
ATA DA SESSÃO SOLENE 

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022 

INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO, POSSE 

DOS DESEMBARGADORES E DESEMBARGADORAS INTEGRANTES DO 

TRIBUNAL E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezesseis horas e vinte e cinco minutos, no Palácio das Artes, na Avenida 

Afonso Pena, Centro, em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, 

sob a presidência do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ e do Conselho da Justiça Federal – CJF, foi iniciada 

a sessão solene de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – 

TRF6 e a solenidade destinada a empossar os desembargadores e as 

desembargadoras do TRF6 e a eleger a mesa diretora do Tribunal. 

Compuseram a mesa de honra o Presidente da República Federativa do 

Brasil, Jair Bolsonaro; o Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do 

Conselho da Justiça Federal, Ministro Humberto Martins; o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz 

Fux; o Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco; o 1º Vice-

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Lincoln Portela, 

representando o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal 

Arthur Lira; o Procurador-Geral da República, Augusto Aras; o Presidente 

Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti; o Governador 

do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema; o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Kassio Nunes Marques; o Presidente do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Minas Gerais, Desembargador José Arthur Filho; o Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Desembargador José Amilcar 

Machado; o Ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha; 

o Presidente da Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do

Brasil, Sérgio Rodrigues Leonardo; o Presidente da Associação dos Juízes 

Federais de Minas Gerais, Juiz Mário de Paula Franco Júnior; o Presidente da 

Associação dos Juízes Federais do Brasil, Juiz Nelson Gustavo Mesquita 

Ribeiro Alves; o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

Deputado Estadual Agostinho Patrus; o Prefeito de Belo Horizonte, Fuad 

Noman; e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas 

Soares Júnior. Com a palavra, o Ministro Humberto Martins declarou aberta a 

sessão solene de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região – 

TRF6 e a solenidade destinada a empossar os desembargadores e as 

desembargadoras do TRF6 e a eleger a mesa diretora do Tribunal. Em 

seguida, todos foram convidados para ouvir a execução do Hino Nacional. 

Após, o Ministro Humberto Martins passou a palavra ao Diretor-Geral do STJ 

e Secretário da sessão, Marcos Antonio Cavalcante, para fazer a leitura do 

termo de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim 

redigido: “O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto 

Martins, em cumprimento ao disposto no caput do art. 6º da Lei n. 14.226, de 

20 de outubro de 2021, declara instalado o Tribunal Regional Federal da 6ª 

Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição no Estado de Minas Gerais”. 

Posteriormente, o Ministro Humberto Martins assinou o referido termo e fez o 

descerramento da placa de instalação, assim escrita: “Poder Judiciário de 

mãos dadas – Magistratura e Cidadania. Instalação do Tribunal Regional 

Federal da 6ª Região”, que foi fixada no hall de entrada do prédio do TRF6.  

Na sequência, iniciou a sessão solene destinada a empossar os 

desembargadores e desembargadoras do TRF6, que ficaram de pé para, de 

forma coletiva, prestar o compromisso regimental, assim redigido: “Prometo 
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bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a 

Constituição e as leis do meu País”, para o exercício do cargo de 

desembargador e desembargadora do TRF6. Após, o Secretário da sessão 

fez a leitura do termo de exercício da Desembargadora Federal Mônica 

Jacqueline Sifuentes no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que 

integrava o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e optou pela remoção 

para o TRF6, o qual foi assinado pelo Ministro Humberto Martins, pela 

empossada e pelo secretário da sessão. Na sequência, o Secretário fez a 

leitura do texto padrão do termo de posse a ser assinado pelo Ministro 

Humberto Martins, pelo Secretário e pelos empossados, nomeados pelo 

Presidente da República Federativa do Brasil com base nas listas de 

candidatos formadas pelo Pleno do STJ: Vallisney de Souza Oliveira, Miguel 

Angelo de Alvarenga Lopes, Ricardo Machado Rabelo, Grégore Moreira de 

Moura, Simone dos Santos Lemos Fernandes, Lincoln Rodrigues de Faria, 

André Prado de Vasconcelos, Marcelo Dolzany da Costa, Álvaro Ricardo de 

Souza Cruz, Klaus Kuschel, Rubens Rollo d’Oliveira, Luciana Pinheiro Costa, 

Evandro Reimão dos Reis, Flávio Boson Gambogi, Pedro Felipe de Oliveira 

Santos, Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho e Edilson Vitorelli Diniz Lima. 

