação oral, no momento da Sessão 
do julgamento do seu processo, ela pediu a palavra, e ela não era Advogada; então 
o Presidente, na ocasião perguntou se ela era Advogada, ela disse que não, disse 
então ela não poderia falar e Doutor José Maria Lucena disse: “Mas porque? Não, 
deixe ela falar, ela pode querer falar alguma coisa que possa trazer algo 
interessante”... E essa senhora, mulher do povo, de poucas letras, tomou a tribuna e 
fez sua sustentação oral; claro que ela falou dos fatos, ela nada trouxe de jurídico, 
mas, os fatos em si e o processo dela foi julgado, claro que independente daquela 
sustentação, o problema já estava decidido, o julgamento, o relato já tinha um voto e 
os outros, porque a matéria era inclusive só de Direito; mas, o que eu destaco nisso 
é a questão que, a maturidade de que o Tribunal  chegou de seus julgamentos, 
numa sessão de julgamento revestida de formalidade, dá aceso a um jurisdicionado 
para que ele se defendesse, isso é o exercício máximo da cidadania. E eu queria 
deixar isso registrado.  
 
Quero agradecer a gentileza de ter prestado este de poimento em prol da 
consolidação da Memória do TRF da 5ª Região.Muito o brigada 
De nada Nancy, eu é quem fico honrada, deveras agradecida, por ter sido escolhida 
de tantos, eu sei que sou uma das decanas aqui do Tribunal; mas eu me sinto 
honrada de participar, de contribuir, mais uma vez, em prol do crescimento da 
memória do TRF, do qual eu tenho orgulho de fazer parte como servidora, é claro 
(risos). 
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E N T R E V I S T A Nº 34 
 

Nome – Dr. JANILTON JOSÉ DE OLIVEIRA 
Pais – Honório Correia de Oliveira e Djanira Delmira de O liveira 
Data de Nascimento – 29 de Agosto de 1951 
Local da Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 44 min 35 s 
Data da Entrevista – 21 de janeiro de 2009 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
ORIGEM / FAMÍLIA 
 
Boa tarde Dr. Janilton. Eu quero agradecer antecipa damente ao senhor, por ter 
disponibilizado o seu tempo para responder e fazer esse depoimento em prol 
da memória do tribunal, já o Senhor como servidor e  também já assumiu 
vários cargos de direção. É muito importante que as  pessoas tenham 
conhecimento do crescimento do Tribunal, do desenvo lvimento do Tribunal, 
então eu quero agradecer já antecipadamente ao Senh or. 
Boa Tarde, Nancy, sinto-me feliz e honrado em poder colaborar com o 
engrandecimento da Justiça Federal trazendo informações, naturalmente, que me 
serão perguntadas e eu terei prazer em respondê-las, enfim para que nós possamos 
resgatar memória da Justiça federal como um todo. 
 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  de seus pais? 
Claro, Nancy; meu nome é Janilton  José de Oliveira, meus pais: Honório Correia de 
Oliveira e Djanira Delmira de Oliveira. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em Recife, mas precisamente no Bairro da Madalena, em 29 de Agosto de 
1951. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Como eu havia lhe dito, nasci no bairro da Madalena, que ainda hoje existe; passei a 
minha infância na Torre, tive uma infância normal. Assim, eu diria, não houve nada 
de especial, fui educado por minha tia, já que meus pais faleceram quando eu era 
muito criança. Eu fui educado por minha tia, e morávamos até então, no bairro da 
Torre, freqüentei colégios públicos e também colégios particulares. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Olhe, a minha primeira professora, eu me lembro bem. Ela chamava-se Ana, não sei 
se ainda está viva, mas, era uma pessoa maravilhosa. Ela tinha algo assim, uma 
facilidade de entusiasmar, de motivar os alunos e nós gostávamos muito, porque era 
como se fosse uma segunda mãe. Nós tivemos uma experiência no Colégio Martins 
Junior, na Torre, maravilhosa. 
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6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Como eu havia dito anteriormente, eu comecei praticamente no Colégio Martins 
Júnior, que ainda hoje existe, um colégio público. Posteriormente, eu estudei no 
Salesiano, mais tarde migrei pro Ginásio Pernambucano, onde as pessoas que se 
destacavam na época, os alunos que se destacavam na época, eram  designados 
para estudar; o Ginásio Pernambucano, que fica na Rua da Aurora. Eu sempre me 
achei, me vi, como um aluno calmo, tranqüilo, dedicado. Lembro-me que, na época, 
eu era chamado pelos colegas para participar de jogos, e eu abdiquei disso para 
estudar; era o que a minha tia mais me recomendava. Eu, inclusive, vivi com um 
irmão meu gêmeo, o nome dele é Jailton, e nós faltamos aos jogos e às festinhas de 
fim de semana para estudar. Já que eu sempre tive como objetivo fazer direito, 
estudar, conseguir um bom emprego, enfim essas coisas que todo aluno sonha. 
 
Quer dizer que o senhor foi um bom aluno?   
Eu diria que sim. Tanto que os cursos de que participei, os vários cursos que fiz ao 
longo da minha vida, eu sempre fui aprovado. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Bom, o que me motivou para fazer o curso de direito, era exatamente, mesmo 
naquela época, já existia, eu já tinha um desejo de trabalhar para o patrão maior que 
era o Estado. Eu achava que, pensava que, trabalhando para o Estado, então eu 
teria, assim, isso já por influência dos meus tios, eu teria mais tranqüilidade, no que 
tange à emprego, a desenvolver-se. E também sempre fui voltado, sempre gostei  
dessa palavra Justiça, essa palavra me fascinou durante muito tempo na minha vida; 
às vezes, a gente comete injustiça, evidentemente, mas eu sempre procurei trazer 
uma conduta para com os outros de forma igualitária e justa. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Eu iniciei a minha vida profissional aos 17 anos e 6 meses, quando servi às fileiras 
das Forças Armadas, mais precisamente na Aeronáutica, na década de 70, mais ou 
menos. Passei algum tempo na Aeronáutica, cumpri o meu tempo normal, 
posteriormente eu fiz alguns cursos na Aeronáutica para sargento, mas como teria 
que ir para Guaratinguetá-SP, onde, na época, era a escola de sargento, a minha tia 
ficava com muito receio; e eu, para não abandoná-la, desisti de fazer o curso, 
embora tivesse sido aprovado.  
Em seguida, eu me submeti a um concurso para a Polícia Federal, de modo que, ao 
ser aprovado, eu fui fazer o curso em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. 
Passei 2 anos como agente federal, e em Brasília, uma vez lá radicado, eu fiz um  
novo concurso, desta vez para o Tribunal Federal de Recursos; até então, naquela 
época, em 1979, eu fiz um concurso para auxiliar judiciário, e se não me falha a 
memória, eu fui o terceiro colocado. 
E na Policia Federal, no Nordeste, fui o primeiro colocado, em todo o Nordeste, mas 
para você ter uma idéia da disparidade, não obstante ter sido o primeiro colocado na 
Polícia Federal, eu fui o vigésimo sexto no Brasil. Mas, ao terminar o curso, eu fiquei 
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em quarto lugar, o que possibilitou que eu ficasse numa cidade grande, e como não 
havia vaga em Recife, eu fiquei em Brasília.  
Passei 2 anos, quando me formei, como eu lhe disse, e me submeti até então; nessa 
época, a Polícia Federal não pagava tanto como hoje, pagavam-se melhor aos 
agentes e delegados, mas na época, eu recordo, nós não ganhávamos muito, eu 
pelo menos achava assim; e o Tribunal oferecia mais perspectivas financeiras, que é 
uma coisa que sempre me motivou ao longo do tempo, é natural. Então, eu fiz um 
concurso em 1979 para o Tribunal Federal de Recursos, e tomei posse no dia 13 de 
novembro do mesmo ano, até então o Presidente do Tribunal, era o ministro  José 
Melo da Silveira. 
Gostaria apenas de abrir um parêntese, para fazer uma observação: quando eu 
tomei posse no cargo de auxiliar judiciário, nós fomos para um setor em que se 
trabalhava em cadastramento de processos, então, nós perdemos a identidade, ou 
seja, o nome, e passamos a ser designados por número, e me coube o número 25, 
curiosamente na minha assinatura eu sempre mantenho ao lado da minha 
assinatura, esse número 25, porque o sistema de cadastramento na época ele não 
identificava o nome da pessoa, ele identificava pelo número; e quando havia alguma 
impropriedade na autuação, no cadastramento, ele sempre se referia ao numero 25, 
ou 23, ou 22, ou 21, de modo que foram cadastrados na época mais de sessenta mil 
processos, e houve uma grande distribuição talvez, não  sei, acredito que a maior do 
Brasil; no dia 23 de junho de 1980, houve a grande distribuição, ou seja, 
informatizaram-se todos os processos, até então, no Tribunal Federal de Recursos. 
O Tribunal Federal de Recursos, criado pela Constituição de 1946, tinha jurisdição 
sobre todos os Estados. Enfim, a Justiça Federal, até então, era composta pelas 
seções judiciárias e pelo Tribunal Federal de Recursos. 
 
9) Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
Eu vivenciei muito essa época; lembro-me que o Presidente na época era o Ministro 
Evandro Guedes Leite, ele foi de uma importância muito grande para que a sede do 
Tribunal Regional Federal fosse aqui em Recife, ele se empenhou bastante, e foi 
uma vitória. Até então havia uma disputa política, diria assim, com a Bahia, que 
queria ser a sede da 5ª região na época, e Recife, Pernambuco foi agraciado; razão 
pela qual inclusive, a Bahia hoje pertence à 1ª Região e não à 5ª, embora sendo um 
estado do Nordeste. 
 
E na área social, Dr. Janilton, qual foi a grande i mportância dessa criação do 
TRF da 5ª Região? 
Ah! Sim. A área social, eu diria que foi a área mais importante; porque houve uma 
chamada descentralização com a Constituição de 1988, criados os Tribunais 
Regionais Federais, ou seja em 5 Regiões, a 1ª Região - Brasília, a 2ª Região - Rio 
de Janeiro sediada, São Paulo - 3ª Região, 4ª Região - Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, e 5ª Região - Recife Pernambuco. 
Com a descentralização da atuação da Justiça Federal, naturalmente que os 
jurisdicionados puderam, evidentemente, nas suas próprias Regiões, demandarem 
os seus processos, e isso fez com que todos os processos no Tribunal Regional de 
Recursos fossem redistribuídos para as respectivas Regiões. 
 
10) Antes de ser servidor do Tribunal Regional Fede ral da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
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Ah! Bom. Dizem que quando se sai da sua terra natal, sempre de modo ou de outro 
se retorna, não é verdade? Então, com a Constituição de 1988, e ao serem criados 
os Tribunais Regionais Federais, cansado de estar em Brasília, porque eu tive 
alguns problemas com o clima, eu vi naquele momento a chance de poder voltar à 
minha terra natal. Fato é que, até então, e eu logo em seguida, solicitei a minha 
transferência para o Tribunal que estava sendo criado, que era o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
11) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas ao ser empossada c omo Servidora da 
Justiça Federal da 5ª Região poderia citar alguma q ue se tornou realidade? 
Sim. Como eu já a algum tempo trabalhava num Tribunal, até chegar ao Tribunal 
novo, eu já tinha algum conhecimento de como funcionavam os Tribunais, fato esse 
que  não aconteceu com os servidores que advieram do concurso feito pelo 
Conselho da Justiça Federal em 1987. Servidores novos, que tomaram posse no 
Tribunal, e até mesmo os Juizes, que formaram o Tribunal Federal da 5ª Região; 
não havia até então, assim, uma vivência de Tribunais. Fato é que eu trouxe comigo 
até cartolinas de capas de processo, desenhos, enfim, eu trouxe também algumas 
rotinas de funcionamento das Turmas do Pleno, de como funcionava, da distribuição 
de processos, de modo que isso ajudou muito, isso facilitou muito meu trabalho aqui. 
E eu tive a honra de ser convidado pelo nosso eterno Presidente Dr. Ridalvo Costa, 
que foi o primeiro Presidente do Tribunal; e ele me convidou para ser o Diretor da 
Secretaria Judiciária, e com a ajuda de alguns colegas de trabalho, que vieram 
também de Brasília, nós pudemos, assim, ajudar Dr. Ridalvo a enfrentar a primeira 
gestão, o primeiro contato.  
 
Instalação propriamente dita. O Senhor participou d a instalação? 
Ah! Sim, claro. Para você ter uma idéia o SIAF, por exemplo, que é de cunho 
nacional, usado por todos os órgãos, Sistema Integrado de Administração 
Financeira, nós nem tínhamos, era preciso deslocar um funcionário para fazer os 
empenhos das despesas aqui na Receita Federal. Todas as tardes, nós 
mandávamos um funcionário ir lá fazer os empenhos, até que pudemos, 
posteriormente, fazer a instalação do SIAF. Temos, assim, o poder de trabalhar as 
questões orçamentárias, enfim, as coisas que se sucederam posteriormente. Mas, 
foi um tempo muito difícil, as coisas não eram muito fáceis, não havia espaço, nós 
tínhamos uma dificuldade muito grande também, porque recebemos uma carga 
enorme de processos, para você ter uma idéia, veio uma carreta de Brasília, embora 
eu já sabia disso. Já sabia porque se estava vindo de Brasília, sabia que essa 
carreta ia chegar cedo ou tarde, e ela chegou mais ou menos em julho de  1989.  
 
Quer dizer que o senhor veio do Tribunal Federal de  Recursos, justamente na 
instalação do tribunal? 
Eu não diria na instalação, porque a instalação se deu em março, e eu cheguei em  
junho. 
 
