
PLENÁRIO 
ATA DA SESSÃO SOLENE 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022 

POSSE DA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA E DO MINISTRO OG 
FERNANDES NOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

RESPECTIVAMENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO 
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O BIÊNIO 2022 – 2024 E DO MINISTRO OG 

FERNANDES NO CARGO DE CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL 
PARA O BIÊNIO 2022 – 2024 

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, na sala 

do Pleno do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Ministro Humberto 

Martins, foi iniciada a sessão solene. Presentes os Ministros Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis 

Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, 

Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Moura 

Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerio Schietti Cruz, Gurgel de Faria, Reynaldo 

Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik.  

O Ministro Presidente declarou aberta a sessão solene destinada a empossar a 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Ministro Og Fernandes nos cargos, 

respectivamente, de Presidente e Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e 

do Conselho da Justiça Federal para o biênio 2022 – 2024, de acordo com os artigos 

10, inciso II, e 17 do Regimento Interno desta Corte, e do Ministro Og Fernandes no 

cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal para o biênio 2022 – 2024. Em 

seguida, o Ministro Presidente convidou a todos para ouvir a execução do Hino 

Nacional, interpretado pelo pianista Fernando Calixto.  

Após, o Ministro Presidente cumprimentou as autoridades presentes: o Presidente 

da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro; o Presidente do 

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

Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco; a Vice-Procuradora-

Geral da República, Lindôra Maria Araújo; o Presidente do Tribunal Superior 
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Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes; o Presidente Nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Beto Simonetti; o Governador do Distrito Federal, Ibaneis 

Rocha; os representantes da imprensa; as Senhoras e os Senhores Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça de hoje e de sempre – e registrou o seu especial 

cumprimento à Ministra Maria Thereza de Assis Moura e ao Ministro Og Fernandes, 

aos familiares, às servidoras e servidores do Superior Tribunal de Justiça, do 

Conselho da Justiça Federal e dos órgãos vinculados ao Tribunal da Cidadania.  

Em seguida, iniciou seu discurso nestes termos: “Não poderia encerrar, ao lado de 

Jorge Mussi, o biênio 2020 – 2022, sem deixar – neste momento em que estamos 

de forma híbrida, mas praticamente presencial, porque, na verdade, tudo passa, 

estamos vencendo a pandemia e voltando, retornando ao calor humano –, uma 

palavra de fé, de estímulo e de esperança, neste momento tão importante para a 

vida do Judiciário brasileiro, aos novos dirigentes do Tribunal da Cidadania: 

‘Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do 

céu.’ (Eclesiastes 3:1 – 8). 

É com muita honra e senso do dever cumprido, ao lado de Jorge Mussi, que me 

dirijo a todas as senhoras e senhores do Brasil e deste Plenário ao encerrar meu 

mandato como Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça 

Federal no biênio 2020 – 2022. 

Agradeço a Deus em primeiro lugar e à minha família por mais essa etapa da minha 

caminhada. Meu especial obrigado à minha sempre querida e amada esposa, Rita 

de Cássia Castro Alves Martins, companheira nas lutas, em todos os momentos, 

alegres e tensos, com muita responsabilidade e determinação, meu verdadeiro porto 

seguro, ainda que sempre me dando asas para seguir em frente. Ela é o estímulo da 

minha carreira. 

Aos meus filhos, Eduardo e Camila, à minha nora Luíza, às minhas netas, Maria 

Eduarda, Maria Rita e Carolina, ao meu neto Humberto Neto, que chegou durante a 

minha gestão, a minha administração, e ao meu irmão Mário Augusto dedico mais 

essa etapa do meu caminho, pois neles renovo a esperança de um mundo igual, 

fraterno, melhor e solidário. 

Agradeço às Ministras e aos Ministros do STJ, o Tribunal da Cidadania, em especial 

ao Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, por sua parceria incondicional ao longo 
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desta jornada. Agradeço a todos os magistrados nas pessoas dos 

Desembargadores estaduais Fernando Cerqueira Norberto, Ricardo Barreto e Stênio 

Neiva, Coordenadores dos Juízes Auxiliares da Presidência; aos servidores, às 

servidoras, às colaboradoras e aos colaboradores que integraram a nossa equipe, e 

o faço na pessoa dos Drs. Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral; Jadson

Santana, Secretário-Geral do STJ; Marcio Freitas e Miguel Ângelo, Secretários-

Gerais do Conselho da Justiça Federal; e Tereza Roque, Chefe de Gabinete com

mais de 30 anos ao meu lado, por toda dedicação, profissionalismo,

companheirismo, gratidão e lealdade, reforçados ainda mais ao longo desses dois

anos de gestão.

Exercer o cargo de Presidente foi uma grande honra e uma enorme felicidade. Ao

longo desses dois anos, demos continuidade às propostas do meu antecessor – a

administração é una –, o querido e notável Ministro João Otávio de Noronha.

Implementamos também novas etapas e novas ações, sempre contribuindo para a

constante melhoria da prestação jurisdicional em favor da população. Vivenciamos

momentos profundos de transformações na civilização humana. O Poder Judiciário

não saiu incólume.

Mais uma vez, manifesto minha solidariedade a todos que tiveram entes queridos

falecidos durante a pandemia. Reforço que, mesmo durante o agravamento da

pandemia, jamais esmorecemos. O Judiciário não parou. Foi decidido pelo STJ

aproximadamente 1 milhão de processos, refletindo diretamente na vida do cidadão

brasileiro, que espera e merece uma Justiça rápida, eficiente, produtiva e de

qualidade.

Também posso afirmar que o engrandecimento da missão constitucional do STJ só

foi possível porque contamos com o apoio das Ministras e dos Ministros,

magistrados auxiliares e assessores, por meio de uma gestão participativa e

agregadora, em que todos tiveram a oportunidade de opinar e de contribuir para

nossas decisões.

Do mesmo modo, agradeço a todos e parabenizo, como Presidente do Conselho da

Justiça Federal, todas as magistradas e magistrados federais, de primeiro e segundo

graus, especialmente as entidades de classe da Justiça Federal, representadas pela

Ajufe e seus Presidentes Eduardo Brandão e Nelson Alves. Agradeço também a
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todos os juízes estaduais e desembargadores e o apoio incondicional que 

recebemos dos tribunais de justiça do Brasil por meio de seus presidentes e 

corregedores-gerais. 

