
 

 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2009 

 
ELEIÇÃO DE DOIS MEMBROS EFETIVOS E DOIS MEMBROS SUPLENTES DO 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O BIÊNIO 2009/2011 
 

Às dezoito horas e quarenta minutos do dia doze de agosto do ano de dois 
mil e nove, na Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a 
presidência do Ministro Cesar Asfor Rocha, foi aberta a Sessão. Presentes os Ministros 
Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, 
Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Francisco Falcão, Laurita Vaz, João Otávio de 
Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Denise Arruda, Arnaldo Esteves Lima, 
Massami Uyeda, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, 
Napoleão Maia Filho, Sidnei Beneti, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, 
Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Afastado do exercício de suas funções o 
Ministro Paulo Medina. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilson Dipp, Nancy 
Andrighi e Luiz Fux.  

 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA (PRESIDENTE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL): 
Senhores Ministros, declaro aberta esta Sessão Plenária, que tem por finalidade eleger 
dois Membros efetivos e dois Membros suplentes do Conselho da Justiça Federal em 
decorrência da proximidade do término do biênio do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido 
e da vaga aberta em virtude da aposentadoria do Senhor Ministro Paulo Gallotti. 

Na ordem costumeira de antiguidade, a vez é dos Senhores Ministros 
Francisco Falcão e Laurita Vaz.  

Podemos elegê-los por aclamação? Há alguma divergência? 
Não havendo divergência, declaro eleitos o Senhor Ministro Francisco 

Falcão e a Senhora Ministra Laurita Vaz.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Senhor Presidente, peço 

que registre meu voto na Senhora Ministra Laurita Vaz, e quero dizer que tenho ciência 
dos desafios dessa nova missão e, como homem temente e crente a Deus, rogo a Ele que 
me proteja nessa nova missão. Obrigado. 

 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Senhores Ministros, 

gostaria de declarar que, em vista da proximidade do término do mandato do Senhor 
Ministro Hamilton Carvalhido, a Senhora Ministra Eliana Calmon seria a nova 
Corregedora-Geral da Justiça Federal, por ser a mais antiga dentro dos três Ministros 
efetivos do Conselho, conforme disposto no art. 8º, §1º, da Lei nº 7.746, art. 2º, §2º, do 
Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal e art. 3º do Regimento Interno do 
STJ.  

Entretanto, em decorrência da proximidade do término do biênio da 
Senhora Ministra Eliana Calmon, previsto para o dia 7 de dezembro... 

 
A SENHORA MINISTRA ELIANA CALMON: Exatamente, Senhor 

Presidente, eu só teria cinco meses e não gostaria de assumir um cargo por metade. Daí 
por que estou abrindo mão do cargo. 

 



 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Então, a vez será do 
Senhor Ministro Francisco Falcão, a quem, novamente, concedo a palavra. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Senhor Presidente, mais 

uma vez registro os meus cumprimentos aos meus eminentes Pares e gostaria de dizer 
que tudo farei para bem desempenhar essa nova missão, sempre voltado para a defesa 
do interesse público, em primeiro lugar. Muito obrigado. 

 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Temos que proceder 

também à escolha dos Suplentes do Conselho da Justiça Federal, vez que, agora, só 
temos um Conselheiro Suplente, o Senhor Ministro Luiz Fux.  

Na ordem de antiguidade, a vez será dos Senhores Ministros João Otávio 
de Noronha e Teori Albino Zavascki. A exemplo do que ocorreu na eleição dos Senhores 
Ministros titulares, creio que podemos também fazer por aclamação. Alguma 
discrepância? 

Declaro eleitos para Conselheiros Suplentes do Conselho da Justiça 
Federal, pelo mandato de dois anos, os Senhores Ministros João Otávio de Noronha e 
Teori Albino Zavascki. 

Esse tema foi o tema que motivou a nossa Sessão Plenária para hoje.  

