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PLENÁRIO 

 
ATA DA SESSÃO 

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014 

 
APRESENTAÇÃO DO VOTO-VISTA DO MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

SOBRE O AUMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS  
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

(Processo CJF/2004.16.1265) 
 

Às dezoito horas e vinte minutos do dia doze de novembro de dois mil e 
quatorze, na sala de sessões do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência 
do Senhor Ministro Francisco Falcão, foi aberta a sessão. Presentes os Senhores Ministros 
Felix Fischer, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de 
Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, 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, Rogério Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Gurgel de Faria. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Nancy Andrighi e Herman Benjamin. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhores 

Ministros, declaro aberta esta sessão do plenário. 
Registro a presença do Dr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente do 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, que representa o 
presidente Marcus Vinicius, do Conselho Federal da OAB. 

Esta reunião tem por objetivo a apresentação de voto-vista do eminente 
Ministro João Otávio de Noronha acerca do aumento da composição dos Tribunais 
Regionais Federais, a quem eu tenho a honra de conceder a palavra. 

 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor Presidente, 

Senhor Luís Cláudio, Presidente da OAB-MG, aqui representando o Presidente do Conselho 
Federal, meu conterrâneo, ilustre amigo, senhores diretores, meus colegas Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, o voto-vista que eu trouxe, na realidade, faz uma readequação 
do projeto apresentado pelo Conselho da Justiça Federal.  

Entendo que o projeto que veio do Conselho da Justiça Federal estava 
superdimensionado, importaria em um excesso de gastos que dificultaria a própria 
aprovação no Congresso Nacional e no Executivo.  

Assim, com a redução que proponho, a economia aqui representada importa 
em R$ 173.633.000,00, isto é, o impacto orçamentário caiu de quase R$ 500 milhões para 
R$ 325.455.000,00, propiciando uma economia de R$ 174 milhões aproximadamente.  

Assim, com a redução proposta, o anteprojeto ficaria da seguinte forma:  
 
• O TRF da 1ª Região, que tem uma composição de 27 Membros, passaria 

para 60, em face da sua dimensão: é um Tribunal com quatorze Estados e a média de 
processo por juiz é de mais de 20 mil; 

• O TRF da 2ª Região, de 27 passa para 39 membros, adequando, 
inclusive, as turmas penais; 
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• O TRF da 3ª Região passa de 43 para 60, com a possibilidade de criar 
duas turmas penais; 

• O TRF da 4ª Região passa da composição atual de 27 para 39, o que 
atende bem a demanda; 

• O TRF da 5ª Região sai de 15 para 23 membros.  
 

Existe a possibilidade de criação de dois outros tribunais. Há um projeto que 
cria mais tribunais que está suspenso por liminar. Hoje, pelos estudos feitos, a necessidade 
mais premente é a criação de um tribunal em Minas e um no Amazonas. Os demais, 
acredito que devam ficar no tempo. Não vejo possibilidade de criarmos todos de uma vez. 
Se não vamos criar todos, precisamos adequar os existentes, porque não dão mais conta. 
Então, no tempo, acredito que podemos ir ajustando a criação de novos. 

Tenho conversado com alguns políticos, membros do Poder Executivo, eles 
veem a possibilidade de criação, no momento, de um tribunal em Minas e um no Amazonas. 
Se assim for feito, não tem problema, nós adequamos o Tribunal da 1ª Região com a 
criação do outro. E assim vai se fazendo com os demais. Vai-se readequando na medida 
que cria.  

Ao mesmo tempo em que se propõe um aumento nos tribunais, o Conselho 
da Justiça Federal fez um estudo planejando o que seria o gabinete ideal para cada 
desembargador federal. Esse gabinete teria um total de 17 servidores. Então, consideramos 
todos os tribunais com um número de 17 multiplicado pelo número de desembargadores – 
seria o número de servidores.  

Teríamos um CJ-3, dois CJ-2, nove analistas judiciários, cinco técnicos 
judiciários, dois FC-5, dois FC-4 e um FC-1, em um total de 17. Esse seria o desenho que 
os estudos recomendaram, não é uma proposta aleatória. Foi um estudo profundo feito no 
Conselho da Justiça Federal com a presença de todos os presidentes dos Tribunais 
Regionais Federais no passado.   

