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APRECIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
FUNÇÕES NO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA FEDERAL DE 

PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS E 
REFORMA DO JUDICIÁRIO 

 
Às dezessete horas e quinze minutos do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e 
quatro, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência 
do Sr. Ministro Edson Vidigal, foi aberta a sessão. Presentes os Srs. Ministros Antônio 
de Pádua Ribeiro, Nilson Naves, Barros Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto 
Gomes de Barros, Cesar Asfor Rocha, 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, João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, 
Denise Arruda, Hélio Quaglia Barbosa e Arnaldo Esteves Lima. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Sálvio de Figueiredo. 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Como há número legal, sob a 
proteção de Deus, iniciamos os trabalhos desta sessão do Tribunal Pleno. 
Srs. Ministros, esta sessão deveria ter sido iniciada às 16 horas, porém, em razão do 
acúmulo de trabalho na Corte Especial, em que só um julgamento consumiu mais de 
duas horas de sustentação oral, ocorreu o atraso, e a minha ausência deveu-se a 
compromisso institucional de representação do Superior Tribunal de Justiça em uma 
cerimônia há pouco encerrada no Palácio do Planalto, ao qual eu não poderia faltar. 
Portanto, em razão desse fato, só agora consegui retornar. 
 

APRECIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE LEI 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Inicialmente, submeto à 
apreciação do colegiado o anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos e 
funções no Conselho da Justiça Federal e na Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus. Esse projeto, como a praxe determina, já foi aprovado pelo Conselho da Justiça 
Federal, no entanto, para que possa encaminhá-lo, é necessário o referendo do Pleno 
do Superior Tribunal de Justiça, colegiado ao qual está subordinado o Conselho. 
Ficam criados, no quadro de pessoal do Conselho da Justiça Federal, os cargos efetivos 
identificados nos anexos dessa lei. Nos quadros de pessoal dos Tribunais Regionais 
Federais, anexo II, ficam criados os cargos efetivos, os cargos em comissão e as 
funções comissionadas necessários ao funcionamento das estruturas das 
corregedorias-gerais. Os cargos de Juiz Federal previstos no mesmo anexo, destinados 
à Justiça Federal da primeira instância, têm a finalidade de compor a estrutura das 
corregedorias-gerais. Os cargos efetivos de Analista Judiciário (Especialidade 
Estatística), anexo II, são destinados ao Gabinete da Presidência de cada Tribunal 
Regional Federal. São acrescidos aos quadros de pessoal e de Juízes das Secretarias 
das Seções Judiciárias integrantes das cinco Regiões os cargos e funções constantes 
dos anexos III a VII, destinados às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. 
Os cargos e funções referidos no caput serão providos gradativamente, na forma da 
lei, de acordo com a disponibilidade dos recursos orçamentários. 
A distribuição, por Região, Seção Judiciária e Turma Recursal, dos cargos e funções a 
que se refere o art. 3º é a constante do anexo XXVIII e será implantada 
gradativamente também. Os cargos efetivos previstos nessa lei e os que vierem a 



vagar, poderão ter área de atividade ou especialidade alteradas a critério da 
administração, se não houver concurso público em andamento ou com prazo de 
validade em vigor. 
Cabe ao Conselho e aos Tribunais Regionais Federais, no âmbito das suas 
competências, promover os atos necessários à execução dessa lei. 
Devo esclarecer que a relativa urgência no encaminhamento deste projeto de lei ainda 
este ano se dá porque o Congresso Nacional prorrogará os seus trabalhos, e queremos 
aproveitar essa prorrogação para que já entremos em 2005 com o projeto 
transformado em lei. 
 

(votação) 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Submeto a questão - já 
aprovada pelo Conselho da Justiça Federal - à apreciação do Plenário e, se não há 
nenhuma divergência, declaro aprovado o anteprojeto. 

 
REFORMA DO JUDICIÁRIO 

ELEIÇÃO DO MINISTRO CORREGEDOR INTEGRANTE DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): O segundo item da nossa 
reunião diz respeito, como ninguém ignora, à promulgação, no dia 8 de dezembro 
último, da emenda constitucional sobre a reforma do Judiciário. 
Inclusive, para dar andamento a muitas das propostas constantes dessa emenda 
promulgada, fui a uma reunião, agora à tarde, no Palácio do Planalto, em que o Senhor 
Presidente da República assinou mensagens encaminhando, pelo Executivo, diversas 
propostas para alterar a legislação infraconstitucional sem prejuízo daquelas que o 
Superior Tribunal de Justiça encaminhará – conforme acertei com o Sr. Ministro da 
Justiça –, resultantes do trabalho que está sendo feito sob a presidência do Ministro 
Humberto Gomes de Barros. 
Foram poucos os projetos encaminhados. Chamou-se a isso de pacto republicano pela 
justiça rápida. 
Antes da promulgação da emenda constitucional, prevista para o dia 8, houve uma 
reunião do Conselho de Administração em que o Presidente desta Corte foi autorizado 
a solicitar aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais listas com, no máximo, 
cinco juízes federais e cinco juízes daqueles Tribunais a fim de que, juntamente com os 
respectivos currículos, fossem encaminhadas aos Srs. Ministros para posterior eleição. 
A eleição, no entanto não pode ocorrer hoje uma vez que os Tribunais não 
conseguiram completar as listas; chegaram apenas as de dois. Depois, recebi 
manifestação de alguns Ministros para que adiássemos a escolha, porque são dois 
juízes federais – o Ministro Felix Fischer chamou-me a atenção a respeito disso. 
Indicaremos um juiz federal para o Conselho Nacional do Ministério Público, pois, na 
reunião do Conselho da Justiça Federal no Superior Tribunal de Justiça, não nos 
lembramos do assunto. Portanto, ao invés de duas, são três listas que devem ser 
solicitadas. Alguns Ministros sugeriram que tais listas não ficassem fechadas em torno 
de apenas cinco nomes – teriam que ser cinco, no mínimo, de cada uma das três 
listas–, podendo, ainda, cada Ministro escolher entre os outros nomes do seu 
conhecimento para que pudéssemos ter o processo de eleição. 
A outra questão refere-se à eleição do nome do Corregedor, que, nos termos da 
emenda promulgada – a emenda fala que a instalação do Conselho se dá à conta da 
data da promulgação, e não da data da publicação –, será indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 