 
O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Senhor Presidente, 

sabemos que brevemente vamos ter que elaborar uma lista para preencher a vaga de 
Desembargador deixada pelo Senhor Ministro Paulo Gallotti. Minha intenção seria propor 
a Vossa Excelência que submetesse ao egrégio Plenário uma proposição no sentido de 
vincular eventuais candidatos à subscrição de um termo de compromisso de residência 
com o cônjuge na Capital e também de não exercer outras atividades fora de Brasília.  

 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: Senhor Presidente, o que o 

Tribunal pretende é que o exercente ao cargo se estabeleça aqui e que aqui permaneça. 
Com essa extensão, não estaríamos criando obstáculo ou impedindo o recrutamento de 
bons nomes? Estaríamos impondo-lhes não só que permaneça, resida e fique aqui, mas 
também o seu cônjuge e que também não tenha atividade nenhuma em lugar fora de 
Brasília. Não sei se estaríamos fechando muito as portas do Superior Tribunal de Justiça. 
Essa é a minha preocupação. 

Proponho que ele tenha residência aqui. 
 
O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: A questão do ponto, 

se Vossa Excelência me permite, seria só por um motivo justificado. Agora, o exercício de 
outra atividade, entenda-se bem, é atividade remunerada. 

 
A SENHORA MINISTRA ELIANA CALMON: Senhor Presidente, entendo 

qual é o propósito. Realmente, é preciso que o Ministro more em Brasília, mas a 
assinatura desse termo penso que é absolutamente inócua porque ele assina o termo e 
faz o que quiser. E ninguém vai fazer nada. O que temos de verificar é exatamente o 
propósito de quem vem para cá. Mais força do que um termo assinado é o da própria lei 
que exige que um funcionário more de modo definitivo no local onde exerce a sua 
atividade. Se a lei não foi suficiente para termos um padrão, assinar um termo será que 
teria essa força? Estaríamos mais uma vez sendo bisonhos. 

Proponho que não se deve assinar, mas efetivamente existe esse propósito 
e é um propósito legal, o de aqui morar e aqui permanecer. 

 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: Senhor Presidente, adiro à 

proposta da Senhora Ministra Eliana Calmon. 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Senhor Presidente, não vejo 

problema em relação à proposta, mas no caso de a pessoa ter atividade fora de Brasília 
e, na substituição, não vejo sentido quem fica aqui ter, às vezes na sexta-feira ou na 



 

segunda-feira, examinar liminar, quando a outra pessoa que deveria estar ali está 
exercendo uma atividade fora daqui. É um problema sério, principalmente para aqueles 
que ficam aqui.  

Essa portaria de substituição é extremamente injusta para quem exerce a 
função aqui. É um problema, porque ficamos aqui e, volta e meia, aparece alguma coisa 
em rodízio, tem que substituir ou o advogado vem conversar conosco para saber se a 
pessoa vem ou não. É desagradável isso. 

 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: Senhor Presidente, voto no 

sentido de permanecermos como estamos, ou seja, conversarmos com o candidato, 
mostrarmos a ele que seria benéfico para todos que permanecesse em Brasília, mas sem 
assinatura alguma. 

 
O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Senhor Presidente, voto a 

favor da proposta com uma pequena ressalva a respeito da qual farei algumas 
considerações, porque considero importantes. 

Sou a favor da proposta porque, realmente, trata-se de uma obrigação 
constitucional. Está na Constituição Federal, foi resultado da Emenda Constitucional nº 
45, que o Juiz deve residir na comarca. E residência é um estado de fato, ao contrário do 
domicílio. Por isso, há a necessidade que a pessoa more aqui. Quanto a isso não tenho 
dúvida nenhuma. 

A utilidade prática é porque é um instrumento de coerção do Tribunal, 
coerção moral, pois a pessoa assumiu um compromisso e não cumpriu. Entendo 
importante. 