12) Poderia fazer uma retrospectiva sobre sua vida profissional como servidor 
do TRF 5ª Região? E sobre a história do Tribunal te ria algum fato interessante, 
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algo que deveria constar num Espaço Memória, lembra nças, detalhes do 
funcionamento de unidades, o que mudou...  
Eu tive oportunidade de vivenciar situações diferentes na Justiça Federal; vou tomar 
como exemplo a distribuição de processos. À época da instalação do Tribunal, da 
distribuição dos primeiros processos aos juizes até então designados, havia na 
época  duas Turmas; era feita a distribuição de processos pelo Presidente, como até 
hoje é feita, mesmo sendo eletrônica, fazendo a distribuição manual; era feita 
manual, com um globo e com aquelas bolinhas de jogo de bingo, eu trouxe aquele 
globo, nem me recordo mais onde está, com as bolinhas de bingo, e o Presidente 
Dr. Ridalvo acompanhado de Dr. Araken Mariz, que era Vice-Presidente, eles faziam 
a distribuição; lembro-me bem que na distribuição, havia apenas duas turmas, e 
eram oito juizes quatro em cada turma; o Presidente não concorria a distribuição de 
processo de Turma, e nem o Vice-Presidente,  que era ao mesmo tempo Vice-
Presidente e corregedor. Todos os dias, às cinco horas da tarde, eles desciam; o 
Presidente gentilmente a pedidos, fiz um pedido a ele, e gentilmente descia Dr. 
Ridalvo Costa justamente com Dr. Araken, e iam para a sala da Secretaria Judiciária 
fazer essa distribuição; eu preparava os mapas, anotava os mapas com as 
distribuições dos processos, e era uma coisa rápida, eu me lembro de uma frase 
muito interessante de Dr. Ridalvo Costa, em que uma vez ele disse: “Mas, Janilton 
essa distribuição é tão rápida” e eu disse “ É Presidente, se nós temos vinte 
processos e temos dez juizes, basta distribuir dois para cada um”. Ele riu bastante, e 
isso foi sendo feito, porque era muito difícil pegar os processos, havia apenas um 
elevador e estava sempre muito congestionado. Funcionava ali na vice-governadoria 
do Estado, na Cruz Cabugá, então eu pedi ao Presidente Dr. Ridalvo Costa, que 
quando fosse o horário da distribuição, se ele pudesse descer, que ele fizesse a 
distribuição, e ele aquiesceu, e fazíamos essa distribuição lá na Secretaria 
Judiciária; e era uma distribuição manual, até então não se pode implantar no 
sistema, e o primeiro sistema de distribuição foi o sistema MAMPS, criamos até um 
slogan interessante, era uma tartaruga que dizia assim: “Tenha paciência sou uma 
tartaruga, mas eu chego lá”. 
Mas, outro fato interessante daquela época que eu gostaria de contar, foi que nós 
fizemos a distribuição de um processo numa quinta-feira, cinco horas da tarde, eu 
me recordo bem, e depois o processo, era encaminhado aos gabinetes, como até 
hoje, só que isso tudo feito de forma manual, manualmente, as guias até então não 
havia, era tudo nos livros, nos protocolos; uma hora depois, hoje o Desembargador 
Federal Lázaro Guimarães voltou, veio com o processo, e disse: “Olha, eu já quero 
pauta para esse processo”; eu quase caí para trás...  “Nossa! Acabamos de distribuir 
o processo e o Senhor já quer incluir o processo em pauta?”; Mas, tudo bem, ele 
sempre foi um  juiz ágil e todos nós sabemos disso, enfim, os pares também o 
sabem, aquilo me pareceu uma coisa interessante. 
Bem, não havia espaço, lembro-me de uma frase de Dr. Ridalvo Costa, nosso 
Presidente, homem que enfrentou todas as dificuldades até então; não havia 
móveis, não tínhamos moveis para acolher as pessoas, cadeiras, enfim, maquinário 
necessário, havia uma escassez muito grande. Então, me recordo que Dr. Ridalvo 
fez um comentário que disse (até então ele foi, me parece, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba): “Poxa, Janilton, nós éramos felizes e não sabíamos”. Enfim, 
mas o Tribunal foi desenvolvendo posteriormente, foi implantado o sistema 
eletrônico de processamento de dados para a distribuição, e até hoje ele sofreu 
modificações ao longo do tempo; e hoje é algo pautável, até então, mas posso lhe 
relatar que nós atravessamos toda essa situação. 
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13) Ao ter assumido vários cargos de direção, como pode descrever as 
atuações, apoios, relacionamentos e liderança? Algo  digno de nota para servir 
como orientação as pessoas que poderão assumir dete rminados cargos? 
Bem, aqui no TRF da 5ª Região, eu iniciei como Diretor da Secretaria Judiciária, na 
gestão do nosso primeiro Presidente Dr. Ridalvo Costa, como já afirmei inicialmente. 
Em seguida, assumiu o juiz Araken Mariz, que era o segundo na escala de 
hierarquia, e ele me chamou para ser o Diretor Geral, eu me senti muito honrado. E 
Dr. Araken Mariz é um homem espetacular, um homem de um coração enorme e 
compreensível, sabia da dificuldade que nós tínhamos e nos apoiou.  
 
Dr. Janilton quer dizer que o Senhor foi Diretor Ge ral do Juiz  Araken Mariz  na 
época da   presidência dele? E depois? 
Sim, de fato Nancy, fui Diretor Geral, fui convidado pelo Dr. Araken Mariz, uma 
pessoa maravilhosa, um homem tranqüilo, muito inteligente, compreensivo; graças à 
Deus, foi feito um excelente trabalho, foi um ano de muitas conquistas, na época da 
aquisição do prédio; também cuidou-se da parte de recursos humanos, os 
funcionários foram promovidos, enfim foi uma administração, claro que todas as 
administrações foram excelentes, mas a de Dr. Araken Mariz, ela deu um impulso no 
Tribunal, tudo isso tomando por base o fortalecimento da administração feita até 
então por Dr. Ridalvo Costa. 
Em seguida assumiu a presidência do Tribunal, o Juiz Hugo de Brito Machado; na 
gestão do Dr. Hugo Machado, o diretor geral foi Dr. Edmilson Campos, pessoa que 
inclusive veio de Brasília, nós viemos juntos, ele foi que me incentivou a vir para 
Recife, já estava com essa pretensão e houve esse reforço de Edmilson; assim é 
que, com a gestão de Dr. Hugo Machado, eu voltei para a Secretaria Judiciária, e dei 
continuidade ao trabalho de implementação das Turmas, melhoramento do 
atendimento ao público, etc...  
Após a gestão do Dr. Hugo Machado, assumiu a presidência o Dr. José Delgado, 
que me convidou e eu aceitei com muito honra, para ser o Diretor geral; assim é que 
fui, durante um longo período da administração do Dr. José Delgado; foi uma 
administração muito profícua, uma administração legislativa, onde se baixaram 
muitas resoluções, onde se procurou organizar internamente o Tribunal, preparar o 
Tribunal para as Seções Judiciárias, enfim.  
Posteriormente com a saída do Juiz José Delgado da presidência, assumiu o Juiz 
Castro Meira e eu fui mais uma vez, prestar serviço ao Tribunal, dessa vez como 
Diretor da Secretaria Administrativa.  
 Ah, eu quero fazer um registro aqui. Eu fiquei até surpreso com os conhecimentos 
administrativos demonstrados pelo Dr. Castro Meira; ele pautou a sua administração, 
mais num sentido descentralizado, ele buscou, e era o momento de fazer aquilo, 
uma aproximação maior com as Seções Judiciárias, porque até então o Tribunal 
estava cuidando de si mesmo. Ele estava tentando se firmar, se estruturar na área 
de recursos humanos, com aquisição de materiais, enfim, instalação de 
equipamentos; até então já se havia iniciado a distribuição automática, pelo sistema 
de processamento de dados dos processos, não mais manual como era feito. Então, 
o Dr. Meira conseguiu ter uma aproximação maior com as Seções Judiciárias; assim, 
ele reunia os juizes e diretores do Foro; e de minha parte, eu me reunia com os 
diretores das Secretarias Administrativas, buscando dessa vez aprimorar o 
orçamento, que até então um orçamento conjunto, do tribunal e das Seções 
Judiciárias. Discutia-se muito com os diretores administrativos das Seções 
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Judiciárias, os contratos, os recursos necessários, enfim toda essa política 
orçamentária teve um maior desenvolvimento, justamente com a gestão do Dr. 
Meira. 
E também, foi na gestão dele, que se procurou adquirir os equipamentos 
necessários para o novo prédio onde está atualmente o Tribunal. 
Assim é que foram designadas várias comissões de licitações, capitaneadas, 
comandadas pelo Juiz Francisco Falcão, que trabalhou muito pelo prédio do 
Tribunal, várias comissões de informática, de material de suprimentos, de material 
de consumo, tudo isso era necessário para que no ano de 1994 nós, a pretensão era 
exatamente como de fato aconteceu, fazermos a mudança para o prédio sede, o 
prédio novo, onde está atualmente; e isso aconteceu  em fevereiro de 1994,  um 
pouco antes do término da gestão Castro Meira. 
Eu gostaria de contar uma passagem interessante, faltavam poucos dias para o 
término da gestão do Dr. Meira, ele que era um homem muito espirituoso, eu me 
recordo que, uns cinco dias antes de entregar o cargo de Presidente ao Juiz 
Petrucio Ferreira, que infelizmente nos deixou, eu sempre chegava no Tribunal, e ia 
na Presidência para saber se estava precisando de alguma coisa, enfim, ver como 
estavam as coisas; e encontrei o Dr. Meira sentado no seu gabinete isolado, me 
aproximei e perguntei: “Dr. Meira, o Senhor está precisando de alguma coisa?”. Ele 
olhou para mim e disse: “É Janilton, eu recordo antes, e até mesmo quando eu 
assumi a Presidência, o café era quente e água era gelada, e agora, tão me 
servindo café gelado e água quente”. Eu não consegui conter o riso, e ele disse: 
“Mas, isso é fim de gestão mesmo”. Eu disse: “É Excelência, mas deve está havendo 
alguma coisa”, e tratei de providenciar para que viesse um café quente e água 
gelada, já que todas as atenções até então, estavam voltadas para o novo 
Presidente, e isso é comum nas administrações, término de administração, começo 
de administração.  
Veio o Dr. Petrucio Ferreira, e que também, aliás todos os primeiros dez juizes, dos 
quais tive oportunidade de servir, de acompanhar, todos fizeram excelentes 
administrações; Dr. Petrucio também foi assim, ele fez uma administração muito 
boa, também descentralizada, apoiando as Seções Judiciárias, porque naquele 
momento era importante esse apoio, esse congraçamento com as Seções 
Judiciárias, porque até então elas estavam perdidas, entende? Isso começou com 
Dr. Meira, deu continuidade com Dr. Petrucio Ferreira, e em seguida com Dr. Lázaro 
Guimarães.  
Eu continuei na Secretaria Administrativa; após a gestão do Dr. Lázaro Guimarães, 
veio o Dr. Nereu Santos, um homem calmo, tranqüilo, depois do Dr. Nereu Santos, 
veio o juiz Francisco Falcão, ele também deu continuidade à gestão anterior, e me 
convidou para continuar na Secretaria Administrativa; e ali fiquei até 1999. Foi a 
gestão de Dr. Francisco Falcão, uma gestão que todos conhecem, uma gestão muito 
dinâmica, muito voltada para aquisição de materiais, para o desenvolvimento de 
técnicas de aperfeiçoamento, cursos, enfim, também foi uma excelente 
administração e pôde-se naturalmente dar um impulso muito grande no Tribunal na 
gestão de Dr. Francisco Falcão. 
 
14) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
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A metodologia da História Oral é necessária, no meu entender, eu digo como 
parâmetro; por exemplo, o início do Tribunal, o passado, hoje o Tribunal é o 
resultado do que se criou no passado, ou seja,  hoje o Tribunal atingiu uma posição, 
que até então, é resultado do esforço abnegado de pessoas que iniciaram, não 
havia nada, nós não tínhamos nem sequer mesas ou  móveis,  enfim, para trabalhar 
melhor; Então, o resgate da Historia Oral, das histórias da Justiça Federal, é 
importante porque ela é exatamente a base, de onde tudo começou e que dessa 
base se tira proveito até hoje; ou seja, não se pode, no meu modo de entender, 
construir um futuro ou viver um presente sem ter um passado, em que se possa 
evidentemente  tê-lo como base para o desenvolvimento. 
 
15) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Sim Nancy, claro! Faço muita fé nisso, como já expliquei anteriormente, a 
metodologia, ela buscou exatamente trazer para a sociedade aquilo que a sociedade 
não conhecia até então; ouvia-se falar em Justiça Federal, e as pessoas confundiam 
com Polícia Federal, com Policia Rodoviária Federal, enfim a Justiça Federal como 
especializada, ficava um pouco fora, não conseguia penetrar na sociedade como 
hoje acontece. O papel dela era muito reservado, no meu modo de entender, então, 
com esse resgate, com essa busca das raízes da Justiça Federal, pode-se 
naturalmente trazer benefícios em prol do jurisdicionado, daquelas pessoas que 
necessitam do Tribunal. 
 
16) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Bem Nancy, dentro de uma perspectiva histórica, nós partimos de uma situação de 
dificuldades, como eu expliquei, e houve um crescimento muito grande com a 
interiorização da Justiça Federal, com a criação de varas dentro da Justiça Federal, 
novos juízes estão a assumir; então, eu vejo isso como algo espetacular,  era 
necessário isso, até então a Justiça Federal era restrita às Capitais, e com essa 
nova sistemática, essa nova estrutura, esse novo modo de ver a Justiça, houve uma 
interiorização muito grande.  
No que tange à mensagem para outros servidores, que venham a assumir cargos 
dentro da estrutura administrativa de um Tribunal, ou de uma Seção Judiciária,  eu 
apenas diria que esses diretores devem ter, antes de tudo, transparência e 
confiança; são dois pontos que me parecem fundamentais, para que haja o 
desenvolvimento de um bom trabalho dentro da Justiça. É preciso olhar para um 
funcionário, não como um cumpridor, um mero cumpridor de tarefas, é preciso ver o 
valor que tem um funcionário; é preciso se  extrair esse valor, em prol e em beneficio 
da Instituição, é esse o ponto que eu tenho a dizer, é essa a minha visão que eu 
deixo para os novos  funcionários que vierem a assumir cargos dentro desta Corte. 
 
