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PLENÁRIO 
 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2014 

 
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO  

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2014/2016 
 

ELEIÇÃO DO MINISTRO CORREGEDOR DO  
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e sete de maio de dois mil e 

quatorze, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se os 
Ministros Felix Fischer, Presidente, Ari Pargendler, Gilson Dipp, Francisco Falcão, Nancy 
Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, 
Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Sidnei 
Beneti, 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 
Belizze, Assusete Magalhães, Sérgio Luiz Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, 
Rogério Schietti Machado Cruz e Nefi Cordeiro.  

 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): “Senhores Ministros, declaro aberta a sessão que tem por 
finalidade precípua eleger o presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(art. 18, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno), bem como o ministro corregedor do 
Conselho Nacional de Justiça para o biênio de 2014/2016.  

Inicialmente, transformo a sessão em conselho. 
 
Senhores Ministros, as cédulas serão distribuídas. O primeiro voto será 

para presidente do Tribunal. Diante da tradição do Tribunal, o mais antigo é o Ministro 
Francisco Falcão, já que o Ministro Gilson Dipp declarou por escrito que não pretende 
ocupar o cargo.  

Designo como escrutinadores os Senhores Ministros Gilson Dipp, Nancy 
Andrighi e João Otávio de Noronha. 

 
O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente, eu iria sugerir 

que a apuração fosse feita pelos menos antigos.  
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Vamos fazer pelos mais antigos, como sempre foi feito.  
 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, são 32 

votos.  
Francisco Falcão    29 votos  
Nancy Andrighi     2 votos 
Em branco      1 voto 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Então, com 29 votos, foi eleito o Ministro Francisco Falcão 
como presidente da próxima gestão, que começa depois do dia 30 de agosto.  
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Agora, vamos à eleição do vice-presidente. Pela tradição do Tribunal, a 

candidata da vez seria a Sra. Ministra Laurita Vaz. A Sra. Ministra Nancy Andrighi é 
candidata a Corregedora, por isso me precipitei e falei da Ministra Laurita Vaz. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, são 32 

votos.  
Laurita Vaz     30 votos  
Nancy Andrighi     1 voto 
João Otávio de Noronha    1 voto 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Então, foi eleita a Ministra Laurita Vaz, com 30 votos, para a 
Vice- Presidência. 

Agora, vamos à eleição de corregedor nacional. Embora haja discussão 
sobre critério, quem está disputando praticamente sozinha, no momento, é a Sra. 
Ministra Nancy Andrighi, candidata do Tribunal. 

 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor 

Presidente, são 32 votos.  
 
Nancy Andrighi    30 votos 
João Otávio de Noronha        2 votos 
 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): Está eleita como Corregedora Nacional a Sra. Ministra Nancy 
Andrighi, com 30 votos. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Excelentíssimo Senhor 

Ministro Felix Fischer, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, meus eminentes pares, 
permitam-me que, neste momento, possa assinalar, com emoção, a honra e, ao mesmo 
tempo, a grande responsabilidade que me espera: poder dirigir, nos próximos dois anos, 
o Tribunal da Cidadania e o compromisso de exercê-lo como uma verdadeira missão. 
Contarei, estou certo, com a valiosa ajuda das Ministras Laurita Vaz, Vice-Presidente, e 
Nancy Andrighi, Corregedora Nacional de Justiça e primeira mulher a compor o cargo de 
corregedor nacional como representante da Justiça estadual.  

Implantaremos, com o auxílio e a colaboração de todos os Colegas, repito, 
implantaremos com o auxílio e a colaboração de todos, uma administração moderna que 
valorize os servidores da Casa.  

Quanto a mim, repito, recebo esta escolha como uma verdadeira missão, 
que enriquece, sobremodo, minha trajetória funcional. Mas, em contrapartida, representa 
um enorme desafio e impõe grandes responsabilidades. Espero que a experiência por 
mim haurida no exercício de outros cargos, que ocupei ajude-me a cumprir a contento a 
espinhosa, mas sob todos os títulos, edificante missão. Ao falar de experiência, ressalto 
as passagens pela Presidência do Tribunal da 5ª Região, pelo Conselho da Justiça Federal 
e pelo Conselho Nacional de Justiça, talvez a mais espinhosa de todas.  

Posso afiançar a todos nesta hora que os meus atos de gestão serão 
inteiramente balizados pelo interesse público, com o timbre da austeridade e da 
transparência.  

Espero em Deus que, nessa minha nova empreitada, jamais me falte a 
humildade, fazendo-me sempre receptivo a sugestões e à especial arte de ouvir e 
determinação para me dedicar com total intensidade ao trabalho, predicados acentuados 
nos preciosos ensinamentos que sempre recebi do meu saudoso pai. Muito obrigado. 

 
A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhor Presidente, quero 

agradecer a confiança em mim depositada pelos eminentes pares e afirmar que não 
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medirei esforços para contribuir para a boa administração do Presidente Francisco Falcão, 
porque sei que essa união (Presidente/Vice-Presidente) só vai trazer bons 
empreendimentos, bons resultados para a Instituição e para os jurisdicionados. 

E tenho a certeza de que, nessa nova missão, vou contar – como sempre 
conto – primeiramente com a ajuda de Deus, o Divino Pai Eterno, e dos eminentes 
Colegas, em quem realmente deposito toda a minha amizade e a minha confiança. Muito 
obrigada. 

 
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor Presidente, eu peço 

a palavra. Ilustres Colegas, sinto-me extremamente honrada e com uma imensa 
responsabilidade para cumprir os anseios desta Corte e os anseios da magistratura 
nacional.  

Os Colegas sabem que ainda tenho uma etapa que considero dificílima, que 
é a etapa da sabatina.  Portanto, no momento, sou apenas indicada pelo Tribunal. Penso 
que ser corregedora, e já vi e convivi estreitamente com o Senhor Ministro Gilson Dipp e 
com a Senhora Ministra Eliana Calmon, o quão árdua é essa tarefa, mas eu penso em 
desenvolvê-la, Colegas, com amorosidade, espalhando para a magistratura o idealismo 
que, talvez, em alguns momentos está, vamos dizer, empalidecido.  

Agradeço a confiança dos Colegas, conto com a colaboração de cada um. 
Sintam-se todos comigo corregedores nacionais, mas para aumentar uma visão de futuro 
do Poder Judiciário, e não apenas no sentido da palavra de corregedor.  

Muito obrigada e peço ajuda de todos para a sabatina que terei de 
enfrentar.  

 
O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA): O ofício será encaminhado hoje ao Senado.  
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.” 

 
Encerrou-se a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos. 
Brasília, 27 de maio de 2014. 

 
 

Ministro Felix Fischer 
Presidente 

 
 

Maurício Antonio do Amaral Carvalho 
Secretário da sessão 

 