Cumprimos ainda com o compromisso de respeito e de valorização dos servidores e 

colaboradores desta Casa, do Conselho da Justiça Federal, dos tribunais regionais e 

seções judiciárias da Justiça Federal. Reconheço, portanto, o trabalho de todos em 

prol do Poder Judiciário e da cidadania.  

Destaco, ainda, que demos posse a mais de duzentos novos servidores, ampliamos 

em 40% o número de assessores nos gabinetes das Ministras e Ministros do STJ e 

de um magistrado auxiliar para cada Ministro do Tribunal da Cidadania, sempre no 

sentido de prestar os melhores serviços à jurisdição. 

Por intermédio do programa Humaniza STJ, sensibilizamos nossa força de trabalho 

para a importância do acolhimento de pessoas com deficiência.  

O STJ participa ainda da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, 

iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a Presidência da notável 

Juíza Renata Gil, que atua em cooperação com a Embaixada da Paz, no 

fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos. Saúdo todos os magistrados 

brasileiros, federais, estaduais, trabalhistas, militares e eleitorais. 

O STJ, firme no compromisso de proteção do meio ambiente e de preservação da 

qualidade de vida desta geração e das gerações futuras, está voltado para o 

desenvolvimento sustentável e para a Agenda 2030 da ONU. 

Em um dos seus compromissos com a sustentabilidade, inauguramos a maior usina 

solar deste País em termos de tribunais e a terceira do mundo, que produzirá 

energia equivalente a 75% do consumo anual de toda a Corte e de órgãos 

vinculados, produzindo sem poluir, pensando em políticas que permitam aos nossos 

filhos e netos usufruírem de um mundo melhor do que este em que vivemos. Nossas 

ações foram pautadas pela transparência e pela legalidade por entendermos serem 

estes requisitos essenciais para os gestores públicos. Afirmamos sempre: ‘Somos 

apenas inquilinos do poder; proprietário do poder, este, sim, é o cidadão.’ 

Abrimos as portas do Tribunal para ouvir cidadãos de todo o Brasil por meio do 

projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas magistratura e cidadania, que 

atendeu mais de 250 pessoas dos mais variados estados brasileiros de forma 
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presencial, desde o seu lançamento, em outubro de 2020, até esta data. Agradeço a 

confiança do Brasil, dos cidadãos e das cidadãs deste País. Somos o Tribunal do 

Brasil, o Tribunal da Cidadania. 

Nos últimos anos, foi possível constatar uma sensível melhoria da gestão dos 

recursos repetitivos no âmbito do STJ, inclusive com a possibilidade do emprego da 

inteligência artificial. 

Aproveito a oportunidade para homenagear todos os setores do STJ na pessoa da 

saudosa Dra. Maria Lúcia Paternostro, Assessora-Chefe do NUGEPNAC, que 

morreu de forma repentina e inesperada.  

Os grandes litigantes perante o STJ, em especial os órgãos de defesa jurídica dos 

estados e da União, por meio da Advocacia Pública, firmaram acordos com o STJ de 

cooperação técnica para receberem informações sobre os processos em que atuam. 

Com isso, a Advocacia da União deixou de distribuir, no Tribunal da Cidadania, mais 

de 450 mil processos. À Advocacia da União nossas homenagens. 

Pautamos nossa gestão pelo diálogo e pela participação de forma harmônica, 

independente e republicana com os Poderes Executivo e Legislativo, prestigiando 

sempre a competência de cada um dos Poderes, conforme reza a nossa 

Constituição Cidadã. 

Os frutos desse diálogo institucional e republicano foram diversos. Cabe destacar 

especialmente a promulgação da Emenda Constitucional n. 125, de 2022, chamada 

Emenda da Relevância, ao permitir que o STJ se concentre em sua missão 

constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal. 

Destacamos ainda a realização de obras modernas, obras de otimização no STJ e 

no Conselho da Justiça Federal, e a criação e instalação do Tribunal Regional 

Federal da 6ª Região – após 1988, não tínhamos mais nenhum tribunal no Brasil 

instalado no poder da Constituição Federal –, com a posse de todos os seus dezoito 

desembargadores, bem como a ampliação de todos os tribunais regionais federais.  

Além disso, pudemos equacionar importantes temas funcionais dos magistrados e 

servidores em razão de todas as conquistas no âmbito do Executivo, do Legislativo e 

do Judiciário. 

Nossos agradecimentos e homenagens aos chefes do Poder Executivo, Legislativo 

e Judiciário, por intermédio de seus Presidentes: Jair Bolsonaro, Presidente da 
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República, Chefe do Executivo; Senador Rodrigo Pacheco, sensível aos nossos 

pleitos no Senado da República; Deputado Federal e conterrâneo Arthur Lira na 

Câmara Federal; e Ministro e notável professor e mestre Luiz Fux no Supremo 

Tribunal Federal. 

Quero também destacar o papel fundamental da advocacia e do Ministério Público, 

indispensáveis à administração da Justiça, com participações efetivas na construção 

de um Poder Judiciário mais forte e na estabilidade das instituições democráticas, na 

pessoa do Presidente da OAB, Beto Simonetti, Ordem dos Advogados do Brasil, e 

do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Ministério Público brasileiro. 

Muitos foram os desafios ao longo desses dois anos, e a cada um deles respondi de 

coração aberto, confiando sempre em Deus, aquele que me fortalece. Deus sempre 

no comando do tempo. 

Chegando ao final de nossa gestão, posso dizer com honra e orgulho: combati o 

bom combate e guardei a fé ao lado de Jorge Mussi. Em momento algum, afastei-

me da minha fé, da Constituição e dos princípios sagrados da defesa dos direitos 

humanos. 

Sou imensamente grato a Deus, nosso poderoso chefe, por ter chegado à conclusão 

do meu mandato por sua vontade. Nada tenho a murmurar, mas tudo para 

agradecer, em especial aos Ministros e Ministras, em nome também de Jorge Mussi. 

Passo a administração do STJ e do Conselho da Justiça Federal à Presidente Maria 

Thereza de Assis Moura e ao Vice-Presidente Ministro Og Fernandes, que assumem 

os destinos desta Casa da Cidadania e da Justiça Federal. Pelos próximos dois 

anos, sensibilidade, prudência, harmonia e, sobretudo, de mãos dadas com os 

Poderes da República. 

Desejamos, Maria Thereza e Og Fernandes, muito êxito e profundas realizações 

com as bênçãos divinas.  

Como ensina o Livro da Sabedoria, há tempo para começar e tempo para encerrar. 

