Saudação do presidente do TRF-2ª Região,
desembargador federal Castro Aguiar, aos empossandos
Senhores juízes,
Os senhores hoje estão investidos de poder. Por conseguinte, os senhores estão hoje também investidos de uma
grande responsabilidade para com a sociedade que vive sob
a Constituição e as leis que os senhores devem guardar e
fazer cumprir. Doravante, os senhores viverão esta curiosa
dicotomia: deterem o poder de decidir sobre os dramas
humanos desfraldados em cada processo e de compelir os
cidadãos e as instituições a obedecer às decisões e, ao mesmo tempo, serem fiéis servidores da sociedade que nos senhores deposita, muitas vezes, a última esperança de Justiça.
E é assim que deve ser, pois a liberdade de quem exerce o
poder consiste em usá-lo para servir.
É por conta dessa inexorável verdade que afirmo que
as longas horas roubadas do convívio familiar e dos amigos,
extraídas para sempre do tempo que poderia e deveria ser
de repouso e lazer, as ansiedades e a faina dos estudos não
acabam aqui, com a aprovação no concurso e a posse no
cargo de juiz federal substituto. Os senhores estão iniciando
um trabalho insone, por sua própria natureza. O magistrado
trava diariamente uma luta severa para cumprir as tarefas
que lhe são conferidas, porque luta, antes de tudo e de todos, consigo mesmo, para estar à altura da missão que se
lhe impõe. Enfrentem o desafio, contudo, com serenidade e
perseverança, visto que o sacrifício trará uma grande compensação: a de serem os senhores os agentes que depositam
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nas mãos dos jurisdicionados a anelada Justiça.
A partir de hoje, os senhores são membros de um
Judiciário Federal que sofre percalços e que tem problemas. Mas saibam os senhores que doravante integram um
Judiciário que se corrige, que amadurece, que se moderniza, que persiste, que aprende, que ouve os anseios e
tenta reconhecer as necessidades da sociedade e que não
esmorece diante das críticas, justas e injustas, de que diuturnamente é alvo. Dizem que o Judiciário é moroso e não
nego isso. Mas é fato que se fez uma reforma constitucional do Judiciário que mostrou resultados pífios. Somos
obrigados a buscar a entrega da prestação jurisdicional
em meio a um emaranhado de recursos e de comandos
processuais muitas vezes inócuos, que confundem a sociedade e quase eternizam os feitos.
Mas esta é a realidade e não lhe podemos voltar as
costas. Cabe a todos nós trabalharmos com os instrumentos
e recursos de que dispomos e darmos com afinco a contribuição possível para constituirmos um País melhor. Façamos
jus à fidúcia que a população deposita em nós e honremos o
cargo. Sejamos, antes de tudo, probos, tanto na nossa atuação administrativa quanto jurisdicional, cultuando a moralidade como bastião mais forte da ordem pública, dos valores
e dos institutos democráticos que devemos preservar.
Sejam bem-vindos!
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VENI, VIDI, VICI
Quem são, de onde vieram, onde se formaram
e o que faziam os novos juízes

Bruno Fabiani
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•Universidade do
Estado do Rio
de Janeiro
•Procurador federal
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•Universidade do
Estado do Rio
de Janeiro
•Defensora pública

Daniel de Carvalho
Guimarães - MG
•Universidade
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•Procurador da
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Debora Maliki - RJ
•Universidade
Cândido Mendes
•Advogada
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Universidade
Católica/RJ
•Advogada
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•Universidade do
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•Universidade
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•Juíza federal
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•Universidade
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•Universidade do
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•Procuradora
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•Universidade
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•Procuradora do
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de Janeiro
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Nascimento - RJ
•Centro Universitário Moacir Sreder
Bastos
•Advogada e professora universitária
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Bennett
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•Universidade
Cândido Mendes
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•Universidade do
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•Universidade
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•Universidade
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•Procurador federal
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