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POSSE DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES MINISTROS JOAO OTAVIO DE

NORONHA E MARIA THERE2A DE ASSIS MOURA NOS CARGOS DE

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE RESPECTIVAMENTE DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIQA E DO CONSELHO DA JUSTIQA FEDERAL

Q  LU

As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e nove de agosto de dois mil e

dezoito, na sala de sessoes plenarias do Superior Tribunal de Justiga, sob a

presidencia da Senhora Ministra Laurita Vaz, foi aberta a sessao. Presentes os

Senhores Ministros Felix Fischer, Francisco Falcao, Nancy Andrighi, Joao Otavio de

Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin,

Napoleao Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomao,

Mauro Campbell Marques, Benedito Gon^alves, Raul Araujo, Paulo de Tarso

Sanseverino, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Villas Boas Cueva, Sebastiao

Reis JCinior, Marco Buzzi, Marco Aur6lio Bellizze, Assusete Magalhaes, S6rgio

Kukina, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Rogerlo Schietti Cruz, Nefi Cordeiro,

Gurgei de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas,

Antonio Saldanha Palheiro e Joel tllan Paciornik. A Senhora Ministra Presidents

declara aberta a sessao solene do Superior Tribunal de Justiga destlnada a

empossar os Ministros Joao Otavio de Noronha e a Ministra Maria Thereza de Assis

Moura nos cargos respectivamente de Presidents e Vice-Presidente do Superior

Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal para o bi§nio 2018 - 2020, de

acordo com os artigos 10, inciso II, e 17 do Regimento Interne desta Corte. Em

seguida, a Presidents convida a todos para ouvir a execugSo do hino nacional

brasileiro. Ap6s. a Senhora Ministra Presidents cumprimenta as autoridades

presentes: o Presidents da RepOblica Federativa do Brasil, Michel Temer; a

Presidents do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justi9a, Ministra

Carmen Liicia - e em cujo nome saQda Ministros da Alta Corte presentes;
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Presidente da Camara dos Deputados. Deputado Rodrigo Maia; a Procuradora-Geral

da Republtca, Doutora Raquel Dodge, e o Presidente Nacionai da Ordem dos

Advogados do Brasil, Doutor Claudio Lamachia. Sauda o Senhor ex-Presidente da

Republica Federativa do Brasil Senhor Jose Sarney; as Senhoras e os Senhores

MInistros do Superior Tribunal de Justlga de hoje e de sempre - e registra o seu

especial cumprimento ao Senhor Ministro Joao Otavio de Noronha e a Senhora

Ministra Maria Thereza de Assis Moura e tamb6m ao Ministro Humberlo Martins, qua

assumiu importante cargo de Corregedor Nacionai de Justiga as autoridades civis

brasileiras e estrangeiras, as autoridades militares e eclesiasticas, os convidados.

Na sequencia, a Ministra Presidente convida o Ministro Joao Otavio de Noronha a

prestar o compromisso regimental que o faz nestes termos: " Prometo bem

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

as leis do pals". Logo em seguida, a Ministra Presidente convida a secretiiria da

sessao, Sulamita Avelino Cardoso Marques, a proceder a leitura do termo de posse,

que nestes temos declara: " Termo de posse do Excelentissimo Senhor Ministro

Joao Otavio de Noronha no cargo de Presidente do Superior Tribunal de Justiga e do

Conselho da Justiga Federal. Aos 29 dias do mes de agosto do ano de 2018, as 17

horas 30 minutos, na capital da Republica Federativa do Brasil, na sala de sessdes

plen^rias do Superior Tribunal de Justiga, reuniram-se os Ministros da Corte em

sessao solene, presidida pela Excelentlssima Senhora Ministra Laurita Vaz, para

empossar, no cargo de Presidente do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da

Justiga Federal, o Excelentissimo Senhor Ministro Joao Otavio de Noronha, eleito

por seus Pares em 6 de junho de 2018 para o bienio 2018-2020. Sua Excelencia

prestou 0 compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e

fazer cumprir a Constituigao e as leis do pals. O presente termo vai assinado pela

Senhora Presidente da sessao, pelo empossado e por mim, Sulamita Avelino

Cardoso Marques, Diretora-Geral da Secretaria do Tribunal". Apos, a Ministra

Presidente declara empossado o Ministro Jo3o Otdvio de Noronha no cargo de

Presidente do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal, para o

bignio 2018 - 2020, a quem pedlu para assumir a condugao dos trabalhos. Na

sequSncia, o Ministro Presidente convida a Ministra Maria Thereza de Assis Moura a

prestar o compromisso regimental para o exerclcio do cargo de Vice-Presidente do

Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal: "Prometo bem

desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituigao e
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as leis do pals". Em seguida, o Ministro Presidente convida a senhora secretaria da

sessao para proceder a leitura do temo de posse, nestes termos; " Aos 29 dias do

mes de agosto do ano de 2018, as 17 horas e 35 minutes, na capital da RepQblica

Federativa do Brasil, na sala de sessoes pien^rias do Superior Tribunal de Justiga,

reuniram-se os Minlstros da Corte em sessao solene, presidida pelo Exceientissimo