Agora, deveríamos fazer uma pequena ressalva, por exemplo: há casos em 
que o cônjuge, seja homem ou mulher, tem uma atividade profissional que não permite 
que se desloque para a Capital. Nesse caso específico, entendo que deveríamos ter uma 
atitude preventiva, ou seja, verificar se, na ocasião da feitura das listas, é conveniente 
ter alguém aqui que todas as semanas, às quintas-feiras, tenha que retornar à capital 
para manter a sua vida familiar. Porém, essa é uma questão de, vamos dizer, 
conveniência do Tribunal na elaboração das listas. 

Nunca tive essa situação descrita pelo Senhor Ministro Felix Fischer, mas 
se, por exemplo, há Ministros que se ausentam na quinta-feira e deixam para os que 
estão aqui o trabalho, é uma situação, realmente, embaraçosa. 

Por isso, Senhor Ministro Fernando Gonçalves, acompanharia Vossa 
Excelência, salvo nesse aspecto, ou seja, os Ministros ou Ministras, cujos cônjuges 
tiverem uma atividade profissional, evidentemente, terão que preservar essa situação, 
porque é um direito legítimo. 

Apenas com essa ressalva – os que não tiverem têm que se transferir.  
 
O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Senhor Presidente, 

como disse, a questão relativa ao cônjuge não é uma regra fixa, pode-se, no caso de um 
motivo justificado como esse que Vossa Excelência trouxe à colação, no caso de alguém 
cujo cônjuge trabalhe fora, evidentemente que é justificado, e não poderemos impor 
essa obrigação. 

Adiro à proposta do Senhor Ministro Ari Pargendler. 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Senhor Presidente, acompanho 

o voto do Senhor Ministro Fernando Gonçalves. 
 
O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Senhor 

Presidente, entendo a preocupação do Tribunal e sei o que acontece quando um Colega 
se ausenta e sobrecarrega os outros, até porque a norma obriga a residência em Brasília. 

O que, efetivamente, não vejo, acompanhando a Senhora Ministra Eliana 
Calmon, é como se dá efetividade a isso. Até porque, quando as listas vêm, todo mundo 
jura que vai morar em Brasília, isso sempre aconteceu, historicamente é assim. 

Depois, fica um tanto subjetivo obrigar a mulher de alguém a morar aqui. 
As razões são subjetivas. Tem gente que simplesmente vai ter que se separar, outros, 



 

porque a mulher não vai querer morar aqui, por uma razão ou por outra, ou porque tem 
filhos, porque tem a mãe doente. 

Penso que é muito difícil implementarmos isso. Prefiro, na verdade, me 
posicionar da seguinte forma: vou observar nas listas quem tem intenção ou não de 
morar em Brasília, quem tem vínculo ou não efetivo com os outros Estados, e havendo 
uma possibilidade de ameaça de a pessoa realmente pretender fazer uma coisa e outra, 
não voto. Quer dizer, o que se pode, talvez, analisar é isto: naquele debate que vai 
haver, a comissão que examinar deve verificar se realmente há uma disposição concreta 
ou há alguma possibilidade de a pessoa não se transferir efetivamente. Mas, penso que 
assinar um compromisso, confesso que prefiro ficar, com a máxima vênia, com a 
divergência, muito embora compreendendo a melhor das intenções. 

 
O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor Presidente, 

acompanho o voto do Senhor Ministro Fernando Gonçalves. 
 
A SENHORA MINISTRA ELIANA CALMON: Senhor Presidente, como já 

adiantei, vejo a intenção da proposta, mas, pela falta de efetividade, sou contra. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Senhor Presidente, 

acompanho a proposta do Senhor Ministro Fernando Gonçalves com as considerações do 
Senhor Ministro Ari Pargendler. 

 
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente, acompanho a 

proposta do Senhor Ministro Fernando Gonçalves. 
 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor 

Presidente, peço vênia ao Senhor Ministro Fernando Gonçalves, mas voto contra.  
 
O SENHOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Senhor Presidente, a 

proposta é a de que se obtenha do candidato uma assinatura, um termo de compromisso 
para morar em Brasília. Por trás dessa proposta, na verdade, não é a questão de morar 
ou não, é de estar aqui em Brasília às segundas e sextas-feiras. 