Consulto o Tribunal Pleno sobre o fato, considerando que as duas mais importantes 
figuras a integrar o Conselho Nacional de Justiça serão o Presidente e, evidentemente, 
o Corregedor, que será um secretário-executivo, a quem caberá todas as atividades 
executivas daquele colegiado. 
Sem quebra do princípio da antigüidade, que tem prevalecido e servido de parâmetro 
para o império da harmonia dentro do nosso Tribunal, consulto o Plenário sobre a 
realização da eleição agora, considerando que, no dia 1º de janeiro, como o Tribunal 
estará em recesso, o Presidente é quem responderá pelos atos administrativos e 
jurisdicionais, devendo encaminhar, o quanto antes, ao Congresso Nacional o nome 
indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. A consulta, portanto, é a seguinte:  
devemos fazer agora ou não a eleição do nome que será indicado ao Senado da 
República para compor o Conselho Nacional de Justiça na condição de Corregedor. 
 

(discussão e votação) 
 

O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Tendo sido computados vinte e 
quatro votos pela conveniência da indicação de pronto do nome do Corregedor e oito 
votos pela divergência, inaugurada pelo Sr. Ministro Nilson Naves, ausente apenas o 
Ministro Vice-Presidente, que, por razões óbvias, não tem comparecido às reuniões da 
Corte Especial, nem às do Plenário, cumprirei o que o Tribunal acaba de decidir: 
distribuiremos as cédulas para providenciar a eleição para o mandato de dois anos e a 
coleta dos votos, mantido o princípio da antigüidade, porque a tradição no Tribunal é 
não permitir a recondução, considerando que isso já existe com relação ao Tribunal 
Superior Eleitoral; assim, o Corregedor não será reconduzido. 
Designo os Srs. Ministros Nilson Naves, Barros Monteiro e Humberto Gomes de Barros 
como escrutinadores. 
 

(votação) 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Tendo sido computados três 
votos em branco e um nulo, vinte e seis votos para o Sr. Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro e dois para o Sr. Ministro Barros Monteiro, proclamo o Sr. Ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro eleito Corregedor do futuro Conselho Nacional de Justiça na 
representação prevista pela emenda referente à Reforma do Judiciário, do Superior 
Tribunal de Justiça, já promulgada. 
O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Sr. Presidente, agradeço, 
sensibilizado, a confiança dos eminentes colegas, dizendo que confesso que se trata de 
um munus dos mais pesados, e que, a essa altura da minha vida, nem estava 
maisdisposto a enfrentá-lo, tantas lutas tive em prol da Justiça e em prol deste 
Tribunal, mas, na verdade, isso me honrou bastante.  
Muitos eminentes colegas de luta, de longo tempo, vieram ponderar que eu não 
deveria fugir dessa responsabilidade de ordem pública, que não poderia assim agir.  
Entendo que há eminentes colegas aqui que podem perfeitamente exercer com todo 
brilhantismo essa função. Pretendi mesmo, e esperei que isso ocorresse, que se 
caminhasse em direção a uma solução da qual pudesse me excluir, mas vi que houve 
dificuldades, e quando há dificuldades, o Tribunal opta pelo princípio da antigüidade, e, 
por isso, nesse princípio, me enquadraram.  
Agradeço, sensibilizado, e digo que irei exercer essa função com a colaboração de 
todos os colegas – nunca agi aqui neste Tribunal, nessas funções de representação, 
sem contar com a colaboração dos colegas. Portanto, pedirei toda essa colaboração, 
porque se trata de um trabalho de formatação de um novo órgão da Justiça do país, e 
isso exige, sem dúvida alguma, a colaboração e a experiência de todos, o que é 



fundamental. Estarei sempre aberto e todas as ajudas que puderem me prestar serão 
muito bem recebidas.  
Sei que o Tribunal expressou uma confiança muito grande na minha pessoa, talvez 
exatamente pela amizade, pelo tempo de Tribunal, e espero poder, dentro das minhas 
limitações, pelo menos, atender a essa responsabilidade de ordem pública.  
Muito obrigado aos eminentes colegas. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Quero aproveitar a 
oportunidade para agradecer a presença das Sras. Ministras e dos Srs. Ministros e, 
sendo esta a última reunião do Pleno este ano, para renovar os nossos votos pessoais, 
no meu nome e no  nome da minha esposa, Eurídice, às minhas colegas, aos meus 
colegas e aos seus familiares. Que tenham todas as alegrias  que o Natal proporciona 
todas as festas - Natal, a festa da cristandade, a festa de todas as religiões, de todos 
os credos - que o ano novo chegue com muita paz, a paz que o mundo inteiro precisa, 
anseia, a paz que cada um de nós precisa ter dentro de si para oferecer ao próximo. 
Muito obrigado. 
Declaro encerrada a sessão. 
 
Encerrou-se  a   sessão   às   dezoito   horas   e   trinta  minutos,  pelo  que  eu                        
(Shyrlei Maria de Lima), Secretária-Geral da Presidência, lavrei esta ata, que vai 
assinada pelo Sr. Presidente do Tribunal. 
 

Ministro EDSON VIDIGAL 
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