Dr. Janilton eu quero agradecer ao Senhor a  gentil eza e a cooperação em ter 
prestado esse depoimento em prol da memória do TRF 5ª Região, muito 
obrigada mesmo. 
Olha Nancy, eu que agradeço a você essa oportunidade que me foi dada, e também 
o fato de meu nome ter sido lembrado para prestar esse depoimento; estou à 
disposição para qualquer outra informação, qualquer outro dado, qualquer outro 
serviço, que venha a ser necessário, e meu muito obrigado sincero. 
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E N T R E V I S T A Nº 35 
 
Nome – Dra. TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA. 
Pais – Lacir Motta e Carmen Maria Vasconcelos Motta 
Data de Nascimento – 24 de setembro de 1976 
Local da Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 43 min 25 s 
Data da Entrevista – 28 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 completo é Telma Roberta Vasconcelos Motta, embora todos aqui me 
conheçam como Telma Motta Caires. E o nome dos meus pais são: Lacir Motta, meu 
pai; e minha mãe Carmen Maria Vasconcelos Motta. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu nasci em 24 de setembro de 1976, em Recife, embora que meus pais morassem 
em Campina Grande, então eu nasci aqui, e fui para Campina Grande/PB.  Lá eu vivi 
até os oito anos; depois, fui para João Pessoa, e com o Tribunal retornei à Recife em 
1989, no ano da fundação do Tribunal. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Minha infância foi muito dividida entre Campina Grande e Recife, porque meus avós 
maternos e minha mãe eram de Recife, e por parte de pai em Campina Grande; 
então, eu sempre tive o trajeto Recife x Campina - Natal x Ano Novo. Ficava aqui 
nos fins de semana, e minha infância sempre foi muito divertida, tive muitos primos, 
e sempre tinha com quem brincar; cidade pequena, a gente é mais livre, em uma 
época que não tinha tanta violência, então a gente brincava muito, foi uma infância 
muito tranqüila, muito feliz, de muita brincadeira. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Minha família... É até uma família muito engraçada, porque são dois opostos: meu 
pai sempre foi um homem que viveu nas nuvens, o sonhador e minha mãe, a mulher 
que viveu na terra, pés no chão. E meu pai, até hoje é um sonhador. A última dele é 
que agora está construindo um barco enorme, que ninguém sabe até hoje para que 
ele quer aquilo, nem o que ele vai fazer; se ele vai vender, ou se vai querer ganhar 
dinheiro, mas ele resolveu um belo dia fazer escondido de todo mundo e só contar 
depois. E minha mãe, com o pé no chão: “Para que você quer isso? Por que isso?”; 
então, são dois opostos que se tornam divertidos, a primeira convivência, porque 
são quase cinqüenta anos de casados. Hoje sou casada com Diógenes, tenho uma 
filha chamada Roberta, sou a única que não sou música da casa, porque meu 
marido adora tocar e minha filha adora tocar e cantar, então eles se juntam e minha 
sala parece um estúdio, tem caixa de som, baixo, televisão, tudo, equipamento de 
som violão, guitarra, o que você imaginar de som tem na sala, é um estúdio. 
 
VIDA ESCOLAR 
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5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Eu estudei em Campina Grande, nas Damas, um colégio de freiras, e minha primeira 
professora chamava-se Marilita; eu nunca esqueci o nome dela, como em cidade 
pequena todo mundo conhecia as famílias, então meu pai era amigo dos pais dela e 
tudo. Então, eu tenho muita lembrança dela como primeira professora, me lembro 
muito também da formatura de ABC, de uma peça infantil que a agente fez dos sete 
anões, com os bonecos todos em tamanho natura; então me lembro bem dessas 
coisas da escola, ficaram marcadas.  
 
6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Como aluna nunca fui lá assim uma “CDF”, aquela pessoa que tirasse notas 
altíssimas e tal, mas também não fui aluna de recuperação nem de ser reprovada, 
nada disso. Eu fui uma aluna mediana. Eu sempre gostei muito de ler, independente 
do colégio, e sempre me interessei por línguas, eu acho que isso agrega outros 
conhecimentos ao estudante e para o trabalho acho muito importante, que não só 
isso, mas a pessoa precisa ter criatividade para aprender a resolver problemas, dar 
solução aos problemas, então você tem que agregar tudo isso para o trabalho. 
 
7) O que motivou sua escolha pelo curso de Direito?  Alguma influência familiar 
ou de amigos? Existiu algum episódio que favoreceu a escolha? 
Eu tive muitas dúvidas na hora do vestibular, porque minha mãe é formada em 
direito, é Procuradora do Estado da Paraíba e eu tinha dúvidas se era o que eu 
queria, ou se era influência dela, que ela sempre dizia: “Faça Direito...”, ela não foi 
aquela que dizia faça o que quer, e eu tinha essa dúvida. Passei no vestibular da 
Federal em João Pessoa, que eu já morava em João Pessoa, e no ano seguinte fiz 
vestibular para psicologia, que era o que eu também tinha dúvida, se era um ou 
outro. Cheguei a cursar dois anos de psicologia, e aí vi que não era realmente o que 
eu queria, e parei.  
Eu acho que foi muito bom, para eu não ficar arrependida e olhar para traz e dizer: 
“Ah! eu podia ter feito outro curso...” Então, eu tentei fazer o que eu achava que era 
meu curso, mas quando eu vi que não dava para mim, eu tranquei. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
8) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Bom, lá em casa a gente começou a trabalhar muito cedo; então eu comecei muito 
cedo como auxiliar de escritório, naquela época não tinha computador, não tinha 
nada disso, era para fazer os livros de ata, era para fazer pagamentos em banco, 
esse tipo de coisa. Então comecei muito cedo. Trabalhei numa empresa em João 
Pessoa, chamada Le Chef um tempo, e depois fui para a Prefeitura de João Pessoa. 
E trabalhei na Prefeitura até ser requisitada para o Tribunal. 
 
9) Antes de ser servidora do Tribunal Regional Fede ral da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
Na realidade é o seguinte: eu terminei a faculdade em 1987, faz 21 anos, e no ano 
seguinte, fiz a Escola da Magistratura; basicamente toda minha turma fez a Escola 
da Magistratura. Até então, o Tribunal ainda não existia, com a criação do Tribunal, 
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na Constituição de 1988, o Juiz que foi o primeiro Presidente do Tribunal, era um juiz 
paraibano, Doutor Ridalvo Costa, que foi inclusive um dos professores 
homenageados da minha turma de Faculdade, era uma pessoa reconhecida na 
Paraíba pela capacidade, pelo trabalho, e ele quando veio abrir o Tribunal, a grande 
dificuldade dele era que ainda não existiam os servidores concursados para serem 
chamados, e até para poder chamar esses concursados tinha que ter gente aqui 
para poder trabalhar. Na época, foram chamados vários servidores da Seção 
Judiciária de Pernambuco, da Justiça Federal aqui, e cada Desembargador que veio, 
trouxe também um grupo de pessoas para os cargos comissionados do seu 
Gabinete. Dr. Ridalvo trouxe acho que uns oito ou dez recém formados, nós todos 
éramos recém formados na época, e assim era difícil vir gente de outros estados, 
porque até então a Justiça Federal não pagava bem; então, as pessoas que já 
estavam estabilizadas naquela Cidade, já trabalhavam na Seção Judiciária e não 
tinham interesse de se mudar para ganhar a mesma coisa que ganhariam lá. Aí, a 
gente veio, porque formados depois de terminar uma especialização na Escola de 
Magistratura, ainda sem emprego, todo mundo querendo ganhar a vida ter uma 
oportunidade, e foi a oportunidade de vida que ele ofereceu a gente. Nós viemos por 
um ano apenas, que era para ajudar a abrir o Tribunal, a chamar as pessoas 
concursadas e com o passar dos tempos alguns foram tomando outros rumos.  
Hoje a gente tem alguns, como por exemplo, Dr. Rogério Fialho, que é 
Desembargador daqui, foi um dos que veio na época com Doutor Ridalvo; então, os 
rumos foram sendo tomados por alguns, e eu acho que da época só resta eu e 
Fernanda Porto.  
Eu vim à disposição, depois eu mesmo pedi, antes mesmo de estar concursada 
aqui, minha demissão da Prefeitura de João Pessoa, porque eu não tinha interesse 
de voltar para João Pessoa, independente de sair do Tribunal ou não. Fiz concurso 
para Tribunal e fiz concurso para o Eleitoral, passei nos dois concursos, mas fui 
chamada primeiro para no Eleitoral, no TRE daqui de Pernambuco, lá eu fiquei, sou 
servidora de lá, apesar de nunca ter trabalhado lá, sempre fiquei à disposição do 
Tribunal. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
10) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas ao ser empossada c omo Servidora da 
Justiça Federal da 5ª Região poderia citar alguma q ue se tornou realidade?  
Eu acho assim: eu passei basicamente minha vida adulta aqui dentro, porque eu 
cheguei aqui aos 22 anos de idade e hoje eu estou com 42 anos; então, são vinte 
anos da minha vida adulta, do período de definições tanto familiarmente, de casa, 
pessoal, como de trabalho. Eu acho que foi um dos motivos, inclusive, que eu pedi 
demissão da Prefeitura, porque eu não voltaria a João Pessoa. Aqui várias coisas 
aconteceram, no lado pessoal; aqui eu conheci meu marido, aqui tive minha filha, 
aqui está minha família. Depois, meus pais vieram para Recife também, aqui está a 
família do meu marido também. Pelo lado do Tribunal, ver como ele é diferente 
daquele começo, eu acho que a gente fazer parte da construção, da máquina de 
escrever, que não era nem elétrica..., e hoje tem a parte de informática, com o 
processo virtual e tudo isso em vinte anos, quer dizer deixou de ser muito rápido, de 
um extremo a outro. 
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11) Ao estar nomeada para um cargo de Direção, como  pode descrever as 
atribuições inerentes à chefia e como se processa o  feedback com outras 
unidades da Instituição? 
Desde que eu cheguei ao Tribunal, eu tenho o cargo de Direção. Comecei na 
Primeira Turma, que na época era uma Subsecretaria com divisões dentro, eu tive 
uma excelente professora Nilva Cavalcanti, era servidora antiga da Justiça Federal, 
e ela ensinava tudo que ela sabia a gente, tanto que a gente brincava e a chamava 
de “Mãe Nilva”. Ela hoje é madrinha de minha filha, então tudo que ela sabia ela 
ensinava. A gente não sabia nada, tudo era novo, e de colegiado até para ela era 
novo, era diferente de Primeiro Grau. Então, aprendi muito com ela a tratar as 
pessoas, a disponibilizar sempre o que sabia, de ensinar sempre o que sabia, e ao 
longo desse tempo tudo a gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende, e o que 
eu sinto não existe uma forma só, existem as formas que dão certo. Às vezes, 
existem pessoas diferentes de chefia, e tanto funciona com uma quanto com a outra, 
então não existe uma forma única de ser chefe. Existem as formas que são boas e 
as formas que são ruins, não é? E, assim, para mim é importantíssimo nas formas 
de relacionamento com os colegas a sinceridade, o respeito, a valorização do 
serviço do outro; porque eu já vi muito chefes e ex-chefes, diretores, dizer “Eu fiz, eu 
faço, eu vou fazer”; e “eu” não faz, nada quem faz somos “nós”. Então, para mim, é 
muito importante quando dizem assim, “foi a Secretaria Judiciária”, foi a Secretaria 
Judiciária, não foi Telma, não foi nenhum dos outros diretores, foi um grupo de 
pessoas que conseguiu realizar uma atividade. E a gente tem sempre que valorizar 
essas pessoas, elas tem que saber que o serviço delas é reconhecido não só dentro 
da unidade, mas, também fora da unidade. Eu acho que é uma das formas de você 
conseguir criar uma equipe, um grupo. 
 
12)Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
Eu acho que nem os próprios desembargadores, na época da criação do Tribunal, 
sabiam qual viria a ser a importância do TRF da 5ª Região; na realidade, os 
Tribunais Regionais Federais surgiram substituindo o Tribunais Federal de 
Recursos, numa tentativa de agilizar os processos que estavam demorando muito no 
tribunal em  Brasília; então, se criou cinco regionais com suas vinculações; aqui ficou 
com seis estados, a sede ficou Pernambuco, porque o Governo do Estado 
conseguiu o prédio. A questão da sede estava muito ligada à inaugurar dentro do 
prazo previsto, tinha que ter um prazo para inaugurar.  
E tudo foi muito novo no começo, tanto as práticas internas quanto o próprio papel 
do Tribunal; a única coisa que se tinha em mente era agilizar a tramitação, a 
tramitação processual, que era o que tinha na mente de todo mundo; ninguém 
imaginou que em vinte anos, o que o Tribunal, o que os tribunais iriam representar 
não só para esse aspecto da tramitação processual, mas, no próprio crescimento da 
Justiça Federal. A criação dos Tribunais facilitou a ampliação das Seções 
Judiciárias, do número de varas na capital, do número de varas no interior, da 
acessibilidade à justiça, já vem o JEF, o Juizado Especial Federal em 2002, que veio 
a trazer um público que ate então estava à margem desse processo, porque a 
Justiça Federal ainda era assim, uma justiça de elite; então, os Juizados Especiais 
dispensam essa necessidade do advogado, e vem a atender uma população mais 
pobre, mais carente e que estava à margem disso.  
A gente tem hoje pagando, por ano, mais ou menos entorno de R$ 500 milhões de 
reais pagos em créditos de pequeno valor, até o ano passado; esse ano, devemos 
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chegar aos R$ 600 milhões; a cada ano a gente vê isso crescer, só agora em 
dezembro/2008 vão ser R$ 92 milhões de créditos, até 60 salários mínimos 
distribuídos por esses seis estados. Quando esses créditos estão nas mãos de 
poucas pessoas, não tem uma grande influência; mas quando estão na mão de 
muita gente, e gente de um poder aquisitivo menor, mais idoso, que é muito normal 
aqui no nordeste, especialmente no interior, pois muita gente viveu da aposentadoria 
daquele mais velho, pela falta de emprego, pela falta de função, eu acho que isso 
traz uma qualidade de vida melhor, uma possibilidade de geração de renda dessa 
cidade, e a gente nunca mediu, a gente pressupõe que é muito importante, mas 
assim nunca foi medido; e era até uma pesquisa bem interessante para o Tribunal 
fazer; sem falar nesses créditos pequenos, ainda tem os precatórios, que tem o valor 
muito grande de pagamento, e tudo isso é reflexo de que de um grande volume de 
julgamentos que chegou ao fim, que transitou, que acabou o recurso, então, que 
conseguiu chegar à fase final que é esse pagamento. Então, pessoas foram 
beneficiadas, tiveram suas aposentadorias regularizadas, porque a grande maioria 
dos processos do juizado é de previdenciário.Então a grande maioria teve seus 
direitos, isso é justiça social. 
 