Após a posse coletiva, o Ministro Humberto Martins declarou empossados os 

desembargadores e as desembargadoras do TRF6, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Dando seguimento, o Ministro Humberto Martins passou à eleição da 

mesa diretora dos cargos de Presidente e Vice-Presidente e Corregedor para 

o biênio de 2022 a 2024, nos termos da lei e da Constituição. Propôs que a

eleição fosse feita por aclamação: para o cargo de Presidente, a 

Desembargadora Federal Mônica Jacqueline Sifuentes e, para o cargo de 

Vice-Presidente e Corregedor, o Desembargador Federal Vallisney de Souza 

Oliveira pelo critério de antiguidade, o que foi aceito pela maioria. Em seguida, 

a Desembargadora Federal Mônica Jacqueline Sifuentes prestou o 

compromisso regimental para o exercício do cargo de Presidente do TRF6 
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para o biênio de 2022 a 2024. O Secretário leu o termo de posse de Mônica 

Jacqueline Sifuentes como Presidente do TRF 6, o qual foi assinado pelo 

Ministro Humberto Martins, pela empossada e pelo Secretário da sessão. O 

Ministro Humberto Martins declarou empossada a Desembargadora Federal 

Mônica Jacqueline Sifuentes no cargo de Presidente do TRF6 para o biênio 

de 2022 a 2024. Na sequência, o Desembargador Federal Vallisney de Souza 

Oliveira prestou o compromisso regimental para o exercício do cargo de Vice-

Presidente e Corregedor do TRF6 para o biênio de 2022 a 2024. O Secretário 

fez a leitura do termo de posse, o qual foi assinado pelo Ministro Humberto 

Martins, pelo empossado e pelo Secretário da sessão. Com a palavra, o 

Ministro Humberto Martins declarou empossado o Desembargador Federal 

Vallisney de Souza Oliveira no cargo de Vice-Presidente e Corregedor do 

TRF6 para o biênio de 2022 a 2024. 

Após, o Ministro Humberto Martins proferiu algumas palavras sobre a criação 

do TRF6, afirmando que a nova Corte foi criada para organizar de forma mais 

racional a Justiça Federal e garantir celeridade na prestação jurisdicional. 

Declarou que o TRF6 é fruto da necessidade de melhor organização da 

Justiça Federal, garantindo uma justiça rápida e eficiente, de modo a 

concretizar os direitos fundamentais e a reduzir as desigualdades. Destacou 

que Minas Gerais representava cerca de 30% do estoque processual do 

TRF1, tribunal de dimensões continentais que abrangia 80% do território 

nacional. Com o desmembramento da jurisdição, Humberto Martins garantiu 

que tanto o TRF1 como o TRF6 terão melhores condições de atender a 

população. Ressaltou que a nova organização da Justiça Federal brasileira foi 

feita com o cuidado de não criar despesas em momento de aperto 

orçamentário, aproveitando estruturas existentes e recursos disponíveis. 

Disse que o TRF6 foi instalado sem que isso representasse aumento de 

despesa e que o orçamento da Justiça Federal permanece inalterado, 

cumprindo rigorosamente o que estabelecem a emenda do teto de gastos e a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, serão utilizados de forma otimizada 

os recursos humanos e materiais disponíveis, fazendo mais com menos. 