Parece-me que o problema é esse. Há pessoas que moram aqui de terça a 
quinta-feira. O problema que aparentemente se quer contornar é um problema de 
segunda e sexta-feira, que seria uma obrigação constitucional. 

Não vejo sentido nenhum em obter um compromisso escrito de cumprir 
uma coisa que a Constituição exige. Penso que se fôssemos querer obter um 
compromisso real, é um compromisso que teria que ser mais amplo de não viajar às 
segundas e sextas-feiras. A questão não é residir, mas estar aqui na segunda e na sexta-
feira. 

Estamos aqui disfarçando o problema. Sou contra a proposta nos termos 
em que está colocada. 

 
O SENHOR MINISTRO CASTRO MEIRA: Senhor Presidente, louvando a 

boa intenção, discordo dessa proposta colocando que essa preocupação deve ser nossa 
no momento de dar o voto. Devemos verificar se o candidato, realmente, tem a proposta 
e intenção de permanecer aqui em Brasília. Para algumas pessoas é fácil saber isso. 

 
A SENHORA MINISTRA DENISE ARRUDA: Senhor Presidente, 

acompanho a opinião da Senhora Ministra Eliana Calmon, pedindo vênia ao Senhor 
Ministro Fernando Gonçalves. 

 
O SENHOR MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: Senhor Presidente, 

com a divergência, com a devida vênia. 
 
O SENHOR MINISTRO MASSAMI UYEDA: Senhor Presidente, com a 

devida vênia, acompanho a divergência.  
 



 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS: Senhor Presidente, 
acompanho o Senhor Ministro Fernando Gonçalves, com as observações do Senhor 
Ministro Ari Pargendler. 

 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor 

Presidente, peço licença para acompanhar a Senhora Ministra Eliana Calmon, com as 
considerações feitas no sentido de que devemos verificar, no momento da entrevista, 
qual é a real intenção de quem está pretendendo vir para cá, sem a necessidade de 
assinatura desse termo. 

 
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor Presidente, 

acompanho a proposta do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, mas reconhecendo que, 
mais forte que a Constituição, um termo de compromisso como esse não é. De toda 
sorte, como Vossa Excelência muito bem disse, já temos, nas entrevistas, indagado isso 
dos candidatos, mas é uma manifestação moral. Talvez, isso, sendo dito de forma 
expressa, escrita, possa ajudar. É uma esperança. 

 
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Senhor 

Presidente, acompanho a proposta do eminente Ministro Fernando Gonçalves. 
 
O SENHOR MINISTRO SIDNEI BENETI: Senhor Presidente, data venia, 

com a divergência, nos termos do voto do Ministro Nilson Naves. 
 
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhor Presidente, sou a favor, 

com as considerações do Senhor Ministro Ari Pargendler. 
 
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhor Presidente, sou 

favorável, acrescentando o que disse o Senhor Ministro Herman Benjamin. 
 
O SENHOR MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, 

acompanho a proposta, com as observações formuladas pelo Senhor Ministro Ari 
Pargendler. 

 
O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Acompanho a 

proposta do Ministro Fernando Gonçalves, Senhor Presidente. 
 
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Senhor Presidente, 

acompanho a proposta do Senhor Ministro Fernando Gonçalves. 
 
O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Senhores Ministros, 

acompanho a proposta do Senhor Ministro Fernando Gonçalves.  
Assim, por maioria de votos, o Plenário decidiu aprovar a proposta do 

Ministro Fernando Gonçalves, com a ressalva observada pelo Ministro Ari Pargendler. 
Declaro encerrada a Sessão. 

 
Encerrou-se a Sessão às dezenove horas e dois minutos. 
 
Brasília, 12 de agosto de 2009. 

 
 
 

MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 
Presidente  

 
 

Athayde Fontoura Filho 
Secretário da Sessão 