Assim, concluo a minha palavra afirmando que juntos somos mais fortes, instituições 

democráticas, cidadania e Brasil em primeiro lugar. Juntos vamos enfrentar todos os 

problemas em busca da cidadania brasileira, de mãos dadas, de coração aberto. 

Cidadania, nossa missão. 

Muito obrigado.” 
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Na sequência, o Ministro Presidente convidou a Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura a prestar o compromisso regimental, que o fez nestes termos: “Prometo bem 

desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e 

as leis do País”. Logo em seguida, o Ministro Presidente convidou o Diretor-Geral da 

Secretaria do Tribunal e Secretário da sessão, Marcos Antonio Cavalcante, a 

proceder à leitura do termo de posse, que assim o fez: “Termo de posse da 

Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura no cargo de 

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

vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 2022, às dezessete horas, na capital 

da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior 

Tribunal de Justiça, reuniram-se os Membros da Corte em sessão solene presidida 

pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, para empossar, no cargo de 

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

Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, eleita por seus 

pares em onze de maio de dois mil e vinte e dois para o biênio 2022 – 2024. Sua 

Excelência prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e 

bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente termo vai 

assinado pelo Senhor Presidente da sessão, pela empossada e por mim, Marcos 

Antonio Cavalcante, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal”.  

Após, o Ministro Presidente declarou empossada a Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura no cargo de Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da 

Justiça Federal para o biênio 2022 – 2024, a quem pediu para assumir a condução 

dos trabalhos e convidou o Ministro Francisco Falcão, que é decano desta Corte 

Superior de Justiça, e o Ministro Joel Ilan Paciornik, que é o Ministro mais moderno, 

para acompanharem a Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Ministro 

Humberto Martins ao seu assento. 

Na sequência, a Ministra Presidente convidou o Ministro Og Fernandes a prestar o 

compromisso regimental para o exercício do cargo de Vice-Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal e de Corregedor-Geral da 

Justiça Federal, que o fez nestes termos: “Prometo bem desempenhar os deveres 

do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do País”. Em 

seguida, a Ministra Presidente convidou o Secretário da sessão para proceder à 
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leitura do termo de posse: “ Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 

2022, às dezessete horas, na capital da República Federativa do Brasil, na sala de 

sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os Membros da 

Corte em sessão solene presidida pela Excelentíssima Senhora Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, para empossar no cargo de Vice-Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal e no cargo de Corregedor-

Geral da Justiça Federal, o Excelentíssimo Senhor Ministro Og Fernandes, eleito 

pelos seus pares em onze de maio de dois mil e vinte e dois para o biênio 2022 – 

2024. Sua Excelência prestou o compromisso de bem desempenhar os deveres do 

cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O presente 

termo vai assinado pela Senhora Presidente da sessão, pelo empossado e por mim, 

Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal”. A Ministra 

Presidente declarou que foi empossado o Excelentíssimo Senhor Ministro Og 

Fernandes nos cargos de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, do 

Conselho da Justiça Federal e de Corregedor-Geral da Justiça Federal para o biênio 

2022 – 2024. 

Nesse momento, houve a apresentação da música brasileira Odeon interpretada 

pelo pianista Fernando Calixto. 

Na sequência, Sua Excelência concedeu a palavra ao Ministro Herman Benjamin, 

que fez o seguinte pronunciamento: “Sr. Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro; Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Congresso 

Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, Sra. Subprocuradora-Geral da República, 

Lindôra Maria Araújo, Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto 

Simonetti, senhoras e senhores embaixadores, ministras e ministros de Tribunais 

Superiores, desembargadoras e desembargadores, juízas e juízes brasileiros, 

senhoras e senhores parlamentares, ministros de Estado, governadores e prefeitos, 

senhoras e senhores integrantes das carreiras do Ministério Público, da advocacia 

pública e privada, da Defensoria Pública, colegas do STJ de hoje e de sempre, 

servidoras e servidores do nosso Tribunal, minha saudação especial aos jovens que 

nos assistem, estudantes de Direito ou não, sinto-me honrado por haver sido 

escolhido pela Ministra Maria Thereza para, nesta solenidade, falar em nome do 

meu, do nosso Tribunal.  
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A festa cívica não afasta de nós a tristeza pelos milhões de pessoas que, em todo o 

mundo, padeceram e continuam a padecer com os terríveis efeitos da pandemia da 

covid-19. Serei breve, embora haja muito a louvar no STJ, o chamado Tribunal da 

Cidadania, os seus ministros e as juízas e juízes brasileiros. A comemoração de 

hoje é da República, mas é sobretudo das mulheres e das juízas brasileiras. A 

homenagem, portanto, vai além da Ministra Maria Thereza, pois, ao mesmo tempo, 

exaltamos a história e as qualidades das Ministras do STJ aqui reunidas, Nancy 

Andrighi, Laurita Vaz, Maria Isabel Gallotti, Assusete Magalhães e Regina Helena 

Costa. 

Lembrando também as Ministras aposentadas Eliana Calmon e a saudosa, tão 

saudosa, Denise Arruda. Homenagem que se estende às Ministras Cármen Lúcia e 

Rosa Weber, que muito orgulham a República e a todos nós. Assim como a Juíza 

Renata Gil, primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros. 

São muitas e valorosas as mulheres na nossa magistratura. Não obstante os 

avanços inegáveis nos concursos das últimas duas décadas, no que tange ao 

número de mulheres na magistratura, o Brasil ainda não fez o seu dever de casa, 

conforme os dados disponíveis.  

Juízas iniciantes, que chamamos de substitutas, 44%; juízas titulares, 40%; 

desembargadoras, 25%; e ministras, 19%. Falta ministra na República do Brasil. 

A Ministra Maria Thereza recebe o STJ das mãos do Ministro Humberto Martins, que 

está ali, que chegou ao STJ vindo de Alagoas, terra de escritores e juristas de 

renome. Teve S. Exa. o pesado desafio de administrar o STJ, uma Casa, não sei se 

sabem, com quase cinco mil servidores, em período de pandemia global. Foi 

obrigado a inovar sem tempo para pensar e planejar. Saiu-se vitorioso nessa 

complexa jornada, sucesso que em muito decorre de seu espírito de colegialidade, 

bem representado pela frase que S. Exa. repete a cada instante – todos nós aqui 

conhecemos: “Sempre juntos, meu irmãozinho.” 

Verdade que, para sua tranquilidade, contou com um dedicado Vice-Presidente, o 

Ministro Jorge Mussi, vindo da esplendorosa Santa Catarina. 