13) Poderia fazer uma retrospectiva sobre sua vida profissional como 
servidora do TRF 5ª Região? E sobre a história do T ribunal teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
Bom, minha vida profissional adulta, basicamente, foi toda aqui, foi minha maior 
experiência; e, assim, a gente pensa que já viu tudo e todo dia aparece uma coisa 
nova, não tem essa coisa de cair na mesmice, todo dia tem uma novidade. Agora, o 
Tribunal tem tantas historias, desde a fundação, que acho que dava um livro, tem 
que se começar a pensar quais as situações. Mas assim, quando a gente chegou 
aqui, o tribunal estava em reforma, e a gente dividia cadeira e birô, a máquina de 
escrever era só uma na sala, funcionava as duas Turmas e o Pleno; ou seja, eram 
cinco servidores ou quatro, para fazer toda essa atividade, e assim era, pintando, 
construindo, ajeitando, era tudo muito rudimentar ainda, para justamente começar a 
chamar os primeiros servidores, que era um concurso se eu não me engano da 
administração fazendária, da Escola de Administração Fazendária; os servidores 
foram chamados, não era um concurso do próprio Tribunal, porque o Tribunal 
precisava funcionar, e daqui que fizesse um concurso e chamasse..., aí, foi 
aproveitado um concurso de que, se eu não me engano, da ESAF, e começou 
assim. E foi muito engraçado, porque ninguém sabia como funcionava, não existia 
experiência de Tribunal Colegiado na Justiça Federal, quem era de Brasília..., bem, 
mas tinha um ou outro servidor, quem não era estava acostumado a trabalhar em 
vara, quer dizer, o juiz decide monocraticamente; então, a gente foi criando nossas 
próprias práticas, mas, uma coisa que eu acho que hoje reflete a capacidade do 
servidor da justiça federal e que como a maioria, principalmente aqui no tribunal, 
eram concursados e novos, e assim não tinha os vícios do funcionalismo publico, a 
gente conseguiu uma qualidade de servidores muito boa. Os servidores do tribunal 
assim como da Justiça Federal como um todo são servidores qualificados, 
comprometidos responsáveis, óbvio que tem suas exceções, porque onde tem gente 
tem de tudo, mas uma coisa é ser exceção outra coisa é ser a regra; eu acho que a 
regra do tribunal é a qualidade intelectual, o compromisso que os servidores têm 
com o seu trabalho, isso é muito importante. Então, esse começo era muito 
engraçado, iam chegando os servidores dizendo, não sei o que vou fazer, como é, 
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como fazer? Então, era muito engraçado. Uma outra coisa é quando o tribunal era 
pequeno, a gente fazia muitas festas, São João, Natal, Ano Novo e às vezes se fazia 
as festas até na pousada, porque vários servidores moravam em lá, e depois se 
passou a fazer no próprio Tribunal. 
 
14) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Essa forma de fazer a história do Tribunal, ela é bem interessante e assim, já está 
comprovada que é uma das melhores, porque se você pensar um pouco, na forma 
como a notícia é divulgada, a gente tem jornal, a gente tem rádio, a gente tem 
televisão. Qual é a que as pessoas mais utilizam? É a televisão. Qual é a mais 
rápida? Qual é a mais fácil de ser entendida? Eu acho que assim, essa forma é a 
melhor que tem. E uma coisa, nesses vinte anos, que eu vi, não só desse Tribunal, 
mas, dos demais Tribunais, é que a gente não tem hábito de fazer a história. Muita 
coisa já se perdeu, porque ninguém guardou corretamente. Aqui, agente ainda teve 
o cuidado de algumas coisas assim, a gente guardou as primeiras ações, a gente 
guardou o globinho que distribuía na bolinha os processos, eu ainda tenho as 
primeiras distribuições, aquela listinha feita por Janilton, que foi o primeiro Diretor da 
Judiciária daqui, e Doutor Ridalvo quando distribuía ali no final da tarde. Mas, agente 
não tem o hábito de guardar a documentação de uma forma que conte a história; 
não é que não guarde a documentação, mas, guardar de uma forma que possa ser 
utilizada para contar a história. E nunca vi uma preocupação com isso. Esse 
movimento de recuperar a história vem de uns cinco anos para cá, que a gente tem 
visto, inclusive muitas vezes partindo dos próprios arquivos dos Tribunais, tentar 
fazer de uma forma diferente para começar a guardar esta história de uma forma 
diferente. Uma coisa que uma vez eu vi, acho que foi no STJ, foi uma apresentação 
de como foi a construção e do que era o STJ, ainda muito formal, muito no estilo 
judiciário, daquele jeito de ser. Mas, já vi o povo parando para olhar, achando 
interessante a forma que estavam contando, Ali, a história do prédio, do STJ, o 
crescimento e tal. Uma coisa que acho, que é publica e notória, é que o executivo 
faz muita propaganda, o legislativo faz muita propaganda, mais que todos os outros, 
e o poder judiciário ele está sempre calado.  
Agora é que temos na TV Justiça, alguns canais que já próprios dão notícias, mas, 
ele não aparece, ele é falado pela mídia de um modo geral; mas, ele não fala dele 
mesmo, o judiciário não se defende, o judiciário não conta a sua história, não conta 
os seus motivos, não conta sua forma de ser, a sua importância, nada disso, ele não 
faz nenhum marketing dele próprio. Eu acho que parte disso é o obvio, porque os 
juízes sempre tiveram muito cuidado em não se expor, antes de dar uma decisão por 
escrito e achando que qualquer pronunciamento anterior pudesse causar algum 
problema depois.  Mas, não necessariamente esse marketing precisa ser feito por 
eles sozinhos, isso pode ser feito pela Instituição como um todo. Eu acho que o 
judiciário agora que está indo um pouco atrás desse caminho, em busca de sua 
história. 
 
15) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
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Em cima disso, do que estávamos dizendo agora, do Tribunal mostrar a sua história. 
Eu tenho visto poucos colégios trazerem os estudantes aqui, ainda no segundo grau, 
para mostrar como é o Tribunal, como é que funciona, mas são poucos os colégios 
que o fazem. Mas, por que o Tribunal não pode ir até esses colégios? Eu acho que 
era uma boa forma de mostrar o papel, de mostrar como funciona, convidar para 
eles virem aqui, para conhecer o Tribunal, isso, acho, é o que falta. Da parte 
histórica, vou tentar lembrar de outras coisas, depois lhe dou por escrito. E daqui 
para frente, eu acho que temos de sonhar com o processo eletrônico de 1º e 2º 
graus, é uma aspiração. 
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E N T R E V I S T A  Nº 34 
 
Nome – Sr. JOSÉ RICARDO PICALLO 
Pais – Ricardo Lopes Picallo e Elvira Paiva Picallo. 
Data de Nascimento – 12 de janeiro de 1939 
Local da Nascimento – Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo . 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 21 min 57 s 
Data da Entrevista – 13 de novembro de 2008 
Entrevistadora – Nancy Moreira de Barros Freitas  
 
 
1) Por favor, pode me dizer o seu nome completo e o  de seus pais? 
Meu nome completo é José Ricardo Picallo, meu pai Ricardo Lopes Picallo e minha 
mãe Elvira Paiva Picallo. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Eu sou filho de Cachoeiro do Itapemirim, estado do Espírito Santo. Nasci em 12 de 
janeiro de 1939. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Bom, minha cidade, onde eu nasci, é uma cidade de interior. Cidade pequena, onde 
naquela época tudo era mais fácil que hoje. Eu estudei meu primário completo, fui 
amigo de infância de Roberto Carlos, estudamos no mesmo colégio, no Grupo 
Escolar Bernardino Monteiro, e depois fui para o ginásio, cursar a terceira série 
ginasial no Ginásio Alfredo Herkenhoff, que hoje não existe mais. E minha cidade, 
eu saí de lá em 1959, quando fui para Brasília tentar minha vida. E chegando a 
Brasília, fui trabalhar no Palácio do Planalto, na época de Juscelino Kubitscheck, 
que me nomeou para ingressar na carreira pública... Naquele tempo, não existia a 
Justiça, nem Polícia Federal, nem Tribunal.  
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Minha família, nós somos quatro irmãos, duas mulheres e dois homens. Meus pais 
hoje são falecidos, ambos falecidos. Meu pai era gerente de serraria, então não era 
pobre, também não era rico, mas a vida dava para viver, naquela época dava muito 
bem e eu saí para tentar uma vida melhor. Meus pais ficaram com os outros meus 
irmãos. Hoje eu tenho dois irmãos lá em Cachoeiro e uma irmã em Brasília e eu aqui 
em Recife. 
 
5) Como foi sua vida escolar? A sua primeira escola , sua professora. Algum 
fato importante a destacar? 
Uma professora que eu gostava muito, gostava não, ainda gosto, porque ela é viva, 
que eu me lembro muito bem, que ela mora na minha rua, lá em Cachoeiros, onde 
morava meus pais, é a professora chamada Dona Rosinha, minha professora de 
História. Ela gostava muito de mim. E os outros professores, assim de lembrança, 
Dona Julitinha, que era professora do ginásio, era paralítica das duas pernas. Tinha 
Doutor, tinha o professor, professor Pedro Herkenhoff, que era o dono do colégio, 
colégio onde eu estudei no ginásio. Já era ginásio. E minha vida foi tranqüila, como 
moleque de rua mesmo, assim de cidade pequena, brincando, jogando bola, 
pulando muro do quintal dos outros para tirar uma fruta.  
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E o desempenho como estudante? Gostava de estudar?   
Eu era meio preguiçoso para estudar, era um pouco preguiçoso. Não era mau aluno, 
mas preguiçoso. Então eu cheguei só até a terceira série ginasial, quando eu tive 
que sair de Cachoeiro para Brasília. 
 
6) Gostaria que contasse um pouco sobre sua trajetó ria profissional até chegar 
ao TRF 5ª Região? 
Quando eu fui para Brasília, meu tio era Waldir Jansen, ele é do Maranhão, casado 
com uma prima minha, não é tio, mas considero como tio. Ele era oficial do Gabinete 
de Juscelino Kubitscheck, e toda vez que ia para Cachoeiro com a minha prima, ele 
sempre dizia que um dia ia me levar para arrumar uma colocação pública para mim, 
e conseguiu em Brasília, justamente para ser oficial de Gabinete de Juscelino. Fui 
convidado por ele, fui para Brasília e cheguei a Brasília no início de 1959. Em 1960 
eu fui nomeado, num decreto de Juscelino Kubitscheck, para Fazenda Nacional, 
mas no mesmo período requisitado para Presidência da República, para trabalhar no 
Palácio. Então comecei a trabalhar no Gabinete do próprio Juscelino Kubitscheck, 
com ele, com meu tio e, ao decorrer do tempo meu tio teve que sair, porque 
Juscelino teve que deixar o Governo. Ele como era de confiança de Juscelino, Oficial 
de Gabinete, então, e era nomeado da Fazenda Nacional, mas nunca foi à Fazenda 
Nacional, sempre requisitado na Presidência, e ele veio embora para o Rio. Ele era 
advogado, veio para o Rio e eu continuei em Brasília trabalhando, trabalhando, fui 
passando um tempo, com Juscelino, depois veio João Goulart, veio Jânio Quadros, 
veio a renúncia, veio o golpe militar.  
 
Conte um detalhezinho que você se lembra, que seria  importante ficar na 
história. Os detalhes. Como foi seu relacionamento no governo de Juscelino 
Kubitscheck. Tem alguma coisa a destacar da tua vid a, uma memória que você 
gostaria que ficasse? Que todo mundo tivesse acesso  a essa informação? 
 
Quando eu trabalhava no Palácio em Brasília, com o Presidente da República, a 
gente tinha aquela vida de funcionário mesmo, aquele corre-corre, fala com um, fala 
com outro, atende um Deputado, atende um Senador, atende um telefonema, passa 
para o Presidente. É a vida de funcionário mesmo. Agora assim, destacar mesmo 
uma coisa assim, de interessante, muito pouco. Talvez eu não me lembre, porque 
faz muito tempo, a idade também. Mas, passei uma vida boa, como funcionário. 
Uma vida comum, sem nenhum atropelo dentro do Palácio, sem nenhuma mágoa. 
Pelo contrário.  
 
Foram quantos governos?   
Eu passei o de Juscelino, depois veio o Presidente nomeado pelo povo, depois a 
renúncia, passei com Ranieri Mazzilli. Duas renúncias, passei com Ranieri Mazzilli, 
na época de Jânio Quadros e João Goulart, o Presidente João Goulart. Passei com 
Pedro Aleixo, também renúncia de Presidente, passei com Tancredo Neves no 
plebiscito, depois veio até chegar o próprio Castelo Branco. Depois de Castelo 
Branco, passou para Costa e Silva, que eu trabalhei até com Costa e Silva, uns seis 
meses ou mais. Depois fui nomeado para aqui, pelo Presidente Castelo Branco, mas 
quem assinou o decreto foi o Costa e Silva. Castelo começou com o decreto pronto, 
mas na saída dele quem assinou foi o Costa e Silva. Eu vim para cá como Oficial de 
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Justiça e aqui estou até hoje, na Justiça Federal. Depois, com a vinda do Doutor 
Francisco, ele me trouxe para cá e tocou com a minha vida assim.  
 