Mandei o processo de volta ao Conselho da Justiça Federal para fazer a 
readequação orçamentária. O impacto com a minha proposta é um aumento de R$ 325 
milhões em lugar de R$ 500 milhões, que era o voto apresentado originalmente.  

Penso que há viabilidade de aprovação deste projeto agora no Congresso 
Nacional e também no CNJ. Todos reconhecem a necessidade premente de aumentar, 
primordialmente, dois Tribunais, o da 1ª Região, que está um caos, há juiz com 40 mil 
processos, e o da 2ª Região, que sequer tem hoje a especialidade em Câmara Penal, estão 
tentando montar agora.  

A proposta é que cada turma tenha quatro desembargadores, sendo que três 
votam, para evitar o que está ocorrendo em muitos tribunais: basta um faltar ou não tem 
sessão ou vão pegar no corredor e trazer a laço um juiz de primeiro grau para substituir. 
Com essa proposta, raramente faltará quorum e também não vamos tirar o juiz de primeiro 
grau para vir suprir o segundo grau, desfalcando a Justiça no primeiro grau.  

De outro lado – acredito que o Conselho da Justiça Federal terá que atuar 
nisso –, há uma quantidade enorme de vagas de juízes federais que precisam ser 
preenchidas com urgência, por exemplo, na 2ª Região, para que possamos ter a Justiça 
Federal de primeiro grau também produzindo o suficiente. 

Muitos disseram que esse número não era suficiente, porque iríamos dar ao 
Tribunal do Rio de Janeiro 39 desembargadores federais, quando o Tribunal de Justiça tem 
180. Desculpem-me, mas são coisas muito diferentes. A Justiça estadual julga família, 
falência, crime em muito maior quantidade, a sua malha é muito maior, porque permeia 
todos os rincões, todas as cidades. Então, são coisas diferentes, não podemos tratar coisas 
diferentes de modo igual.  

Depois, a proposta que se faz aqui é defensável no Senado, no Congresso 
Nacional. Não há expectativa de corte, porque a proposta é séria, baseada em estudo 
técnico. Se começarmos a aumentar, colocar 60, 70, 80 para o Congresso cortar, não 
vamos ter um projeto sério e vamos ficar sujeito a críticas de propostas de "trem da alegria", 
com a imprensa “caindo em cima”, o que desmerece todo o projeto, e nada acaba por ser 
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aprovado. 
Então, quero dizer que os números, aqui, estão cientificamente estudados. 

Por isso, estou trazendo esse número reduzido na convicção de que nós temos plena 
defesa desta proposta junto ao Congresso Nacional. 

Peço permissão, salvo se os Colegas desejarem, para não ler o voto, porque 
o distribuí a todos, mas o que importa é esse resumo que acabei de fazer, Sr. Presidente. 
 

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos estão 
suficientemente esclarecidos? Há alguma dúvida? Todos estão de acordo com a aprovação 
da proposta do voto-vista do eminente Ministro João Otávio de Noronha? Quero parabenizar 
S. Exa. pelo magnífico trabalho realizado, que, por certo, contribuirá para uma Justiça 
Federal mais célere, mais rápida, da qual todos nós possamos nos orgulhar. A população 
reclama muito por celeridade, principalmente em relação aos Tribunais da 1ª e da 3ª 
Regiões. 

 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor Presidente, 

só queria fazer uma retificação no anteprojeto de lei. E disse: “que será instalado no ano 
seguinte à aprovação”, colhendo a sugestão de Vossa Excelência; vou modificar esse item 
para que seja instalado imediatamente; por causa das dotações orçamentárias. Pode ser 
que o presidente do Tribunal não tenha como implementar a proposta. Então, fixamos um 
prazo até no máximo 2019. Com isso, evitamos também que alguns Presidentes falem: “Eu 
não vou implementar. Acho que está bom”. Não tem isso. O estudo é técnico e até 2019 
todos têm que implementar, porque, assim, há tempo para negociar as dotações 
orçamentárias. Então, vou retificar o voto, para a implementação imediata. 

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Todos de 

acordo? 
Aprovada a ampliação dos cinco Tribunais Regionais Federais nos termos do 

voto do eminente Ministro João Otávio de Noronha. O projeto será encaminhado ao 
Conselho Nacional de Justiça imediatamente. 