As similitudes entre os dois são várias, a começar com o fato de serem oriundos, 

Presidente Beto Simonetti, da essencial advocacia brasileira. 

Ao agradecer aos Ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, faço uma referência 
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singela, mas necessária e expressiva, às suas esposas, a Rita de Cássia e a 

Juliana, assim como aos seus filhos, que lhes deram o imprescindível apoio familiar 

para o exercício da missão de dirigir o STJ. 

A Ministra Maria Thereza terá o Ministro Og Fernandes como Vice-Presidente. São 

amigos, partilham ideias e objetivos, enxergam o mundo pela mesma ótica. 

O Ministro Og Fernandes, além de respeitado conhecedor do Direito, foi jornalista, 

alguns dizem que ainda é. Domina com excelência a arte da palavra, o principal 

instrumento de trabalho do jornalismo e do ofício judicial.  

Juiz de carreira, foi Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, um dos mais 

antigos do Brasil. Aonde vai, onde passa, aonde chega, faz-se acompanhar de 

Roberta, esposa, que não posso deixar de homenagear. Pai e avô cuidadoso, 

encontra tempo para todos – não sei como – e para tudo: familiares; para nós, seus 

amigos; para os seus discípulos; e, evidentemente, para os processos. 

Na posse de Maria Thereza no STJ, em 9 de agosto de 2006, o então Presidente, 

Ministro Barros Monteiro, hoje aposentado, que tanta falta nos faz, ao saudá-la, 

disse que a vida da nova Ministra estava amparada em três pilares, atributos 

indispensáveis a um juiz: amor ao Direito, sede de conhecimento e devoção ao 

trabalho. Acrescento, em nome dos meus Colegas, à lista do Ministro Barros 

Monteiro quatro outros pilares: a simplicidade de ser, precisa prova; a transparência 

absoluta, necessária prova; a coerência nas suas ações e a inabalável integridade 

de caráter. Não são platitudes. 

Os que pela primeira vez encontram a Maria Thereza, a Ministra, logo percebem a 

sua simplicidade no falar e no agir, uma natural ausência de pompa, defeito tão 

comum, nós sabemos, nos que precisam esconder fragilidades ou impor talentos 

que lhes faltam. 

Seu despojamento me lembra a poesia de Cecília Meireles: “Que procuras? - Tudo. 

Que desejas? - Nada.” 

Para Maria Thereza, garantir a igualdade entre as pessoas ricas e pobres, cultas e 

analfabetas, poderosas e débeis é o único modo de viver e, mais importante, de 

viver em paz consigo mesma. 

Não surpreende, então, que sempre fiquem em último plano os seus inúmeros títulos 

de produção acadêmica: mestrado, doutorado, professora da respeitada Faculdade 
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de Direito da Universidade de São Paulo, dezenas de livros e artigos publicados. 

Simplicidade casada à total transparência e coerência no seu estilo de trabalho. Não 

há duas ou três Maria Thereza. A fita métrica que usa não muda conforme as 

circunstâncias.  

Essa perfeita harmonia entre o ser e o dever-ser deriva da sólida pauta de valores 

que lhe servem de guia, dos quais não abre mão. Herdou tudo dos seus pais e os 

solidificou com os irmãos e marido. Familiares que eu gostaria de nominar, mas não 

o faço a pedido da própria homenageada; não foi pedido, foi proibição.

O melhor de tudo, e agora é o melhor de tudo mesmo, no entanto, não são esses

traços que o Ministro Barros Monteiro e nós, seus Colegas, podemos facilmente

enumerar. O melhor mesmo é a sua alegria contagiante que desarma interlocutores

desavisados e anima os que, como eu, como nós, já a conhecem.

Alegria exuberante que não se confunde com desatenção aos graves problemas que

afetam o Brasil e confrontam a Justiça brasileira. É otimismo realista, com os pés no

chão e na convicção de que o nosso Estado de Direito Social estampado na

Constituição não é miragem, nem ato utópico do legislador de 1988, Senador

Rodrigo Pacheco. Ao contrário, é consciente opção ética, política e jurídica que

traduz um caminho irreversível, com marcos e objetivos que guiam a todos, em

especial os juízes.

E de otimismo nós, juízes, sempre precisamos no ofício de julgar. Os nossos

problemas sociais e distorções jurídicas são antigos, como diria o Presidente Luiz

Fux.

Uma passagem do livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, de Carolina de

Jesus, negra e catadora de papel, bem ilustra que estamos diante de um passado

que se recusa a nos abandonar. Em um dos tantos fatos da sua vida miserável que

reproduz nessa obra, de leitura obrigatória para as os juízes, a autora narra diálogo

ocorrido no dia 20 de maio de 1958, quando a Ministra Maria Thereza tinha menos

de 2 anos de idade – não quero revelar a idade da Presidente. Alguém na favela

pergunta à Carolina:

“ — A senhora tinha fé e agora não tem mais?

E respondeu ela:

— Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país,
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tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca. 

E concluiu:  

— E tudo que está fraco morre um dia [palavras de uma favelada, catadora de 

papel.” 

Maria Thereza nunca deixa de lembrar que os enormes poderes dos juízes 

brasileiros vêm acompanhados de colossais obrigações. À luz dessa ética da 

responsabilidade judicial, somos constitucionalmente incumbidos de zelar pela sorte 

de milhões de excluídos, destituídos de dignidade, de direitos humanos e, pior, de 

Justiça. Órfãos de direitos tangíveis na abundância de direitos formais. Para 

enfrentar judicialmente esses gravíssimos e urgentes dilemas, não precisamos de 

juízes ativistas, porque, no Brasil, o ativismo social e ecológico é da Constituição, é 

das leis e das normas internacionais que queremos respeitar, ao contrário de outros 

países. 

Maria Thereza e o Poder Judiciário do Brasil levam a sério o pedido poético, mas 

angustiado, de Cora Coralina na Oração do Pequeno Delinquente: “Meu Deus, 

acordai o coração dos meus juízes.” 

O legislador nos acordou. 

Encaminho-me para o final. Finalmente, como cidadão e Colega, só tenho a 

agradecer aos formadores do pensamento humanista e democrático da hoje Ministra 

Maria Thereza. E aqui homenageio esses seus mestres de Direito de vida, na 

pessoa do seu mentor maior, Desembargador e professor Alberto Silva Franco, aqui 

presente, na jovialidade dos seus 92 anos. Homenageio a minha, a nossa 

professora Ada Pellegrini Grinover, mentora de S. Exa., minha mentora, essa 

ausente, mas presente. 