Você chegou à Justiça Federal de Pernambuco, já foi  direto para o Gabinete do 
Doutor Francisco?  
Eu cheguei em 67, tomei posse em 67. Trabalhei sete anos em Brasília. Naquele 
tempo não existia... Doutor Francisco não estava na Justiça. Eram quatro Juízes, 
dois titulares e dois substitutos. Eu trabalhei com Doutor Orlando Neves, que era o 
titular da Segunda Vara e Doutor Emerson Gama Benjamim, que era o titular de 
Doutor Arthur, era o substituto. E Doutor Adauto era o substituto de Doutor Arthur 
Barbosa Maciel, da Primeira Vara. Não era prédio próprio, era o prédio do Palácio da 
Justiça, no térreo, sala 47 e Doutor Arthur, da Primeira Vara, era no Edifício Bituri, do 
Diário de Pernambuco, sala 202, se eu não me engano. Depois, fui passando para 
vários outros prédios, até chegar o prédio próprio que era na Avenida Recife.  
 
Quer dizer que você passou também, quando a Justiça  Federal chegou a ir 
para a Av. Dantas Barreto, na Rua da Moeda ?  
Tudo, na Rua da Moeda, depois veio ali para a Av. Cruz Cabugá. No lugar do 
Tribunal, depois voltamos para Avenida Recife.  
 
7) Chegou a acompanhar os trâmites de criação do TR F 5ª Região, há quase 
vinte anos? Poderia falar alguma coisa? 
Veja bem, eu sou funcionário da Justiça Federal. Eu estou aqui requisitado por Dr. 
Francisco, então eu acompanhei assim, a apropriação do terreno, eu soube depois 
do levantamento do prédio; o prédio que eu estou aqui no Tribunal há oito anos 
somente, tem gente mais antiga que eu de Tribunal. Agora de funcionário, talvez eu 
seja o mais antigo do Brasil na ativa, com 48 anos.  
 
Com 48 anos de serviço? Funcionário público?   
Sim, com 41 de Justiça e 7 de Brasília, faz 48  
Quer dizer que você só sabia, lá na Justiça, como e stava sendo a chegada do 
Tribunal Regional Federal, no lugar do Tribunal Reg ional de Recursos?  Isso, 
isso.  
 
8) Poderia fazer uma retrospectiva sobre sua vida p rofissional no TRF 5ª 
Região? E sobre a história do Tribunal teria algum fato interessante, algo que 
deveria constar num Espaço Memória, lembranças, det alhes do funcionamento 
de unidades, o que mudou...  
 
O que vai marcar é o prazer de trabalhar aqui no Tribunal, com o desembargador Dr. 
Francisco Cavalcanti, conhecendo outros desembargadores que também me 
acolheram aqui, que sempre falam comigo, como o Dr. José Maria, que é uma 
pessoa muito boa comigo, onde me vê, fala, me cumprimenta. Dr. Gurgel também. E 
trabalhei com Dr. Petrúcio, fui Oficial de Justiça de Dr. Petrúcio, na época em que 
ele era Juiz Federal aqui em Recife, antes de vir para cá, antes de ser 
Desembargador. E o que eu tenho para deixar aqui são meus amigos, vou sentir 
muita falta quando eu sair daqui. 
Você tem pretensão de se aposentar?  Olha, eu vou me aposentar pela 
compulsória. Isso é lei, e tem que obedecer a lei. Eu tenho que sair. Agora se Dr. 
Francisco me convidar, eu não sei, para continuar, eu não sei, ele que vai me dizer.  
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Qual é tua visão, assim, porque realmente, com 48 a nos de experiência de 
servidor público você teve uma visão assim de tudo começando, porque como 
você falou, você passou pela a Justiça Federal em v ários prédios, você só veio 
chegar para Av. Recife já bem depois, acho que já t inha muito tempo como 
servidor da Justiça Federal. Então gostaria de sabe r qual a tua impressão 
sobre o crescimento do Tribunal? Da Justiça Federal , vamos dizer, porque só 
depois é que você chegou aqui para o Tribunal . 
É, veja bem, na Justiça nós começamos com duas varas, em 67, 68. Depois, veio 
aumentando, foi havendo concurso, havendo concurso, chegando mais Juízes, mais 
funcionários; mas, naquela época do início era pouco, uma dificuldade que a gente 
tinha, mesmo para cumprir mandados; eu por exemplo, como não era daqui, as 
vezes me perdia na rua, tinha que pegar um táxi para chegar em casa, porque não 
sabia pegar ônibus e naquele tempo não tinha computador, não tinha essas coisas 
com mais facilidade. E Dr. Orlando não gostava também de precatório, mandava o 
Oficial de Justiça pessoalmente cumprir o mandado. Cheguei a viajar muito pela 
Justiça Federal, recebendo diárias, dormi fora da sede da Justiça Federal, porque 
aquele mandado era um pouco complicado, como no caso do Escândalo da 
Mandioca, que eu tive que ir para Salgueiro, tive que ir para Petrolina, tive que ir 
para Serra Talhada. Depois veio a morte do Procurador, também outro problema, no 
qual também trabalhei muito, após a morte do Procurador.  
 
Trabalhava assim com o quê? 
Cumprindo mandado, cumprindo penhora. Naquele tempo, o Banco do Brasil exigiu 
que fizesse uma penhora de todos os bens dos envolvidos no Escândalo da 
Mandioca. Eles tiraram um empréstimo. Como o Major Ferreira, na morte do 
procurador Edmilson, que era o chefe da turma, que tirava o empréstimo, que era o 
gerente do Banco do Brasil lá em Floresta. Que penhorasse tudo e eu procedi, eu fiz 
o que pude. Penhorei muitas fazendas, muito gado, muito trator, caminhonete e 
cumpri a determinação do Juiz. Não houve falha da minha parte.  
 
Em termos de julgamentos, assim, do que você se lem bra, tanto da justiça de 
Pernambuco, como daqui, do tribunal regional federa l? Quais os julgamentos 
que você se lembra, assim, que a sociedade realment e participou?  
Com certeza, na morte do Procurador da República. O julgamento foi um pouco 
prolongado. Porque tinham muitas testemunhas e houve também algumas prisões. 
 
Foi aqui no TRF? Foi não, foi lá no Palácio da Justiça. Eles pediram emprestada a 
sala, fizemos lá. Inclusive, na morte de Dr. Adauto, como interrogou o Dr. Major 
Ferreira, eu tive que mostrar várias perucas, que eles usavam perucas quando 
assassinaram o procurador. Tinha peruca preta, loura, arma de fogo, tive que 
mostrar os lados da arma, levantar a arma, mostrava as perucas, as provas. E aquilo 
para mim foi uma coisa muito importante, que eu também aprendi qualquer coisa na 
vida. 
 
9) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da His tória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
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Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Com certeza, com certeza. Você acha que é válido?  É válido porque a sociedade 
ela se divide muito; a área Federal é um negócio mais justo, é um julgamento mais 
justo, sem nenhum preconceito, como a Justiça Estadual; porque na Justiça 
Estadual, cada um pensa uma coisa, mas aqui, a sociedade acredita muito na 
Justiça Federal e nas próprias decisões dos Juízes e Desembargadores. É muito 
importante isso. A criação da Justiça e do Tribunal foi muito importante. Não é que a 
Justiça Comum não tenha nada a ver, mas é que a sociedade acredita muito na 
Justiça Federal e nas decisões. 
 
10) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Não, eu estou satisfeito, eu acho q eu já falei, acho que já dar para você tirar um 
bocado de coisa.  
 
Você acha que deu todas as informações, o que você sabia, o importante da 
tua vida...  Tenho uma satisfação enorme de estar aqui, gosto muito de Pernambuco, 
tanto é que eu ainda estou aqui até hoje; não pedi minha transferência nem para 
minha terra, eu podia pedir e não pedi,porque eu me lembro de uma passagem 
muito interessante; meu irmão é maçom, Alto Maçom, lá em Cachoeiro; ele se dava 
muito com Dr. João Santos, da fábrica cimento aqui em Pernambuco, e nesse tempo 
eu trabalhava com Dr. Orlando; então, meu irmão pediu ao Dr. João Santos que me 
transferisse para Vitória do Espírito Santo ,para ficar perto da minha família e coisa e 
tal; aí, Dr. João Santos veio pedir ao Dr. Orlando Neves como juiz, eu trabalhava 
com ele, e Dr. Orlando disse: “Não, eu transfiro o Sr. Picallo lá para o Espírito Santo, 
desde que você arranje um funcionário à altura dele”. Aí, ele não conseguiu, e eu 
fiquei por aqui até hoje. 
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO DAS  ENTREVISTAS REPRESENTANTES SINDICAIS E  

                            REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES 

 
E N T R E V I S T A Nº 37 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FED ERAL – PE 
 
Nome – Dra. Márcia Maria da Fonte Souto 
Pais – Joaquim dos Santos Souto e Maria Regina da Fonte S outo 
Data de Nascimento – 17 de agosto de 1960 
Local da Nascimento – Recife - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 52 min 35 s 
Data da Entrevista – 18 de abril 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? 
Meu nome é Márcia Maria da fonte Souto. Sou filha de Joaquim dos Santos Souto e 
Maria Regina da Fonte Souto. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 17 de agosto de 1960, na maternidade do Hospital Português, em Recife - 
PE. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Minha infância foi no Recife; na época meus pais moravam no Espinheiro, numa 
casa que ficava em um beco sem saída, e lá brincávamos muito. Éramos sete 
irmãos, sou a quinta e, éramos (ainda somos) uma família muito unida. Sempre 
passeávamos muito nas férias; para o interior, nas férias de junho, e a praia, nas 
férias de verão. Em 1967 aconteceu um acidente grave na minha família, onde 
morreram meu pai e minhas três irmãs mais velhas. Saímos do Espinheiro e fomos 
morar no bairro da Boa Vista. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Depois de termos morado muito tempo no bairro da Boa Vista, onde passei minha 
adolescência, fomos morar em Boa Viagem. Por volta de 2001, voltamos a morar no 
Espinheiro. Somos todos muito unidos, todos trabalham. Sou casada com um colega 
de trabalho – Luiz Carlos Targino Dantas (Lula) que trabalha na Diretoria Geral, e 
tenho um filho. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? Algum fato importante  a destacar? 
Eu era uma aluna mediana, não era ótima, mas também não era péssima, não dava 
trabalho, sempre passava de ano. Minha primeira escola foi o Colégio São José, e 
Madre Ferraz foi minha professora no Jardim de infância. Depois, fui estudar no 
Colégio João Barbalho, e voltei a estudar no Colégio São José. Eu era muito ligada 
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às freiras. Minha família é muito religiosa.  Não existe nenhum fato importante a 
destacar. 
 
6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Meu desempenho como estudante foi normal, mediano.   
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
7) Poderia fazer um relato de sua trajetória profis sional até chegar ao TRF 5ª 
Região? 
Meu primeiro emprego foi no BANORTE, lá trabalhei por volta de oito anos; depois 
trabalhei na Prefeitura do Paulista e Prefeitura do Recife, na área de projetos. 
Trabalhei na CELPE e fiz o concurso em setembro de 1989 para o TRF; passei e 
pedi prorrogação, porque fiquei na dúvida, já que estava incorporada na CELPE, 
mas decidi que o Tribunal era a melhor opção. 
 
8) Antes de ser servidora do Tribunal Regional Fede ral da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
Eu resolvi fazer o concurso, na época que o concurso era organizado pelo Conselho 
de Justiça Federal, ainda não era para o Tribunal, porque foi antes da Constituição. 
Eu tinha uma expectativa de trabalhar no serviço público. Moramos algum tempo 
com uma tia que era servidora pública federal e me ajudou muito a decidir sobre 
seguir o serviço público. Fiz vários concursos na época, passei em alguns e resolvi 
optar pelo Tribunal, onde me estabilizei. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
9) Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
A principal importância é que o Tribunal é fruto de um momento político, que foi a 
Reforma Constitucional. A Constituinte de 1988 procurou retratar o espaço de 
democratização do País, e isso se refletiu no Judiciário, que é uma forma de atender 
às demandas da população. Houve uma disputa entre Bahia e Pernambuco pela 
instalação do Tribunal e, Pernambuco foi o escolhido. Foi importante também no 
aspecto da participação dos servidores, pois havia interação entre servidores de 
vários estados do Nordeste, inclusive pessoal de Brasília. 
 
10) Quando foi criado o Sintrajuf-PE? Como tudo com eçou?  
A instalação do TRF 5ª Região foi importante para o  fortalecimento do 
Sintrajuf-PE? 
Existia no Judiciário a Associação dos Servidores da Justiça Federal; tinha o 
Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral; existia e Associação dos Servidores da 
Justiça do Trabalho, e tínhamos o Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Os 
servidores da Justiça Federal não se organizavam em nenhum sindicato. Eu fiz parte 
da primeira Diretoria dos Servidores Públicos Federais. Sempre tive militância 
política, pelo fato de ter participado de movimentos estudantis, dos movimentos 
bancários, na época que era bancária e, dos eletricitários na época da CELPE. 
Quando cheguei ao Judiciário, também procurei me organizar na área. Esse espaço 
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de luta e de organização social é importante para a construção do Estado 
Democrático e formação pessoal. 
Nós, da Justiça Federal, começamos a nos organizar dentro do Sindicato dos 
Servidores da Justiça Federal. Fizemos um encontro no Centro de Convenções, na 
perspectiva de decidir se unificávamos todos dentro do Sindicato do Judiciário 
Federal, ou se ingressávamos no Sindicato dos Servidores Públicos Federais. A 
decisão, na época, foi a de criar um sindicato específico para a Justiça Federal. Foi 
nesse Congresso que foi criado o Sintrajuf-PE. Foi muito democrática e participativa 
a criação do Sintrajuf-PE.  
 