Concedo a palavra ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
O SENHOR LUÍS CLÁUDIO DA SILVA CHAVES (REPRESENTANTE DA 

OAB): Excelentíssimo Senhor Presidente deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
Senhor Ministro Francisco Falcão, meu conterrâneo, relator do voto-vista, Ministro João 
Otávio de Noronha, demais integrantes desta elevada Corte, gostaria, em nome dos 
advogados brasileiros da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representando Marcus 
Vinícius Furtado Coelho, de agradecer a este egrégio Tribunal.  

Cícero diz que a gratidão é a maior virtude dos homens e temos que 
agradecer não só em nome da advocacia, mas também em nome do jurisdicionado 
brasileiro, que espera esse aumento de vaga, na certeza de que isso contribuirá muito para 
a efetivação da Justiça em nosso País. 

Eu quero também agradecer a este Tribunal pela oportunidade da criação dos 
Tribunais Regionais Federais em Minas Gerais e no Estado do Amazonas. Realmente são 
conquistas importantes para a advocacia, para o jurisdicionado mineiro, para o sofrido povo 
do Estado do Amazonas, e tenho certeza de que será um grande ganho para a Justiça no 
Brasil. 

Em decorrência do adiantado da hora para o trabalho dos senhores e do 
princípio da serenidade, eu gostaria tão simplesmente de agradecer em nome da OAB. 

Muito obrigado. 
 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Muito 

obrigado.  
Quero também registrar, com muita satisfação, a presença do eminente 
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Presidente da Associação dos Juízes Federais e comunicar, também, a Vossas 
Excelências, o conteúdo das metas que foram aprovadas no Encontro Nacional de 
Florianópolis, com a participação do Sr. Ministro Humberto Martins, do Sr. Ministro Luís 
Felipe Salomão, da Sra. Ministra Assusete Magalhães e da Sra. Ministra Nancy Andrighi.  

Por fim, queria sugerir ao Plenário, se todos estiverem de acordo, a criação 
de uma comissão temporária para gerir as metas nacionais do Poder Judiciário, no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça. As metas fixadas para 2015 são as seguintes: 

Meta n. 1 - Julgar mais processos do que os distribuídos; 
Meta n. 2 - Julgar processos antigos; 
Meta n. 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à 

improbidade administrativa; 
Meta n. 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas; 
Meta n. 7 - Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos 

recursos repetitivos. 
 
Essa comissão teria a finalidade de acompanhar as metas de 2015 e já ficar 

com uma procuração do Pleno para propor as metas para 2016. A comissão que eu proporia 
ao egrégio Plenário seria um representante da área de Direito Público, o Senhor Ministro 
Herman Benjamin, o Senhor Ministro Luís Felipe Salomão, da área de Direito Privado, e o 
Senhor Ministro Nefi Cordeiro, representando a área de Direito Penal.  

Se todos estiverem de acordo, eu assinarei esta portaria. 
Todos estão de acordo? 
 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhor Presidente, pela 

ordem. 
Primeiro, quero agradecer aos Colegas essa delegação. Na verdade, nós 

temos na pauta, Senhor Presidente, ainda a questão relativa às mudanças regimentais. 
Nesse particular, peço dois minutos a Vossa Excelência e aos Colegas para uma pequena 
explicação. Gostaríamos, falo em nome dos Colegas que integram a comissão, os Senhores 
Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Jorge Mussi, de agradecer, 
penhoradamente, a confiança que o Plenário em nós depositou porque, apenas 
relembrando um pouco, a ideia da Comissão é justamente atualizar, passar em revista o 
Regimento a fim de permitir que ele seja uma ferramenta colocada à disposição para a 
melhoria do nosso trabalho. Então, o que a Comissão tem procurado fazer é identificar, 
colher dos Colegas sugestões para o aprimoramento dessa importante ferramenta para o 
benefício de todos nós e, no final das contas, do interesse público do próprio jurisdicionado.  

Com base nessas premissas é que a Comissão vem trabalhando. 
Procuramos fazer dessa colheita de sugestões, desse conjunto todo dos Ministros, dos 
servidores, dos advogados, dos defensores públicos, do Ministério Público, dirigimo-nos a 
todos, a quem estamos ouvindo para estabelecer prioridade no encaminhamento das 
matérias. A ideia, justamente, é permitir que façamos lotes de propostas para que não 
cansemos os Colegas e não aprovemos de açodamento, de afogadilho, as matérias que são 
importantes para o Regimento.  