Senhoras e senhores, somos privilegiados por ter uma posse de pessoas do bem, 

pessoas simples, juízes apenas íntegros, trabalhadores e cultos. Só isso já renova 

nossas esperanças, esperança que não fica lá longe, a perder de vista. É hoje, aqui. 

E, nesse sentimento, seguimos Clarice Lispector. 

Diz ela: 

“Mas se através de tudo corre a esperança, então a coisa é atingida. No entanto a 

esperança não é para amanhã. A esperança é este instante.” 

Muito obrigado.” 

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 28 set. 2022. 



 

Na sequência, foi concedida a palavra à Excelentíssima Senhora Lindôra Araújo, 

Vice-Procuradora-Geral da República, que fez o seguinte pronunciamento: ”Boa 

tarde a todos. Cumprimento, inicialmente, o Exmo. Sr. Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades, em 

especial os Ministros de Estado aqui presentes e demais autoridades do Poder 

Executivo; o Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, 

Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os demais 

parlamentares; o Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo, neste momento, um cumprimento 

especial ao Ministro Gilmar Mendes, ao Ministro Lewandowski e à Ministra Rosa 

Weber. Em nome de todas as mulheres do Brasil, que ela representa, de uma 

maneira brilhante, no Supremo Tribunal Federal, quero fazer um reconhecimento 

neste momento; também o Ministro Nunes Marques e o Ministro André Mendonça; a 

Sra. Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, 

agora empossada, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na pessoa de quem 

cumprimento todos os Presidentes de Tribunais Superiores. Neste momento, peço 

desculpas para fazer um cumprimento muito especial a um amigo muito querido, o 

Ministro Francisco Falcão; também peço para cumprimentar mais dois amigos, além 

de todos os Ministros do STJ, com os quais trabalho há muitos anos, que é o 

Ministro Bellizze, meu amigo há vinte anos, e a Ministra Isabel Gallotti, também de 

muitos e muitos anos. Peço licença para fazer esse cumprimento. Vou cumprimentar 

novamente, depois, o Ministro Og Fernandes, com quem tenho trabalhado e a quem 

tenho dado muito trabalho nestes últimos anos; o Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti – chamando de Beto Simonetti, como todos 

chamam –, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados do Brasil. Tenho 

muito orgulho da advocacia, inclusive tenho uma família de advogados. Então, para 

mim, é uma profissão extremamente sensível e importante neste País. O Exmo. Sr. 

Governador do Estado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na pessoa de quem 

cumprimento os demais governadores presentes; todos os embaixadores presentes; 

membros de todo o Judiciário, que não cumprimentei anteriormente; membros do 

Ministério Público Estadual, Federal; demais servidores civis e militares, magistrados 
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e servidores, senhoras e senhores. 

Estou cumprindo uma missão bastante difícil, pois quem deveria estar aqui era o 

Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, mas um problema muito sério de 

última hora o impediu de estar aqui. Por isso o estou representando neste momento. 

Quero, primeiramente, parabenizar S. Exas. os Srs. Ministros Humberto Martins e 

Jorge Mussi pela gestão que pautaram de uma forma extremamente amigável. 

Houve um diálogo esplêndido, inovação, transparência, eficiência e celeridade. O 

Ministro Humberto Martins foi de uma amizade com o Ministério Público, com todas 

as autoridades, com a Ordem, com as partes, nunca vista. 

Quando Presidentes, tive muito contato com o Ministro Falcão e com a Ministra 

Laurita, e o Ministro Humberto Martins, junto com todas essas administrações, foi de 

uma sensibilidade muito forte. 

Tivemos o período da pandemia e todo mundo achou que o Tribunal não 

funcionaria, mas funcionou e de maneira brilhante. Acho que a advocacia pode dizer 

que não paramos, pois tivemos todas as sessões e os processos, que são milhões, 

e não milhares, foram julgados. Então, nosso reconhecimento por todo esse período.  

Agradeço, em nome do Ministério Público, por tudo o que aconteceu aqui, que foi 

brilhante.  

Tivemos um diálogo muito grande com o Ministro Falcão, durante todo esse período, 

e não deixamos passar nossas operações. Ministério Público e Judiciário tiveram um 

diálogo absurdo. Foi um período fantástico. Não podemos dizer que, por algum 

motivo, deixamos de trabalhar. Foi um trabalho insano – não foi, Ministra Maria 

Thereza? –, mas nada nos impediu de trabalhar. 

Então, dirijo-me a quem assume o encargo. 

Esse encargo, esse trabalho, não vejo como aprimorar, mas sabemos que será 

aprimorado. Os elogios que o Ministro Herman Benjamin fez eu não vou repetir. 

Todos eles estão escritos aqui, mas acho que seria um bis in idem repeti-los – 

cansaria até a plateia –, inclusive currículo e tudo. Não vou repetir. Inclusive falo 

tudo o que o Ministro falou, o que seria exagerar ou até se poderia dizer: para quê? 

Assim, Ministra, receba todos os mesmos elogios, porque V. Exa. merece tudo o que 

foi dito.  

S. Exa. é paulistana. Dizem que vai exigir um pouquinho mais de trabalho de nós,
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mas não sei se é verdade. 

Não sei se o Ministro Herman falou, mas a Ministra Maria Thereza integra ainda a 

Rede Mundial de Integridade Judicial da ONU, o que contribui para uma melhoria 

ainda maior desta Casa. 

Ao lado de S. Exa. está o Ministro Og., com quem tivemos muitas ações – não é, 

Ministro? –, que não foram poucas e que não acabaram. Continuamos na luta e 

acho que fizemos, durante esse tempo de três anos, ações que mudaram o 

panorama – até posso dizer – do País, em que não demos trégua. 

V. Exa., Ministro Og, é um jornalista, como o Ministro Herman falou, como poucos,

aliás, como poucos mesmo. Tenho de dizer que V. Exa. é um jornalista do qual não

podemos esquecer de jeito nenhum. A sua formação tem ajudado muito no

panorama deste País e das suas ações. Pernambuco nos trouxe V. Exa. Aliás, o

Nordeste está muito bem representado aqui por vários Ministros.

Então, o Ministro Og deixou-nos meio sem muitas palavras.