11) Existiu apoio da Justiça Federal no estado de P ernambuco? 
Não existiu apoio institucional, mas não houve nenhuma resistência no processo de 
criação do Sindicato. 
 
12) De quais Instituições da Justiça Federal se ori ginam os trabalhadores 
associados ao Sintrajuf-PE? 
Do TRF - Tribunal Regional Federal; do Tribunal Regional Eleitoral - TRE; do 
Tribunal Regional do Trabalho - TRT e das Seções Judiciárias; os trabalhadores da 
Justiça Federal como um todo. Apenas servidores do quadro efetivo. 
 
13) Como foram os primeiros contatos com a Direção do TRF 5ª Região? 
Na época da instalação, só houve resistência a alguns projetos, mas não na 
instalação do Sindicato. 
 
14) Quais foram às dificuldades encontradas no iníc io pelo Sindicato? 
O grande desafio era conseguir que o Sindicato representasse os servidores e, para 
isso seria necessária a participação deles, a filiação deles ao Sindicato. Tivemos 
momentos de maior participação e momentos de recuo. Enfrentávamos maiores 
dificuldades, principalmente em momentos de grandes lutas, com os planos de 
cargos e na luta contra o nepotismo. O Sindicato entrou com uma ação civil pública 
denunciando o nepotismo. Nos momentos de greves, houve retaliações, ameaças, 
mas conseguimos manter o Sindicato forte, apesar de todos os confrontos que 
aconteceram. Retirada de funções, mudança de setor. Quando você vai para luta, se 
sabe que isto vai acontecer. Isto é um reflexo natural, porque saiu em jornais, demos 
os nomes dos familiares dos Juízes. Hoje há uma lei que proíbe a contratação de 
parentes dentro do Judiciário; conseguimos a aprovação do nosso plano de cargo, 
comemoramos com um grande bolo na rua, com muita repercussão na imprensa. 
Tudo isso foi fruto da participação dos servidores e do Sindicato. 
 
15) Tem conhecimento como está hoje; o relacionamen to do Sintrajuf-PE com 
a Direção do TRF 5ª Região? E se existe alguma parc eria do Sintrajuf-PE com o 
TRF 5ª Região? 
Na época tínhamos muitas parcerias, o Sindicato com o Tribunal; mas hoje estou 
afastada, desde janeiro de 1997 e não tenho mais essa ligação, embora participe 
sempre que possível dos debates. É o meu órgão de origem e vai ser sempre. 
 
16) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas para o Sintrajuf-P E poderia citar algumas 
que se tornaram realidade? 
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O sindicato teve muitas conquistas. O que muito me emociona é ter uma entidade 
tão forte, é uma referência, ter participado das lutas dos trabalhadores do Judiciário 
Federal. Além da luta contra o nepotismo, conseguimos mostrar um pouco do que é 
o Judiciário Federal junto à população; quebramos o corporativismo. Participei de um 
movimento organizado, junto aos servidores na arrecadação de alimentos, para 
ajudar a Comunidade do Pilar. Isso criou um espírito de solidariedade muito grande 
entre os servidores do Tribunal. 
 
17) E como servidora do TRF 5ª Região, poderia faze r uma retrospectiva sobre 
sua vida profissional? E sobre a história do Tribun al teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
Lembro que chegavam carros lotados de processos, quando ainda estávamos no 
prédio da Vice-Governadoria. Fazíamos mutirões para dar conta dos processos, e 
quando faltava energia, digitávamos nas máquinas de escrever, porque a informática 
ainda era um processo muito lento. Funcionávamos no prédio onde, ao mesmo 
tempo, tinha reforma. As condições de trabalho hoje são bem melhores. Quando 
entrei no tribunal, fui direto para Distribuição, depois fui para o setor de Material e 
Patrimônio e por fim, para o setor de Recursos.   
 
18) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
A metodologia da História oral para o nosso Estado e para a memória do nosso povo 
é muito importante, porque não temos o hábito de transcrever, documentar a 
realidade. Isso é importantíssimo, pelo fato de termos  dificuldade de registrar esses 
momentos. 
 
19) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Acredito que todas as formas de registro para contar histórias são muitos 
importantes. O servidor do Judiciário, ele tem muito a contar, porque passamos 
muito do nosso tempo no ambiente de trabalho. Se não houver a preocupação em 
retratar essa memória ela vai se perder com o tempo.  
 
20) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
O que acho fundamental é ter em mente a importância do servidor para a 
sobrevivência da população. É muito importante entendermos o nosso papel na 
sociedade brasileira. Considero-me outra pessoa depois das lutas que vivenciei 
dentro do serviço público, em especial dentro do Sindicato. As pessoas que querem 
ingressar no serviço público devem ter em mente a importância do servidor no 
contexto da sociedade. 
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E N T R E V I S T A Nº 38 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FED ERAL – PE 

 
Nome – Dr. WOLNEY COELHO MORORÓ JÚNIOR 
Pais – Wolney Coelho Mororó e Noemia Cavalcanti Ramos Coe lho 
Data de Nascimento – 03 de julho de 1974 
Local da Nascimento – Floresta - Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade do Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 34 min 9 s 
Data da Entrevista – 30 de janeiro 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? 
Meu nome é Wolney Coelho Mororó Junior; meu pai: Wolney Coelho Mororó; e 
Minha mãe: Noemia Cavalcanti Ramos Coelho. 
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 03 de julho de 1974, na cidade de Floresta, Sertão do Moxotó, 
Pernambucano; fui registrado no cartório civil de Cabrobó, e logo em seguida fui 
morar em Petrolina.  
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Nós ficamos em Cabrobó até os 6 anos de idade; em seguida, fomos morar em 
Petrolina, e tivemos uma infância intensa; as férias eram em Cabrobó, e o restante 
do ano estudávamos em Petrolina, onde brincávamos de pipa, amarelinha, futebol, 
tomávamos banhos insólitos no Rio São Francisco. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Meu pai era fazendário, foi da Fazenda Estadual, e depois da Receita Federal, 
trabalhou naquela região do sertão do São Francisco; inclusive, se aposentou como 
o chefe da Agência da Receita Federal de Petrolina. Foi seminarista durante 3 anos, 
foi professor de português, latim, francês, diziam que era um ótimo orador, e eu tive 
oportunidade de escutar alguns discursos seus; era poeta, foi vereador na cidade de 
Oricuri, sua terra natal.  
Minha mãe era educadora; além de professora, ocupou alguns cargos de 
administrações de escolas publicas e particulares. Dizia que não tinha chegado a ser 
diretora, porque o encargo maior era o de cuidar de 8  filhos, o que já ocupava muito 
seu tempo. 
Meu pai gostava muito de escrever, inclusive vários políticos da região solicitavam a 
sua colaboração na escrita dos discursos. 
Eu tenho dois livros publicados, em 2004, eu publiquei o Soletrando, livro de 
poemas. E agora, mais recentemente, em 2008 publiquei um livro de crônicas, 
intitulado Casos e crônicas, do que vi e ouvi dizer. 
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? Algum fato importante  a destacar? 
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Eu estudei inicialmente em escola pública, você sabe que há alguns anos atrás, 20, 
30 anos atrás, o ensino público era melhor do que o ensino privado, do que o ensino 
de escolas particulares. Eu estudei no Instituto São José, que era uma Escola 
Municipal de Petrolina, estudei no Colégio Dom Malan, e em seguida fui para o 
Colégio Dom Bosco, fundado pelo saudoso bispo de Petrolina Dom Antonio Maria 
Malan.  
Aos 16 anos de idade, vim estudar no Recife; meus pais deram essa oportunidade a 
todos lá em casa, de fazer o 2º grau aqui no recife. Então, eu vim com 16 anos de 
idade e cursei a 1ª e 2ª serie do 2º grau no colégio Vera cruz, que era um colégio 
apenas para mulheres, e depois se tornou misto. Em seguida fiz vestibular, passei 
na UFRPE no curso de Licenciatura, fiz Direito na UFPE, onde conclui o curso e tive 
a honra, privilégio de ser o Orador da turma de 1993. Depois, fiz algumas 
especializações, e hoje faço jornalismo na Faculdade Mauricio de Nassau. 
 
6) Gostaria que descrevesse um pouco como foi seu d esempenho como 
estudante. 
Nunca fui primeiro de classe, mas nunca fiquei fora dos 10 primeiros alunos da 
turma; tanto no colégio como na universidade, sempre estive nas dez melhores 
notas. O que me marcou muito na 8ª serie, quando fui representante de turma e me 
senti muito motivado, e isso influiu muito nas minhas avaliações. 
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
7) Poderia fazer um relato de sua trajetória profis sional até chegar ao TRF 5ª 
Região? 
Eu costumo dizer que tenho orgulho de ter começado a trabalhar muito cedo. Aos 14 
anos de idade, já era auxiliar de contabilidade. Aos 17 anos de idade, contrariando 
até uma praxe do Banco Nacional do Norte, eu já era escriturário, onde deveria ser 
estafeta e eu já ingressei como escriturário; passei três anos no BANORTE, trabalhei 
depois em empresa da família e fiz o meu primeiro concurso público no cargo de 
fiscal de linha e frota aos 23 anos de idade, na Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos. Depois, fiz o concurso da Assembléia Legislativa e fui 
aprovado. E em seguida, me submeti ao concurso do Tribunal Regional Federal, e 
fui aprovado no cargo de Analista Judiciário. Detalhe, que eu passava aqui na frente 
do Tribunal, via aquele prédio bonito e me perguntava qual seria o papel daquela 
Instituição na nossa sociedade. Fui pesquisar e vi que estava diante de uma 
instituição relacionada com meu curso, isto me despertou o interesse de fazer parte 
dessa instituição. 
 
8) Antes de ser servidor do Tribunal Regional Feder al da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
O Tribunal Regional Federal é uma das referências em qualidade de serviços, dada 
importância do contexto no mundo jurídico da sociedade brasileira; e é, sem sombra 
de dúvidas, um dos melhores mercados para o profissional da área, em termos de 
remuneração, aprendizado, prestação de serviço, da importância do trabalho que 
entrega para a sociedade. Eu aconselharia àqueles que pretendem ser operadores 
de direito, que reflitam sobre essa instituição e que se preparem para ela, para 
darem o melhor de si, na construção dessa prestação jurisdicional de melhor 
qualidade. 
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VISÃO TEMÁTICA 
 
9) Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
É de suma importância, a importância do Tribunal; primeiramente, como você falou 
do Tribunal Federal de Recursos, ele foi criado para desafogar a demanda de 
processos que tinha o STJ, Superior Tribunal de Justiça; e então, foram criadas as 
primeiras regiões, nós somos a 5ª Região, que compreende os Estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Então, foi de suma 
importância a criação desse Tribunal, para que pudesse ser o anteparo dos 
processos que se acumulavam no STJ, e que pudesse oferecer mais condições aos 
jurisdicionados ou aos clientes, como podemos denominar. 
 
10) Quando foi criado o Sintrajuf-PE? Como tudo com eçou?  
A instalação do TRF 5ª Região foi importante para a  criação do Sintrajuf-PE? 
Muito. O nosso sindicato tem origem com o Sindjuse - Sindicato dos Servidores da 
Justiça Eleitoral. Acredito que esses servidores, inspirados na Carta Constitucional 
de 1988, despertaram para o exercício da cidadania de uma forma mais ativa, mais 
participativa e então os servidores do Tribunal Regional Eleitoral criaram esse 
sindicato em 1991. Em 1992, os servidores do Tribunal Regional Federal, da Justiça 
Federal de Primeira Instância, os servidores do Tribunal Regional do Trabalho e do 
Ministério Público Federal, juntaram-se aos servidores do TRE, promoveram um 
encontro estadual e no mesmo ano um congresso. Desse congresso se deliberou à 
fusão de todos esses servidores, formando uma única base, a base do SINTRAJUF, 
então, mudou-se a denominação do Sindjuse para o Sintrajuf. 
 
11) De quais Instituições da Justiça Federal se ori ginam os trabalhadores 
associados ao Sintrajuf-PE? 
Como havia falado, exatamente compreendemos os servidores do TRF, da Justiça 
Federal que é a Primeira Instância, do TRT, do TER, os nossos pioneiros, e os 
servidores do Ministério Público Federal. 
 
12) Como foram os primeiros contatos com a Direção do TRF 5ª Região? 
Nós sabemos que não houve empecilho da parte da administração à criação do 
Sindicato. Existe uma tradição de nossa diretoria, sempre que se renova a direção 
dos Tribunais que formam a nossa base, a gente agenda uma conversa inicial com a 
nova direção do Tribunal, no sentido de levar nossas reivindicações, levar nossas 
preocupações e também de tomar ciência de quais as ações, que se pretende 
executar aos nossos interesses conjuntos, interesses da administração e interesses 
do servidor da justiça. 
 
13) Quais foram às dificuldades encontradas no iníc io pelo Sindicato? 
Nosso quadro, há 15 anos atrás, era mais reduzido, é uma das dificuldades. Nós 
tínhamos poucos servidores na base e então, o processo de filiação desses 
servidores foi se dando gradualmente. Por outro lado, o Brasil não tem uma história 
marcada de linearidade do sindicalismo. Nós tivemos o sindicalismo na época de 
Getúlio, mas, o ápice da história do sindicalismo no Brasil, se dá com os 
metalúrgicos no ABC, com a criação dos sindicatos em 1979, fora isso nós não 
tínhamos tradição. Esse sindicalismo vem se construindo aos poucos e hoje sim 
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temos um sindicato organizado, producente, atuante, mas, que veio se consolidando 
pouco a pouco. 
 
