
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO 
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
Eleição e posse do membro efetivo e do 
suplente do Conselho da Justiça Federal. 

 
Às dezoito horas do dia dez de dezembro do ano de dois mil e dois, na sala de sessões 
plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Exmo. Sr. Ministro Edson 
Vidigal, foi aberta a sessão. 
Presentes os Exmos. Srs. Ministros Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros 
Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira, 
Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Vicente Leal, Ari Pargendler, José Delgado, 
José Arnaldo, Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Aldir 
Passarinho Junior, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Jorge Scartezzini,  Eliana Calmon, 
Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Franciulli Netto, Nancy Andrighi, Castro Filho, Laurita 
Vaz, Paulo Medina, Luiz Fux e João Otávio de Noronha. 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nilson Naves, Antônio de Pádua Ribeiro e 
Castro Filho. 
 
O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA 
PRESIDÊNCIA): Srs. Ministros, invocando a proteção de Deus e havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos desta sessão plenária, que tem por finalidade eleger e 
empossar o membro efetivo e o membro suplente do Conselho da Justiça Federal nos 
termos do art. 10, inciso II, do Regimento Interno. 
Passaremos à eleição do membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. Solicito ao 
Diretor-Geral que proceda à distribuição das cédulas ao Colégio Eleitoral para a votação. 
Pela ordem de antigüidade, o candidato a ser sufragado é o Sr. Ministro Vicente Leal. 
Em virtude da impossibilidade da presença dos Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Francisco Peçanha Martins e Cesar Asfor Rocha, porquanto terão que se 
deslocar para o Tribunal Superior Eleitoral, designo como escrutinadores os Srs. Ministros 
Fontes de Alencar, Humberto Gomes de Barros e  Ruy Rosado de Aguiar. 
Determino ao Sr. Diretor-Geral que mande distribuir as cédulas para votação, 
recolhendo-as depois, em urna própria. 
 

(Votação) 
 
Solicito aos Srs. Ministros escrutinadores que procedam à leitura dos votos. 
 

(Apuração) 
 
A comissão apuradora informa o resultado da eleição do membro efetivo do Conselho da 
Justiça Federal. Obteve vinte e cinco votos o Sr. Ministro Vicente Leal e três votos o Sr. 
Ministro Ari Pargendler. 
 

(Posse) 
 
Com esse resultado, declaro eleito e imediatamente empossado o Sr. Ministro Vicente 
Leal como membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. 
Concedo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Vicente Leal. 
O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Sr. Presidente, meus prezados colegas, 
sinto-me muito feliz, embora pareça ser um ato de rotina a eleição de um conselheiro 
para o Conselho da Justiça Federal, porém eu, como velho juiz federal, sinto-me 
sumamente regozijado em chegar, ao longo do tempo da minha vida profissional, a 
integrar o elevado Colegiado que administra a Justiça Federal no Brasil. 
Hoje, situo-me, em razão apenas do tempo, no lugar do mais antigo juiz federal em 
exercício nesta Corte, e isto me confere responsabilidade para com os meus inúmeros 
companheiros da Justiça Federal espalhados pelo Brasil. 

 
 



 
 

Quero agradecer, sobremodo, o prestígio que todos me conferiram neste ato e dizer que 
lá, no Conselho da Justiça Federal, continuarei a trabalhar com o mesmo idealismo que 
me anima há mais de quarenta anos de serviço público, na linha do trabalho e da 
dignidade. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA 
PRESIDÊNCIA): Srs. Ministros, com a eleição do Sr. Ministro Vicente Leal como membro 
efetivo do Conselho da Justiça Federal, passaremos à eleição do membro suplente. 
Pela ordem de antigüidade, a vez é do Sr. Ministro José Arnaldo. 
Ficam mantidos os Sres. Ministros escrutinadores. 
Podem ser distribuídas as cédulas. 
 

(Votação) 
 
Solicito aos Sres. Ministros escrutinadores que procedam à leitura dos votos. 
 

(Apuração) 
 
A comissão apuradora informa o resultado da eleição do membro suplente do Conselho 
da Justiça Federal. Foi eleito o Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, que obteve vinte e 
sete votos, bem como, conforme a tradição, o candidato subseqüente, Sr. Ministro 
Fernando Gonçalves, que obteve um voto. 
 

(Posse) 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA 
PRESIDÊNCIA): Proclamo eleito, e, conseqüentemente, empossado, na condição de 
membro suplente, o Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca. 
A Presidência congratula-se com os dois eminentes Ministros recém-eleitos. 
Sres. Ministros, estando agora completo o triunvirato da representação do Pleno no 
Conselho da Justiça Federal, que é o Presidente, o Vice-Presidente e os três Ministros 
mais antigos na ordem dos que ainda não ocuparam aquele Colegiado, declaro que o Sr. 
Ministro Cesar Asfor Rocha, por ser o Ministro mais antigo dentre os três membros 
efetivos do Conselho da Justiça Federal, passa a ser o Coordenador-Geral da Justiça 
Federal em termos efetivos, porquanto S. Exa. já vinha respondendo por essas funções, 
em caráter transitório, na forma do  art. 2º, § 2º, do Regimento Interno do Conselho da 
Justiça Federal e do art. 3º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Convido a todos para a investidura, amanhã, do Sr. Ministro César Asfor Rocha no cargo 
de Coordenador-Geral do Conselho da Justiça Federal, que ocorrerá às dezoito horas, no 
Salão Nobre do Superior Tribunal de Justiça. 
Quero agradecer a participação das Sras. Ministras e de todos os Sres. Ministros que aqui 
acorreram, atendendo a esta convocação, que, na forma regimental, se fez, e declaro 
encerrados os trabalhos. 
Muito obrigado a todos. 
Declaro encerrada a sessão. 
Encerrou-se a sessão às dezoito horas e cinqüenta minutos, da qual eu, José Roberto 
Resende, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Sr. Ministro 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal. 
 

Ministro EDSON VIDIGAL 
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