O Brasil está entre os países maiores com o maior número de processos e este

Tribunal não tem parado com essa quantidade, mas tem dado andamento a tudo. Só

neste ano, pouco mais de 27 milhões de novos casos chegaram aos tribunais de

todo País. Não é pouca coisa; é muita coisa, mas acredito que se tem dado

andamento a tudo. Supremo, STJ e tribunais regionais federais e estaduais têm

passado por isso.

Mostro a importância desta Corte, porque acaba desaguando aqui e atualmente até

no Supremo, coisa que já não deveria estar acontecendo.

Temos confiança na Ministra Maria Thereza e no Ministro Og Fernandes, que

saberão garantir as condições para que os integrantes desta Corte possam

desempenhar, com o zelo de sempre, as atividades que levarão ao desfecho desse

caso.

O acervo é apenas uma quantidade da parte do universo que representa o trabalho

de V. Exas. O trabalho em si é o menor. Por incrível que possa parecer, o trabalho

do processo apenas é uma parte da quantidade de tudo que devemos fazer e de

tudo que esta Corte precisa fazer em prol do Brasil.

Recebam todo o apoio da Procuradoria-Geral da República na missão de garantir a

segurança jurídica das leis federais, principalmente da Constituição Federal,
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essencial à estabilidade socioeconômica e à garantia da democracia plena do País, 

evitando-se qualquer excesso e abuso de poder. Isso é o mais essencial na vida. 

Desejo-lhes muito sucesso no labor cotidiano e uma gestão focada na defesa coesa, 

firme e equilibrada do Direito em nosso Brasil. 

Também agradeço muito a presença do Ministro Alexandre de Moraes, que estava 

do lado de cá, e agradeço a todos os Ministros.  

Obrigada e parabéns aos empossados.” 

Na sequência, a Ministra Presidente concedeu a palavra ao Doutor Beto Simonetti, 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez o seguinte pronunciamento: 

“Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Inicio cumprimentando o Presidente 

da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento todos os 

integrantes do Poder Executivo brasileiro; o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, na pessoa de quem 

cumprimento todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os magistrados 

e magistradas brasileiros; a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça, e o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça, na pessoa de quem cumprimento os demais Ministros 

e Ministras desta Corte Superior. 

Faço referências respeitosas ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 

Ministro Emmanoel Pereira, e ao Ministro Alexandre de Moraes, Presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento todos os Ministros e 

Ministras daquelas Cortes; Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Congresso 

Nacional, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares e todas as 

parlamentares do Brasil; na pessoa da Vice-Procuradora-Geral da República, 

Lindôra Maria Araújo, cumprimento todos os integrantes do Ministério Público do 

Brasil; senhores advogados e advogadas do Brasil, cumprimento-os na pessoa do 

Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael de Assis 

Horn, como também todos os senhores e senhoras aqui presentes.  

É uma honra representar um milhão e trezentos mil advogadas e advogados na 

posse da Ministra Maria Thereza de Assis Moura e do Ministro Og Fernandes, como 

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça e do 

Conselho da Justiça Federal. 
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Oriunda do quinto constitucional da advocacia, a Ministra faz história ao se tornar a 

segunda mulher a presidir o Tribunal da Cidadania. A Ministra Maria Thereza e o 

Ministro Og Fernandes estão, seguramente, à altura dos desafios que virão. 

A OAB, maior entidade civil do País, renova hoje o seu compromisso com o 

fortalecimento do STJ e do Poder Judiciário, que é um dos pilares do Estado 

Democrático de Direito. A advocacia brasileira está à disposição para contribuir com 

a gestão que hoje se inicia. 

Prezadas Ministras e prezados Ministros, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

ingressou no STJ depois de militar na advocacia por vinte e seis anos e se tornou a 

primeira mulher a conquistar a vaga do quinto constitucional da advocacia. Esse é 

um fato cuja relevância é devidamente registrada na história da Ordem. Sua 

experiência como advogada, Ministra, muito contribuirá para o sucesso de sua 

gestão.  

Saúdo, de igual modo, o Ministro Og Fernandes, que assume a Vice-Presidência do 

Superior Tribunal de Justiça. Para isso, faço especial menção à decisão da Corte 

Especial, em março deste ano, que validou os termos do Código de Processo Civil 

para a fixação dos honorários advocatícios. 

Como relator do caso, o Ministro Og Fernandes reconheceu o trabalho do 

Congresso Nacional ao elaborar o novo CPC e o papel das entidades de classe na 

democracia.  

Em seu voto – com sua permissão, Ministro Og, trago um trecho declinado por V. 

Exa. naquela oportunidade –, disse S. Exa.: 

‘A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao 

Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como parte do 

funcionamento normal das instituições.’ 

Com esse reconhecimento, milhares de advogados de todo o País agora podem 

exercer a profissão com a segurança de obter proventos para arcar com suas 

necessidades. 

Em nome da advocacia, prezado Ministro Og Fernandes, manifesto gratidão pelo 

reconhecimento da dignidade necessária para todos que militam na nossa profissão. 

Advogado valorizado significa cidadão respeitado. 

Ministra Maria Thereza e Ministro Og, é um privilégio presidir o Conselho Federal da 
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OAB e colaborar com o STJ no período de sua gestão. De igual modo, fui honrado 

com a possibilidade de cooperar com a gestão dos Ministros Humberto Martins e 

Jorge Mussi, Presidente e Vice-Presidente do STJ no último biênio. 

Agradeço a V. Exas., Ministro Humberto Martins e Ministro Jorge Mussi, pela 

sensibilidade com que trataram as pautas da cidadania e dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Acompanhei de perto a concretização do lema do Presidente Humberto Martins: “De 

mãos dadas: magistratura e cidadania”. Quem mais se beneficiou foi a sociedade 

brasileira. 

Nessa gestão, apesar da pandemia, o STJ manteve a alta produtividade e 

implementou ferramentas que impactaram positivamente a prestação jurisdicional. 

Sua postura como Presidente do Tribunal da Cidadania, Ministro Humberto Martins, 

já é referência para todo o sistema de Justiça. 

Senhoras e Senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil compartilha com o Poder 

Judiciário a missão de defender o Estado Democrático de Direito. Somos soldados 

da legalidade, dos direitos e das liberdades individuais. Nossa profissão de fé é a 

proteção da Constituição, e o STJ é filho da Carta Cidadã. 