14) Como está hoje o relacionamento do Sintrajuf-PE  com a Direção do TRF 5ª 
Região? E existe alguma parceria do Sintrajuf-PE co m o TRF 5ª Região? 
A relação de patrocínio não propriamente, mas, existe sim, o interesse mútuo, 
recíproco de colaboração, de cooperação. É claro que em alguns momentos, o 
sindicato tem posição divergente da posição da Direção dos Tribunais e é preciso 
esta independência, é preciso esta atuação voltada para os seus interesses mais 
específicos. Mas, isso não impede que nos momentos em que não tenhamos 
mobilização, nós possamos caminhar juntos em algumas atividades. Agora, por 
exemplo, o Tribunal convocou o Sindicato a participar do processo de licitação da 
prestadora de serviços de saúde dos nossos servidores, nós aceitamos a 
convocação, participamos efetivamente dessas negociações, oferecemos sugestões, 
críticas, e estamos finalizando esse processo em parceira com a direção do Tribunal 
e a direção do sindicato. Já se fez ações conjuntas, a exemplo do Dia do Servidor, 
dentre tantas outras que já ocorreram. 
 
15) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas para o Sintrajuf-P E poderia citar algumas 
que se tornaram realidade? 
Nós temos uma defesa constante da categoria, para que tenhamos um regime 
jurídico único. Nós também temos outra grande bandeira, que é defender a condição 
de carreira exclusiva. Lutamos sempre pela recomposição de perdas, tivemos 
vitórias na recomposição da URV, no Plano Collor, na estipulação da data base, que 
nós não tínhamos. Conquistas, como os planos de cargos e salários de 96, 2002, 
2006. Além do acompanhamento cotidiano, na defesa dos direitos servidor, no apoio 
às suas primeiras e menores inquietações. 
 
16) E como servidor do TRF 5ª Região, poderia fazer  uma retrospectiva sobre 
sua vida profissional? E sobre a história do Tribun al teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
Eu comecei no Tribunal em agosto de 2000, tomamos posse no Gabinete da 
Presidência, quando o Presidente era o Dr. José Maria Lucena. Fui designado para 
trabalhar no Gabinete do Dr. José Batista de Almeida Filho, o atual Presidente, e lá 
fiquei até o Dr. José Batista ser eleito para o cargo de Presidente. Então, fui 
convidado para trabalhar na área de comunicação social, onde permaneço até o 
presente momento.  
Tive a honra de participar, já no ano 2000, da Primeira Amostra de Arte do TRF, 
onde participamos, nós, servidores, e a honrosa companhia de alguns 
Desembargadores Federais, como o saudoso Dr. Petrucio Ferreira, o atual Ministro 
do STJ Napoleão Nunes Maia, o Desembargador Federal Ubaldo Ataíde Cavalcanti, 
e vários servidores, escritores, poetas; foi uma honra participar desta Primeira 
Amostra. Depois, continuamos a participar de algumas atividades culturais 
promovidas pela Direção do Tribunal. 
 
17) Poderia opinar sobre esta metodologia da Histór ia Oral que hoje estamos 
utilizando para constituir fontes históricas, conso lidar a memória institucional 
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e contribuir no processo de formação da cidadania a o disponibilizar essa 
informação organizada à Sociedade?  
Nós entendemos que essa iniciativa que o Tribunal, especificamente o Setor de 
Arquivo aqui da Magistratura, da ESMAFE, teve, por demais elogiável; porque dessa 
forma que se pode garantir a preservação da memória das instituições; o resgate da 
história da sociedade, de uma forma tecnicamente moderna e socialmente 
democrática, porque oferece à toda a sociedade a oportunidade de conhecer a 
história e de conservá-la, de preservá-la com seus documentos eletrônicos. Isso é 
bastante elogiável. 
 
18) Acredita que a metodologia da História Oral pod erá tornar-se uma prática 
exeqüível em prol do engrandecimento da Instituição  TRF 5ª Região? 
Sim, claro. Nós entendemos que a sociedade tem a partir desse momento o efetivo 
acesso às informações que são relacionadas ao Tribunal. Isso é de muita 
importância, porque a história do Tribunal se confunde com a história da democracia 
brasileira, com a história do desenvolvimento da região, e isso a sociedade precisa 
tomar conhecimento. E esse trabalho que está sendo realizado, não tenho dúvidas 
de que trará muitos benefícios aos jurisdicionados e aos cidadãos como um todo. 
 
19) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
Eu gostaria de lembrar que o fato do TRF estar sediado na cidade do Recife, isto é 
resultado de uma luta política travada com o estado da Bahia, eles capitaneados 
pelo então Governador Antonio Carlos Magalhães e nós aqui em Pernambuco sob 
liderança do governador Miguel Arraes, em seguida com o apoio do governador 
Carlos Wilson Campos, então, o Estado de Pernambuco soube criar condições para 
sediar o tribunal, condições políticas e materiais para que esse fato ocorresse, para 
que nós pudéssemos, honrosamente, ser sede do tribunal que compreende toda 
uma região. Foi uma luta difícil, contamos também com a decisiva colaboração do 
ministro Djaci Falcão, dentre tantos outros que colaboraram. 
 
20) E sobre Sintrajuf-PE algo para complementar? 
Nós entendemos que é da maior importância que o servidor se engaje na 
organização da sociedade. Uma sociedade precisa ser organizada, para que exerça 
plenamente a cidadania. De forma que, como ele tem o direito de não ser associado, 
também tem o direito de se associar. É com esse sentido, que o sindicalismo precisa 
se voltar para os interesses das suas categorias, para que possa criar esse clima de 
credibilidade, de confiabilidade entre dirigentes e associados, para que essa 
organização possa cada vez mais ser em beneficio desse grupo de servidores. Por 
outro lado, entendemos também, que é de suma responsabilidade que os dirigentes 
sejam transparentes, e que sejam dedicados realmente à causa dos servidores, e 
que não se deixe confundir com outras causas e outros interesses. Para que a 
categoria seja forte, seja unida, e consiga realmente a conquista das suas 
aspirações. 
É claro, que a base do nosso sindicato não é uma base muito grande. Mas, ela tem 
também o peso da representatividade na sociedade, você sabe que nós somos de 
uma categoria que investe muito em informação, e isso leva a nossa base a ter uma 
influencia forte também na coletividade, na medida em que prestam um serviço 
importante para a sociedade, e na medida em que nós nos voltamos para o 
aperfeiçoamento dos estudos e do que nos propomos a fazer em prol da sociedade. 
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E N T R E V I S T A Nº 39 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL 
 
Nome – Dr. AIRON CORDEIRO GALVÃO 
Pais – José Ladislau Galvão e Otacília Cordeiro Galvão 
Data de Nascimento – 08 de fevereiro de 1964 
Local de Nascimento - Belo Jardim – Pernambuco 
Local da Entrevista – Cidade de Recife, Pernambuco. 
Duração da Entrevista – 26 min 39 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? 
Eu me chamo Airon Cordeiro Galvão. O nome do meu pai é José Ladislau Galvão 
(falecido) e do da minha mãe é Otacília Cordeiro Galvão.  
 
2) Quando e qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em 08 de fevereiro de 1964, na Cidade de Belo Jardim, interior de 
Pernambuco. 
 
3) Como foi a sua infância? Pode me falar um pouco sobre sua cidade natal? 
Minha cidade é uma cidade interiorana, entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco. 
É uma cidade industrial, que teve um bom desenvolvimento, terra da Baterias Moura, 
que todo mundo conhece, da Palmeiron, Mafisa. Tive uma infância, como todo 
garoto, diferente de hoje, a gente brincava, inventava nossos brinquedos, eram 
carrinhos de madeira, de lata, pneu velho. Então, foi uma infância sadia, muitas 
amizades, gostosa, tomando banho de rio, pescando, fazendo tudo de bom. 
 
4) Quer falar algo sobre os seus pais? E sua famíli a? 
Gostaria de falar principalmente sobre meus pais; meu pai era camponês, veio para 
a cidade tentar a vida, conseguiu. Todos os filhos estudaram, hoje são todos 
formados e estudamos todos em colégios públicos, conseguimos chegar à 
universidade, e a maioria está no poder judiciário mesmo. Tenho três irmãos, que 
estão no poder judiciário, aliás, um irmão, uma irmã, eu e mais quatro sobrinhos no 
poder judiciário. Sou casado, tenho dois filhos, é um casal, é Lucas e Carol, é uma 
família classe média que dá continuidade à vida aqui, na cidade grande.  
 
VIDA ESCOLAR 
 
5) Como foi sua vida escolar? Algum fato importante  a destacar? 
A primeira escola foi interessante, eu era novo demais para ir à escola, mas eu 
consegui, porque naquela época, a professora, não tinha o curso primário, era jardim 
da infância. Então eu comecei a freqüentar a casa dela, que era onde ela dava aula, 
e depois ela me levou para o grupo escolar. Daí por diante, fiz todo o meu primeiro e 
segundo grau em escola pública; depois, fiz o curso técnico, eu sou técnico em 
agropecuária, pela Escola Federal Agropecuária de Belo Jardim; e depois tive que 
vir para o Recife para estudar, para dar continuidade aos estudos e trabalhar. 
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6) Gostaria que descrevesse como foi seu desempenho  como estudante. 
Eu tive um início muito promissor. Eu ensinava meus colegas de classe, na época, 
bem mais velhos que eu, quando entrei; mas, eu fui um estudante mediano, 
estudava o suficiente para aprender, eu gostava de aprender, passar, passar de 
ano. Nunca fui reprovado, nunca perdi nenhum ano, e a lição lá de casa era a 
seguinte: quem fosse reprovado na escola era reprovado em casa também, então 
ninguém queria ser reprovado em casa, porque papai quando pegava não era para 
brincar não.   
 
VIDA PROFISSIONAL 
 
7) Poderia fazer um relato de sua trajetória profis sional até chegar ao TRF 5ª 
Região? 
Eu digo ao pessoal que sou uma pessoa que tenho que a agradecer muito a Deus, 
porque eu nunca tive o dissabor de ser demitido de um emprego. Então eu comecei 
na empresa privada, trabalhei por um ano e oito meses na SATA, Serviço Auxiliar de 
Transporte Aéreo, no Aeroporto aqui de Recife, e fiz o concurso da Justiça Federal, 
em 1985. Fui classificado em segundo lugar, tomei posse, nem conhecia a Justiça 
Federal, sabia muito pouco. E quando foi da criação do Tribunal, eu recebi o convite 
para vir assumir a Seção de Malote, aqui no TRF; aceitei, Dr. Francisco na época 
era diretor do Foro, Dr. Francisco Queiroz, me liberou sem nenhum problema e 
estou aqui até hoje. 
 
8) Antes de ser servidor do Tribunal Regional Feder al da 5ª Região já existia 
algum objetivo direcionado de pertencer aos quadros  desta Instituição? 
Não, eu não. Eu fui para Justiça Federal primeiro, então, eu nem conhecia a Justiça 
Federal, num sabia nem o que era. Às vezes quando eu dizia que ia fazer concurso, 
a turma perguntava “O que é a Justiça Federal?” “Rapaz eu nem sei, que vou fazer o 
concurso, agora..” E fiz, só que quando houve a criação do Tribunal, eu tinha 
bastante amizades já na Justiça Federal  e alguns dos meus amigos vieram para o 
Tribunal. E me perguntaram se eu queria; “É claro que eu quero ir.” Porque quando 
foi criada a representação do Tribunal de Recursos, aqui em Recife, eu ainda 
cheguei a ser cogitado a trabalhar com eles; mas entrou outra pessoa no meu lugar, 
e quando tive oportunidade de vir para o Tribunal, não pensei duas vezes. Foi feito o 
convite, na época era Dr. Edmilson, o Diretor Geral, e perguntou se eu queria vir; 
“Vou, com certeza”, e foi Marcos Veras que me indicou.  
 
Que dizer que o senhor está desde antes do tribunal  ser criado na Justiça 
Federal?  
Eu entrei em 85 na Justiça Federal. 
 
VISÃO TEMÁTICA 
 
9) Que importância política e social atribui à cria ção do TRF 5ª Região, há 
quase vinte anos?  
Foi de fundamental importância para a região como um todo, porque passou a ser a 
Segunda Instância; começou a se depender menos de Brasília, e começou a se 
concentrar mais aqui os processos; então, tornou mais fácil a vida de advogados e 
das partes. E também com a interiorização da Justiça Federal, essas varas nas 
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cidades do interior. A Justiça Federal ganhou uma importância maior, começou a ser 
mais conhecida pelo povo.  E as causas federais, ligadas à INSS, FGTS, que são as 
maiores, ficaram facilitadas, principalmente ao povo do interior que tinha dificuldade 
de ir à capital, de ter acompanhamento, e hoje com a informática não existem mais 
dificuldades.  
 
10) Teve também importância à instalação do TRF 5ª Região para a criação do 
ASSERJUF?  Ela já existia antes? Ou depois quando f oi instalado o TRF? 
Ela já existia. Na realidade ela começou como SERJUF, a sede era em Brasília; 
existia nas seções judiciárias, mas era uma coisa acanhada, então a gente só 
repassava as contribuições para a nacional. E, depois, o pessoal começou a crer 
que não deveria ser dessa maneira, então nós começamos uma conversação com o 
pessoal de Brasília e a gente viu que cada justiça federal deveria ter sua associação 
para beneficiar os seus associados, e foi o que nós fizemos. Foi criado na Paraíba 
primeiro, depois foi criada a do Rio Grande do Norte, e nós criamos a de 
Pernambuco.  
 
11) Quer dizer a instalação do TRF 5º Região, aqui em Recife, inclusive veio 
fortalecer mais a associação, porque teríamos fora a Justiça Federal de 
Pernambuco, teríamos a 2° Instância com o TRF e com  os servidores do TRF? 
É realmente, nós temos um quadro expressivo de funcionários, embora não reflita 
diretamente nos associados, porque embora nós tenhamos em torno de 900 
funcionários, nós só temos 220 associados aqui. Hoje nós estamos com um quadro 
bem maior, mas também em função do TRE, onde o pessoal aderiu em massa, por 
conta de um plano de saúde que foi criado e tinha que se associar. E hoje nós temos 
muito mais sócios no TRE, temos 642 sócios, então a gente tem um balanço que 
poderia ser melhor para a associação se a gente tivesse muito mais funcionários da 
Justiça Federal e do Tribunal. 
 