Então, ao longo deste ano e do ano que vem, vai haver outras propostas que 
vamos encaminhando na medida em que nós estabelecemos as prioridades que também 
colhemos das propostas dos Senhores Ministros. 

Então, é apenas esse esclarecimento em relação a essas propostas, a esse 
lote que nós encaminhamos agora – e volto a dizer, ao longo do tempo, essa Comissão tem 
a meta de encaminhar várias sugestões ao exame de todos, e é o Plenário que vai dizer: 
"Essa me interessa, essa não me interessa." É a voz da maioria que prevalece, claro. Dentro 
desse lote, nós tínhamos a ideia de aproveitar a sessão de hoje, quando haveria o voto-vista 
do Senhor Ministro João Otávio, para trazer essa proposta e poupar tempo na designação 
de uma nova plenária.  

Não foi possível, Senhor Presidente, porque vários Colegas pediram tempo 



Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 18 nov. 2014. 

para o exame dessas propostas. Então, quero propor a Vossa Excelência, em nome dos 
integrantes da Comissão, que já prorrogue o prazo. A Comissão comunica que está 
prorrogado o prazo de sugestões até sexta-feira próxima e peço a Vossa Excelência que 
chame uma sessão do Plenário para quarta-feira que vem. 

 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Se pudesse ser 

na terça-feira, porque, na quarta-feira, depois da sessão da Corte haverá uma palestra do 
Presidente do Tribunal de Contas da União sobre governabilidade. Se os Colegas 
concordassem em ser na terça-feira.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Como Vossa Excelência 

achar melhor.  
 
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Só sugeriria a 

Vossa Excelência se pudesse passar para a próxima sexta-feira. 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Não estarei 

aqui, estarei viajando nesse dia.  
 
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: E quando o 

Senhor Presidente voltar? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Mas a ideia é justamente 

proporcionar melhorias para o funcionamento. 
 
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Eu sei, 

Excelência, mas teríamos que meditar sobre isso. Poderíamos meditar demoradamente 
sobre as alterações.  

 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Senhor 

Ministro Napoleão, não poderíamos então fazer na quarta-feira pela manhã? 
 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não é possível depois da 

Corte Especial? 
 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): É que tem a 

palestra do Senhor Ministro Augusto Nardes. 
 
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Terça-feira depois da sessão da 

Turma? 
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Terça-feira 

depois da Turma.  
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Nós não 

podemos, nós temos TSE.  
 
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:  Temos TSE.  
 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Senhor Presidente, 

deixe-me fazer uma ponderação. Acho importantes as modificações. Por exemplo, dois 
Colegas estão informando que querem analisar com mais calma, até sexta-feira estaria 
apertado, comentaram comigo ali. Então, são importantes, louvo o trabalho da Comissão. 
Em princípio estaria de acordo, menos o do voto-vista, que acho que nem deveríamos 



Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 18 nov. 2014. 

colocar para votar, precisamos amadurecer, alguns Colegas têm falado comigo. Vamos 
esperar, deixa passar a semana que vem e a gente marca.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Mas o Senhor Presidente 

não estará aqui.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Senhor 

Ministro João Otávio, é porque vou fazer uma viagem em caráter particular. Se pudesse 
então ser na quarta-feira, às 13 horas. Acho que com uma hora resolveríamos isso. Todos 
de acordo? 

 
O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Para mim não teria 

problema.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Quarta-

feira, às 13 horas, antes da sessão da Corte, pode ser?  
 
A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Posso 

perguntar se porventura até segunda-feira poderia mandar? Porque teria o final de semana 
para poder trabalhar eventualmente com alguma sugestão.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:  Claro, até terça-

feira não há problema nenhum.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Então, fica 

convocado o Pleno para quarta-feira, às 13 horas. 
E, antes de encerrar, quero convidar a todos para o lançamento do livro da 

nossa querida Colega Ministra Maria Isabel Gallotti, O Papel da Jurisprudência no Superior 
Tribunal de Justiça, logo em seguida.  

 
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Agradecemos novamente 

o apoio dos Colegas, decisivo para que possamos implementar melhorias para todos.  
Obrigado, Senhor Presidente.  
 
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE):  Muito 

obrigado a todos. 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerrou-se a sessão às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. 
 
 
 
 

Ministro Francisco Falcão 
Presidente  

 
 
 
 

Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Secretário da sessão 

 