Reconheceu o empenho de todos os magistrados envolvidos no processo, 

especialmente dos juízes e das juízas federais de Minas Gerais, para a 

criação do novo tribunal de segunda instância. Esse reconhecimento foi 

estendido ao povo mineiro, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos Poderes 

Executivo e Legislativo, ao Judiciário de Minas Gerais e a todas as 

organizações da sociedade civil que deram seu apoio à iniciativa. Declarou, 

ao listar todos os principais personagens envolvidos na criação do TRF6, o 

agradecimento aos ministros e às ministras do STJ e, especialmente, ao 

amigo de tantos anos e ex-Presidente do Tribunal Ministro João Otávio de 

Noronha, por ter enviado o projeto e debatido com as lideranças 

parlamentares, o que foi essencial para estarem ali naquele momento. Citou 

também o Presidente Jair Bolsonaro e os Presidentes do Senado Federal, 

Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, considerados 

fundamentais para que o TRF6 saísse do papel e virasse realidade ainda em 

2022. 

Com a palavra, o Ministro João Otávio de Noronha, que era o Presidente do 

STJ e do CJF quando foi aprovado o envio de projeto de lei ao Congresso 

Nacional para a criação do TRF6, falou em nome dos integrantes do Superior 

Tribunal de Justiça, destacando que o novo tribunal beneficia a população não 

apenas de Minas Gerais, mas de todos os Estados que integram a 1ª Região 

da Justiça Federal, os quais, a partir de agora, serão favorecidos pela redução 

do acervo processual do TRF1 e, como consequência, de todo o Brasil. 

Lembrou que a idealização da nova Corte remonta à década de 2000, quando 

a magistratura federal em Minas Gerais começou a discutir a possibilidade de 

uma nova Corte com jurisdição no Estado. A partir dessa semente inicial, 

relatou, abriu-se um debate nacional sobre a reestruturação e o 

aprimoramento da Justiça Federal, que envolveu diversos setores, em 

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 13 out. 2022.



especial as instituições do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, além da 

Ordem dos Advogados do Brasil, e foram essas reflexões que, em 2019, 

levaram à decisão de submeter ao Congresso o projeto de criação do TRF6, 

que se transformou na Lei n. 14.226/2021. Mencionou que surgiram desafios 

do ponto de vista econômico e orçamentário, que foram superados com 

soluções modernas e inteligentes, a exemplo do uso da tecnologia e do 

remanejamento de pessoal para evitar a elevação de custos. Conclamou os 

primeiros desembargadores do TRF6 a seguirem os princípios jurídicos que 

garantam a tutela dos direitos e dos interesses legítimos, ainda que seja 

necessário superar impasses e divergências em benefício do jurisdicionado. 

Após, a Presidente eleita do TRF6, a Desembargadora Federal Mônica 

Jacqueline Sifuentes, que falou em nome dos empossados, declarou que a 

nova Corte terá o desafio, reflexo da realidade do Judiciário neste momento 

pós-pandemia da covid-19, de conciliar “um modelo de justiça ágil, 

consistente, efetiva e cada vez mais virtualizada” com a necessidade de 

proporcionar um atendimento humanizado ao cidadão e também aos 

magistrados e servidores. 

Dando continuidade, com a palavra, o Presidente da República Federativa do 

Brasil, Jair Bolsonaro, destacou o longo histórico de debates que levou à 

criação da nova Corte e disse que, a partir de agora, a população terá mais 

celeridade nos processos. Elogiou o empenho dos Ministros Humberto 

Martins e João Otávio de Noronha, atual e anterior presidentes do STJ, na 

condução do processo de criação do TRF6. Ele lembrou as dificuldades para 

a tramitação do projeto em meio à pandemia da covid-19, mas ressaltou o 

êxito da iniciativa que culminou com a aprovação da proposta pelo Congresso 

Nacional. Disse ter tido dificuldade para escolher os nomes dos novos 

desembargadores federais para a primeira composição do TRF6 a partir das 

listas enviadas pelo STJ por serem todos os candidatos de alto nível 

profissional e lhes desejou boa sorte no trabalho que se inicia. 
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Com a palavra, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, falou sobre os efeitos nocivos da 

ausência do TRF6 para a Justiça Federal, especialmente em relação à 

demora na tramitação de processos. Mencionou que a injustiça em uma 

sociedade não tem relação apenas com o mérito das decisões judiciais, mas 

com a morosidade do Judiciário e a dificuldade das pessoas para obter uma 

solução em seus litígios. Ao homenagear os desembargadores empossados, 

destacou os desafios da magistratura e ressaltou a importância dos julgadores 

para a construção de um sistema de justiça democrático e acessível. Disse 

que, especialmente na judicatura colegiada, os juízes devem sempre manter a 

sensibilidade, o apego ao conhecimento e a superação de diferenças. 