12) Quando foi criado o ASSERJUF? Como tudo começou ? 
Não. De cabeça não posso afirmar, mas ela foi criada antes do TRF ou pouco depois 
da criação do TRF. Não sei lhe dizer com certeza. 
 
13) Existiu apoio da Justiça Federal no estado de P ernambuco? 
Houve. Desde início, nós tivemos sempre o apoio. Principalmente quando entrou Dr. 
Francisco Queiroz para ser Diretor do Foro, que foi criado um espaço para a 
associação, para dar assistência aos associados, e ainda hoje tem esse espaço 
nosso lá, e temos um bom relacionamento com a direção. No início, ouve alguns 
tumultos com alguns diretores, porque eles deram uma conotação diferente, uma 
conotação política à associação, mas não era isso que a gente queria; a associação 
é recreativa, para isso foi criado o sindicato, que é uma representação dos 
servidores. 
 
14) De quais Instituições da Justiça Federal se ori ginam os trabalhadores 
associados ao ASSERJUF? 
Nós temos a Procuradoria da 5ª Região, TRE, Justiça Federal, TRF e a Auditoria 
Militar, em pequeno número. Mas estão entre esses Órgãos. 
 
15) Como foram os primeiros contatos com a Direção do TRF 5ª Região? 



 

 

695 

Os primeiros contatos não foram muito bons, em função da política da associação, 
estavam transformando-se em típico sindicato, o que na realidade não era a função. 
Foi meio tenso, mas depois quebraram essas arestas, chegaram a acordos, e se 
criou os sindicatos e acabou a associação, passou a ser meramente e 
exclusivamente para fins recreativos. 
 
16) Quais foram às dificuldades encontradas no iníc io pela Associação? 
 A questão de como chegar até os Desembargadores não era fácil naquela época. 
Eram pessoas que não eram do convívio, eram pessoas desconhecidas e a gente 
encontrava certa dificuldade em se reunir e conversar. Existia certa distância entre 
os Desembargadores. A nossa dificuldade principal era a questão de marcar 
reuniões com a direção do Tribunal, de ter contato direto com o Presidente, com 
alguns diretores, em virtude do início da instituição, da instalação do Tribunal aqui. 
Eram pessoas desconhecidas que a gente não tinha acesso. E em função da 
cabeça de alguns diretores que eram muitos políticos, então misturavam as coisas, e 
a direção do Tribunal não aceitava essas posições. Um começo meio tenso, mas 
depois da criação do sindicato, as novas diretorias que foram entrando foram 
despolitizando a associação. Porque nosso objetivo é formar parcerias, servir aos 
servidores e ao Tribunal e buscar alguma coisa junto ao Tribunal que beneficiasse a 
associação em prol dos seus associados.  
 
17) E realmente ficava difícil porque os Desembarga dores vieram de vários 
estados do nordeste para formar a primeira composiç ão, eles inclusive nem 
conheciam o Estado ainda .  
Havia certa dificuldade nos relacionamentos com os primeiros Presidentes, os 
primeiros diretores, diretores que não eram daqui. Mas, com o tempo, a gente 
conseguiu fazer com que andassem as coisas e funcionassem.   
 
18) Como está hoje; o relacionamento do ASSERJUF co m a Direção do TRF 5ª 
Região? E se existe alguma parceria da ASSERJUF com  o TRF 5ª Região? 
Hoje, o relacionamento é excelente, Hoje nós temos um relacionamento tanto com a 
presidência, como com diretor geral e administrativo. Temos uma entrada excelente 
em todos os setores. Acho que desde a direção da presidência do Dr. José Maria, a 
gente já tinha um relacionamento bom, já começamos a fazer umas parcerias em 
relação às festas e ganhamos um espaço aqui no Tribunal para a gente dar apoio 
aos associados do Tribunal, para ele não ter que ir à Justiça Federal, ou estar 
ligando direto. Então hoje o relacionamento eu diria que é excelente. Hoje existem 
as parcerias. Porque como o Tribunal não pode ter doações para os eventos, essas 
doações vêm através da Associação, com a Caixa Econômica, Banco do Brasil; a 
Diretoria Geral cuida disso, eles mandam os contratos, quem assina sou eu, o 
dinheiro é repassado para a associação e a associação repassa para o Tribunal.  
 
19) Fernando Pessoa diz “[...] Deus quer, o Homem s onha e a Obra nasce [...]”.  
Em relação às aspirações criadas para o ASSERJUF po deria citar algumas que 
se tornaram realidade? 
Uma que se tornou uma realidade foi a nossa Sede, que todos queriam a sede, e 
hoje nós temos a sede que funciona lá no Jiquiá, na lateral da Justiça Federal. E 
temos outros serviços, temos convênios e repassamos para nossos associados e 
estamos sempre buscando mais coisas. Sempre inovando e aceitando sugestões 
dos associados e o que eles propõem, se eles têm convênios que interessam para a 
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Associação. Então para nós o mais importante foi a Sede e a piscina que estamos 
terminando, eu acho que isso foi o marco e meu nome está lá na placa.    
 
20) E como servidor do TRF 5ª Região, poderia fazer  uma retrospectiva sobre 
sua vida profissional? E sobre a história do Tribun al teria algum fato 
interessante, algo que deveria constar num Espaço M emória, lembranças, 
detalhes do funcionamento de unidades, o que mudou. ..  
Em relação à minha trajetória, foi praticamente numa empresa pública e no 
judiciário. Eu tive uma experiência curta de um ano e nove meses numa empresa 
privada, mas foi gratificante para mim, porque eu entrei embaixo e consegui sair por 
cima, galguei alguns degraus por mérito. E aqui no Tribunal tem um negócio 
interessante; no início do Tribunal, a gente conhecia todo mundo, ainda conheço boa 
parte do pessoal que entrou. Hoje é mais difícil, depois da verticalização; para mim 
foi o que mais nos atrapalhou aqui, pois, quando o prédio era horizontal, eu achava 
que era mais gostoso, porque a gente via todos, todo dia, desde a Cruz Cabugá. 
Então eu acho que ali era o ideal, porque esse prédio isolou muito as pessoas. 
 
21) Teve algum fato interessante, por exemplo, no P alácio Frei Caneca, foi a 
instalação do tribunal, como foi essa instalação? P orque só você como 
servidor que presenciou poderia reconstruir essa hi stória. 
Lá agente tinha umas coisas que chegam a ser interessantes. No início, quando 
cheguei lá, tinha um mês e pouco, depois já tinham terminado a reforma. Já tinham 
alguns juizes chegando. Marcos e Juvenal é que participaram diretamente desse 
processo, e eles contaram algumas que eu acho interessante que na época era 
Wilson Campos, o Vice-governador, e ele não queria sair, e ele ficou no andar, então 
chegaram para Dr. Petrúcio e disseram: “Doutor, o rapaz não quer sair e está 
complicando” , e ele disse: “Tem problema não, começa a derrubar as paredes, que 
eu garanto que ele sai.” E foi quando começaram as marretas bater lá por dentro, 
deu um dia e ele foi embora. E outra coisa interessante, foi que quando já estava 
para ser inaugurado, o cara que ganhou o serviço de aplicar o Paviflex ficou 
adiando, faltavam 48 horas para ser inaugurado e estava uma grande parte para ser 
posta; aí, ligaram para ele, que ficou dando desculpas, então Dr. Petrúcio disse: 
“Pegue um carro e um agente e traga ele preso. Ele vai me instalar isso aqui, não 
quero nem saber.” Marcos foi com Juvenal pegar ele, e disseram: “Rapaz tu só saí 
daqui quando tu instalar ele”, o cara: “Não, não tem problema não eu instalo”. O cara 
passou 24 horas trabalhando e entregou realmente tudo pronto e instalado.  
 
22) E as diferenças quando mudou para esse prédio, a nova instalação? 
A nova instalação realmente é um prédio muito bonito, mas acho pouco funcional, 
acho que essa é a reclamação de todos; e o isolamento das pessoas, porque lá no 
Frei Caneca, a gente andava nas seções, encontrava diariamente todo mundo. E 
tinha uma parte do Malote que funcionava na portaria, que era a parte de receber os 
correios, a gente distribuía, tinha uma pessoa entregando jornais. Então, às vezes, 
eu estava ali e via todo mundo passar, e era muito prazeroso, você estar ali 
encontrando seus colegas de trabalho todos os dias; tanto que hoje tem pessoas 
que passo 3, 4 meses sem encontrar, encontro na Caixa, no estacionamento, mas 
acho que a instalação é bonita, mas..” 
 
Surgiram os anexos também    
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Para mim não são anexos, são apêndices, porque anexo é junto,e é um aqui e outro 
ali. Então eu acho que as instalações são boas, melhorou em tecnologia, hoje a 
gente tem a informática que facilita a vida de todo mundo, deu uma agilidade maior 
aos processos, tem algumas coisas que devem melhorar. Uma das coisas que 
melhorou muito foi o relacionamento com a cúpula, digo a Presidência, que antes 
era mais fechada, e já está mais acessível. A direção geral desde, Carlos Castro era 
fechada, você não via o diretor geral, você não falava com o diretor geral; desde 
Carlos Castro, que deixou as portas abertas, e ele chamava, a gente ia, entrava e 
nem era anunciado, e hoje você tem uma facilidade com Sorária, que hoje está na 
administrativa; então, hoje eu acho que uma das coisas que melhorou muito no 
tribunal foi essa parte administrativa, que você quebrou aquela importância, que o 
pessoal era muito aquém, muito longe da gente, e às vezes a gente passava 
dificuldades que não tinha como se comunicar, nem como fazer, a distância era 
muito grande. 
  
23) Qual a sua opinião sobre esta metodologia da Hi stória Oral que estamos 
utilizando, para constituir fontes históricas, cons olidar a memória institucional, 
cultivar a transparência na Justiça Federal e contr ibuir no processo de 
formação da cidadania ao disponibilizar essa inform ação organizada à 
Sociedade? Acredita que poderá tornar-se uma prátic a exeqüível em prol do 
engrandecimento da Instituição TRF 5ª Região? 
Eu acho que sim. De todo jeito é um registro. Às vezes, é muito mais fácil registrar 
as palavras, você falar, você fica mais a vontade, do que escrever. E Escrever, você 
escreve muita coisa e às vezes você não diz o que estava querendo e não consegue 
transmitir suas idéias através da escrita. Acho que é muito mais fácil você falar, 
conversar naturalmente e você expõe suas idéias. E é muito válida essa 
metodologia. E depois você pode transcrever, mas é muito importante você registrar 
isso tanto no áudio quanto no visual.  
 
24) Acredita então que pode ser exeqüível essa prát ica em prol do 
engrandecimento do TRF, por vários anos, outras pes soas.  
Claro, você pode disponibilizar isso via internet, as pessoas podem ver o vídeo, ver a 
entrevista, ver a fala. Então eu acho isso excelente.  
 
25) Para finalizar, gostaria de expressar alguma de claração, numa perspectiva 
histórica, sobre o Tribunal que não foi ainda abord ada? 
O que eu poderia dizer é que o TRF hoje é fundamental para a região; não só em 
termos jurídicos, termos institucionais da 5ª região, mas eu acho que em função do 
caráter social que ele abrangeu; hoje a gente tem as Varas Federais espalhadas por 
toda a região, todos os interiores; e os juizados virtuais, que facilitou muito a vida, 
principalmente das pessoas pobres, que recebiam seus RPV´s, que hoje são em 
torno de 90 dias já está recebendo, e isso ajudou a economia também, já que tem 
mais dinheiro sendo injetado na economia, então eu acho que historicamente o TRF 
é um marco na história da região. 
 
26) E sobre ASSERJUF algo para complementar? 
A ASSERJUF cumpre com seu papel; já cumpriu nessa diretoria, que já estou em 
meu terceiro mandato, já estou virando Hugo Chaves; mas, estamos sempre 
fazendo o que é melhor, em nossas festas estamos investindo bastante para cada 
vez melhorar, estamos fazendo sempre espaços bons, estamos sendo bastante 
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elogiados por esses eventos. E, agora, espero que as pessoas se associem mais, 
porque a gente precisa de verba para implementar muitas coisas que nós queremos 
em prol dos próprios servidores; que eles freqüentem mais, porque a freqüência 
ainda é baixa na associação.  
 
27) Tem festas, tem fins de semana?  
Tem, esse final de semana agora. Construímos uma piscina grande, desistimos, 
fizemos uma pequena para ver qual é a aceitação, para a gente não ter prejuízo; e 
estamos aguardando para ver qual é a movimentação, e se necessário a gente vai 
construir uma maior para atender ao público. E alguns chalés, que estamos 
pensando em fazer para quem quiser fazer seu aniversário, fazer seu churrasco, 
para levar a sua família, tem um local, tem a segurança toda lá para não ter 
problema nenhum.    
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APÊNDICE L – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO (MODELO)  

 
 

Universidade Federal de Pernambuco 

Curso de Mestrado Profissional em 

Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO 

 
 
 

Autorizo a divulgação, sem fins lucrativos,  

na forma impressa e em vídeo, para a dissertação:  

Identidade, Memória, História Oral e Justiça Social : 

vinte anos do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiã o, 

como requisito para obtenção do grau de Mestre em Gestão Pública  

da servidora Nancy Moreira de Barros Freitas , sob a orientação da 

Professora Doutora Sylvana Maria Brandão de Aguiar , 

da entrevista por mim concedida em ..... de ..................... de 200....  

Recife, ..... de ..................... de 200.... 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do COLABORADOR 
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República Federativa do Brasil 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO 

 

 

 

 

 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

Programa de História Oral da Justiça Federal 

Termo de autorização da divulgação da entrevista 

Autorizo a divulgação, sem fins lucrativos, pelas Instituições do Judiciário. 

Federal, na forma impressa e em vídeo, para a Internet e programas de 

televisão, da entrevista por mim concedida ao Programa de História Oral do TRF 5ª 

Região e da Justiça Federal, em ..... de ..................... de 200.... 

Recife, ..... de ..................... de 200..... 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do COLABORADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