O STJ bem conhece e aplica a lição de Rui Barbosa, para quem o direito dos mais 

miseráveis dos homens, o direito do mendigo, do escravo não é menos sagrado 

perante a Justiça que o do mais alto dos poderes. E todas as respostas de que 

precisamos podem ser encontradas na Constituição. Isso vale para os milhões de 

processos que fazem de nosso Judiciário um dos mais demandados do mundo. 

Temos de assegurar o funcionamento ético e eficiente dos meios extrajudiciais de 

resolução de conflitos, como mediação e arbitragem. São milhões de ações que, na 

verdade, representam milhões de pessoas físicas e jurídicas buscando assegurar 

seus direitos. O norte para encontrar essas respostas é a Constituição, inclusive 

para as demandas relacionadas às nossas eleições. 

A OAB zela pelos pilares do Estado Democrático de Direito, que são a separação 

entre os poderes, o modelo federativo e o sistema de direitos e garantias individuais. 

As Ministras e os Ministros do STJ são respeitados juristas que cumprem com 

denodo a missão de assegurar a autoridade do direito fundamental no País. Temos 

certeza de que as prerrogativas dos advogados, em especial os direitos de sermos 
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recebidos em audiência e de realizarmos sustentação oral, terão plena acolhida de 

todos os distintos integrantes deste Tribunal. 

Para finalizar, trago um trecho de um discurso feito pelo advogado Marcus Vinicius 

Furtado Coêlho quando presidiu a Ordem, um discurso ainda mantido até hoje em 

nossa Casa. 

Dizia Marcus Vinicius: 

“Precisamos de mais mulheres no Judiciário, para torná-lo um Poder mais 

inteligente, altivo e dedicado. Um forte movimento com esta bandeira já se iniciou 

dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e tenho certeza de que será perene.” 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, tenho orgulho de ver que V. Exa. abre 

caminhos e inspira milhares de mulheres brasileiras. Graças ao seu pioneirismo, 

muitas percorrerão a mesma trilha. 

As garantias da magistratura e as prerrogativas dos advogados são cláusulas 

fundamentais para a prevalência do Estado de Direito e a boa prestação 

jurisdicional. Confiamos que tais valores terão guarida no período que se inicia com 

o apoio da entidade da advocacia.

Que Deus ilumine a gestão de V. Exas.

Muito obrigado a todos.”

Após, a Ministra Presidente fez seu pronunciamento nestes termos: “Inicialmente, eu

gostaria de agradecer a presença dos integrantes da Mesa de Honra, Exmo. Sr.

Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, muito obrigada pela

sua presença; Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de

Justiça, ao qual até ontem pertenci, Ministro Luiz Fux, na pessoa de quem

cumprimento os Ministros da Suprema Corte, de hoje e de sempre, e peço licença

também para registrar aqui a presença do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,

Ministro Alexandre de Moraes.

Agradeço a presença do Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo

Pacheco, em nome de quem saúdo todos os senhores parlamentares; da Vice-

Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, neste ato

representando o Procurador-Geral da República e na pessoa de quem saúdo os

integrantes do Ministério Público; do Presidente nacional da Ordem dos Advogados

do Brasil, Dr. Beto Simonetti, em nome de quem apresento os meus cumprimentos

Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 28 set. 2022. 



às advogadas e aos advogados brasileiros, a quem muito me orgulho de ter 

pertencido durante vinte e seis anos; dos meus Colegas, as Sras. Ministras e os Srs. 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de hoje e de sempre; dos senhores 

embaixadores e representantes do corpo diplomático; do Sr. Juiz Ricardo Pérez 

Manrique, Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e dos senhores 

juízes daquela Corte, que muito nos honram com a sua presença; dos senhores 

conselheiros, queridos amigos e Colegas do Conselho Nacional de Justiça; do 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Emmanoel Pereira, estendo 

os cumprimentos aos Ministros da Corte Superior do Trabalho; do Ministro de Estado 

da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e, em seu nome, cumprimento os 

Ministros de Estado; dos Srs. Governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, e 

Paulo Câmara, do Estado de Pernambuco, e aqui estendo minhas saudações a 

todos os governadores que acompanham esta solenidade; do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Federal José Amilcar Machado, na 

pessoa de quem saúdo os presidentes e desembargadores dos demais tribunais 

regionais federais que prestigiam esta cerimônia; do Presidente do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador José Cruz Macedo, e do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ricardo 

Mair Anafe, em nome dos quais cumprimento todos os Desembargadores do 

Tribunal de Justiça; do Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(Ajufe), Juiz Federal Nelson Alves; da Presidente da Associação dos Magistrados 

Brasileiros, Juíza Renata Gil, na pessoa de quem saúdo os demais presidentes de 

institutos e associações da magistratura brasileira – muito nos honra ter uma mulher 

na presidência da AMB; do Defensor Público-Geral Federal, Dr. Daniel de Macedo 

Alves Pereira, em nome de quem cumprimento todos os defensores públicos.  

Senhores prefeitos, autoridades municipais, demais integrantes da magistratura 

brasileira, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, sintam-se igualmente 

cumprimentadas; senhores jornalistas, demais profissionais da imprensa, meus 

queridos colegas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, servidores do 

Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, senhoras e senhores. 

Agradeço, inicialmente, a gentileza das palavras dirigidas a mim e ao Ministro Og 

Fernandes por todos os oradores que me antecederam. Posso dizer, pelo menos por 
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mim, não pelo Ministro Og, que sei que todas foram muito imerecidas, que há um 

tanto de exagero nessas palavras tão meigas e tão carinhosas a mim dirigidas. 

Reconheço de pronto o enorme mérito do querido Ministro e irmão, como assim 

costumamos nos chamar, Humberto Martins, por manter o Tribunal em passo de 

constante evolução, não obstante os desafios enfrentados nos últimos dois anos. 

V. Exa., ao lado do caríssimo amigo Ministro Jorge Mussi na Vice-Presidência,

conseguiu enfrentar com equilíbrio os desafios trazidos pela pandemia da covid-19

ao País e à Justiça brasileira.

Refiro-me primeiro aos complexos problemas relativos à atividade jurisdicional, dado

o caráter novo e inusitado de algumas demandas que puseram em confronto

diferentes agentes e interesses. Além disso, lembro a necessidade de garantir o

distanciamento social, que impôs verdadeira revolução na forma de trabalho dos

servidores e magistrados, além de inovações indispensáveis ao atendimento a

advogados, colaboradores e jurisdicionados.

Muito obrigada, Ministro Humberto Martins, e muito obrigada, Ministro Jorge Mussi,

por toda a gestão que hoje termina.