Em seguida, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que a 

inauguração do TRF6 otimizará o trabalho no tribunal federal mais 

sobrecarregado do país, o TRF1, cuja jurisdição abrangia catorze unidades 

federativas. Aras afirmou que o estado de Minas Gerais respondia por quase 

um terço de toda a demanda do TRF1 e destacou ainda que a inauguração do 

TRF6 foi resultado de harmonia institucional e de diálogo entre os três 

poderes da República. 

Com a palavra, o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Beto Simonetti, também elogiou o esforço institucional do STJ pela criação do 

TRF6, enaltecendo a atuação dos Ministros Humberto Martins e João Otávio 

de Noronha e destacou ainda a presença de uma mulher na presidência da 

nova Corte. 

Dando continuidade, o 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, 

Deputado Federal Lincoln Portela, representando o Presidente da Câmara 

dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, destacou o simbolismo de um 

tribunal que começa sua trajetória sob a presidência de uma mulher. 

Por fim, o Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, 

destacou que as dimensões de Minas Gerais e a forte demanda sobre o TRF1 
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exigiam a revisão da estrutura da Justiça Federal. Ele mencionou dados do 

Relatório Justiça em Números de 2018, publicado pelo CNJ, segundo os 

quais a área do TRF1, em sua antiga configuração, correspondia a 80% do 

território nacional, abrangia 46% dos municípios do país e atendia 37% da 

população brasileira. Salientou a importância da atuação conjunta dos três 

Poderes para a aprovação do projeto de lei que deu origem ao TRF6. 

Após os discursos das autoridades, a palavra foi devolvida ao Ministro 

Humberto Martins que assim se pronunciou: “Antes do hino de Minas Gerais, 

quero registrar e reconhecer ao Ministro Antonio Anastasia do Tribunal de 

Contas da União o seu trabalho na luta pela criação e aprovação do Tribunal 

Regional Federal da 6ª Região. Registro, mais uma vez, agradeço e, ao 

mesmo tempo, quero homenagear os ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, porque, no início, destaquei todos, mas representados na pessoa de 

João Otávio de Noronha, agora quero reconhecer nominalmente a 

participação destes notáveis ministros e ministras do STJ na aprovação e no 

reconhecimento da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região: 

Ministra Assusete Magalhães, Ministro Reynaldo Fonseca, Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, Ministra Isabel Gallotti, os mineiros, Ministro Fernando 

Gonçalves, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Ministro Sebastião Reis, Ministro 

Rogerio Schietti e o Ministro, de ontem, de hoje e de sempre, o grande 

mineiro das Minas Gerais Carlos Velloso. Ao tempo em que também registro e 

reconheço seu trabalho por meio da mensagem recebida do Ministro 

Washington Bolívar, primeiro presidente eleito do STJ, que, naquele tempo, já 

encaminhava, debatia e discutia a criação de alguns tribunais, entre eles o 

Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Ao Bolívar, o nosso abraço, as 

nossas homenagens. Ouviremos a canção-mor, o Hino de Minas Gerais, Oh, 

Minas Gerais! Todos em pé. Agradeço a participação de todos os presentes e 

de todos os que acompanham a transmissão desta grande solenidade por 

meio do canal do STJ no youtube. Solicito a gentileza de os convidados 
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permanecerem em seus assentos até a saída das autoridades integrantes da 

mesa de honra e dos Desembargadores e Desembargadoras do Tribunal 

Regional Federal da 6ª Região. Viva Minas Gerais. Declaro encerrada esta 

solenidade.” 

Após os agradecimentos, encerrou a sessão às dezenove horas e quarenta 

minutos. 

Ministro HUMBERTO MARTINS 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal 

MARCOS ANTONIO CAVALCANTE 

Secretário da sessão 
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