Senhoras e senhores, passado esse momento crítico da pior crise sanitária da nossa

história, é possível avançar nas políticas sociais imprescindíveis ao País. Reformas

estruturais são urgentes, cabendo ao Judiciário a complexa missão de, com

independência, imparcialidade e integridade, garantir que os avanços ocorram com

segurança e respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

A aprovação da chamada Emenda Constitucional da Relevância, com inegável

impacto no processo de consolidação do STJ como Corte nacional responsável pela

uniformização da jurisprudência infraconstitucional, sem dúvida possibilitará focar

seus esforços em teses de maior interesse social, que serão replicadas em todos os

tribunais do País. As decisões terão maior alcance e chegarão a um maior número

de pessoas, com redução do gigantesco acervo de processos hoje existente. A

expectativa, portanto, é que a Justiça se torne mais célere e efetiva ao deixar o STJ

de atuar como terceira instância de recursos.

Deixo aqui meu testemunho de que essa alteração consagra o trabalho valoroso de

muitos Colegas e dos brilhantes juristas que fizeram parte da comissão que, desde

2012, emprestou seus esforços para a elaboração da proposta de emenda
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constitucional que, ao cabo, visa ao fortalecimento da atividade jurisdicional prestada 

pelo Tribunal. 

Ao lado da melhor gestão do acervo, que se espera possa ocorrer com a 

regulamentação da Emenda Constitucional da Relevância, esta Corte buscará, nos 

próximos dois anos, além de eficiência administrativa, o incremento da sua 

participação institucional na comunidade jurídica internacional, por meio de diálogo 

entre cortes-irmãs. 

No ano passado, no âmbito da Cúpula Judicial Ibero-Americana, foi criada a Rede 

Ibero-Americana de Integridade Judicial, exercendo o STJ a primeira secretaria da 

entidade. No próximo mês de setembro, reuniremos, neste Tribunal, representantes 

de 23 países, integrantes da Cúpula, para a elaboração de planos de trabalho que 

irão fortalecer também o nosso Poder Judiciário.  

Recebemos hoje, nesta cerimônia, os juízes da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que nos deram a honra de usar o STJ para realizar a sua centésima 

quinquagésima sessão ordinária. Abrindo nossas portas a eles, aprendemos muito. 

Trocas de experiências internacionais são relevantíssimas em um mundo 

globalizado.  

Todo esse contexto nos faz refletir sobre o quanto é fundamental ter em mente que 

um Judiciário forte – elemento essencial para a existência do Estado Democrático de 

Direito – exige que seja ele reconhecido como um poder independente e íntegro 

pelos cidadãos. Caberá à conduta do próprio Judiciário incrementar a sua 

credibilidade perante a sociedade.  

É essencial que o papel central do juiz seja exercido com ética e humanismo, já que 

serve de ponte entre o Direito e a sociedade, protegendo a Constituição e a 

Democracia. Para isso, independência, transparência e diálogo entre as instituições 

públicas se mostram essenciais. 

Também imprescindível e inegociável o respeito aos direitos humanos. Aliás, é papel 

elementar do Judiciário a proteção aos direitos e garantias postas na Lei Maior, sem 

exclusão de nenhum cidadão. 

É ainda basilar conscientizar a sociedade de que, primeiro, os beneficiários últimos 

da independência e da imparcialidade dos juízes não são os próprios juízes, mas os 

cidadãos e os jurisdicionados; segundo, de que a independência judicial não é uma 
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virtude, mas um dever dos juízes, que só pode ser cumprido se existirem 

instrumentos que os protejam de influências estranhas ao Direito e ao processo 

judicial; e, terceiro, de que no Estado de Direito, o dever de aplicar a lei, o dever de 

independência e o dever de imparcialidade são absolutamente indisponíveis, 

intrínsecos e vitais ao juiz.  

Deve-se, assim, cumprir e fazer cumprir a lei, observando o espaço que a 

Constituição reserva ao Judiciário, dialogando com os demais Poderes. Deve-se 

estar aberto à sociedade, em gestos transparentes, e aplicar a jurisprudência de 

maneira consistente, para que a prestação jurisdicional seja segura, íntegra, 

previsível e o julgamento dos processos ocorra em prazo razoável.  

É justamente isso que a população brasileira pode esperar do Superior Tribunal de 

Justiça nos próximos dois anos. E, para tanto, todos nós, Ministros, contamos com a 

imprescindível colaboração dos competentes e dedicados servidores desta Casa e 

do Conselho da Justiça Federal, que, diuturnamente, dão o suporte indispensável ao 

exercício da nossa atividade jurisdicional.  

Nessa altura, invoco a fundamental participação da Ordem dos Advogados do Brasil 

para a realização da Justiça. As advogadas e os advogados são a voz de quem teve 

um direito negado. Imperioso, por conseguinte, que, no caminho da ética, da 

moralidade e da liberdade, a Ordem dos Advogados do Brasil continue a atuar ao 

lado do Ministério Público na defesa dos princípios basilares da nossa República.  

A última palavra é dedicada aos meus eminentes Pares, que, com seu trabalho e 

conhecimento, tornam este Superior Tribunal tão admirado pelos cidadãos. O 

compromisso pessoal de cada um com a Justiça constitui um dos pilares da Corte, 

além do companheirismo que nos aproxima como colegas e amigos.  

Continuemos unidos e firmes para que o STJ, pioneiro na implantação do processo 

eletrônico, continue na dianteira da utilização da inteligência artificial e da 

automação como ferramentas de auxílio à atividade de julgamento.  

Refiro-me, ainda, à inclusão de pessoas com deficiências entre nossos 

colaboradores, além de outros tantos projetos – alguns até já mencionados pelo 

ilustre Ministro Humberto Martins, obviamente, a eles será dada sequência. E que 

esta Corte continue a disponibilizar aos cidadãos, aos servidores e aos julgadores 

uma estrutura de ponta, a fim de que o Tribunal cumpra com maestria a sua missão, 
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promovendo a dignidade da pessoa humana e fortalecendo o Estado Democrático 

de Direito.  

Termino com Guimarães Rosa, que certa vez disse: 

“O real não está no início nem no fim: ele se mostra para a gente é no meio da 

travessia.” 

Muito obrigada a todos.” 

A Ministra Presidente declarou encerrada a sessão às dezoito horas e cinquenta e 

oito minutos. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

Presidente 

Marcos Antonio Cavalcante 

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal 
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