Senhor Ministro Joao Otavio de Noronha, para empossar no cargo de Vlce-

Presidente do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal a

Excelentisslma Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. eleita pelos seus

Pares em 6 de junho de 2018 para o blenio 2018 - 2020. Sua Excelencia prestou

compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer

cumprir a Constituigao e as leis do pais. 0 presente Termo vai asslnado pelo Senhor

Presidente da sessao, peia empossada e por mim, Sulamita Avelino Cardoso

Marques, Diretora-Geral da Secretaria do Tribunal". 0 Ministro Presidente declara

que foi empossada a Excelentisslma Senhora Ministra Maria Thereza de Assis

Moura no cargo de Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho

da Justiga Federal, para o bienio 2018 - 2020. Na sequencia, concede a palavra a

Ministra Nancy Andrighi, que faz o segulnte pronunciamento: " Excelentissimo

Senhor Ministro Joao Otavio de Noronha, dignissimo Presidente do Superior

Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal; Excelentissimo Senhor Doutor

Michel Temer, dignissimo Presidente da Republica Federativa do Brasil;

Excelentisslma Senhora Ministra Carmen Lucia, dignlssima Presidente do Supremo

Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiga; Excelentissimo Senhor Doutor

Rodrigo Mala, dignissimo Presidente da Camara dos Deputados; Excelentisslma

Senhora Doutora Raquel Dodge, dignlssima Procuradora-Geral da Republica;

Excelentissimo Senhor Doutor Claudio Lamachia, dignissimo Presidente Nacional da

Ordem dos Advogados do Brasil; dignas autoridades nominadas pela Ministra

Laurita Vaz no inicio da sessao. Ilustres convidados, o Pienario do Superior Tribunal

de Justiga se iiumina para cumprir um dos rituais mais importantes da Corte: a posse

do seu Presidente, Ministro Joao Otavio de Noronha, e de sua Vice-Presidente. a

Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura. Muito embora esta solenidade se

repita a cada dois anos, e sempre ocasiao oportuna de renovagao de projetos e de

expectativas que nos enchem de alegria e esperangas. 0 momento exige uma

postura diferenciada, pois a terra vive "tempos de Caligula", nos quais a humanidade

experimenta crescente degradagao cultural, social, ambiental e espiritual.



ATA DA StSSAn PtENi^RIA DE S DE ACOSTD OE BUS

^ee^O^fe/

caminhando, contudo, para urn novo cicio: o da verdade. Vossas Excel§ncias

recebem os dignificantes cargos de Presidente e de Vice-Presidente, nao apenas

com a honraria e o glamour Insito a eles, mas principalmente com o onus de

fortalecer os objetivos da Corte para renovar e atender a esperanga do cidadao que

vem em busca da justice. Vossa Excelencia, Ministro Joao Otavio, e o 18°

Presidente da Corte; e mineiro, de Tres Coragoes; filho de Jo§o e de Maria Teresa

Ferreira Noronha, casado com a estlmada Denimar, e tern dols amados fllhos, os

advogados Otavio Henrique e Anna Carolina. Cursou a Faculdade de Direito do Sul

de Minas, em Pouso Alegre, e se especiaiizou em Direito do Trabalho, Direito

Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. ̂  Ministro do Superior Tribunal de

Justice desde dezembro de 2002. E, dentre os inumeros cargos que exerceu na

Corte, destaco o de Corregedor Nacional de Justiga, Diretor-Geral da Escola

Nacional de Formagao e Aperfeigoamento de Magistrados Ministro Silvio de

Figueiredo Teixeira - Enfam, e foi Corregedor-Gerai Eleitoral e da Justiga Federal.

Exerce o magisterio desde 1992 coma Professor de Direito Processual Civil e de

Direito Comercial nas Faculdades de Varginha e itaOna. Foi Professor tambem de

Direito Bancario na Escola Superior de Advocacia da OAS de Minas Gerais e da

Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiga do Distrito Federal e dos

Territories. E ainda hoje exerce o magisterio no lESB e na p6s-graduagao do

UniCEUB, em Brasilia. Foi Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

e Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Segao Minas Gerais. Fez uma

brilhante carreira jurldica no Banco do Brasil, chegando aos altos cargos de

Consultor Jurldico Geral e de Diretor Jurldico. Tem participagSo ativa como

palestrante em iniimeros seminarios, palestras e conferencias nacionais e

internacionais, devendo ser realgada a sua valiosa contribuigao para a construgao da

doutrina juridica brasileira com seus eruditos votes e multiplas publicagoes. A Vice-

Presidente, a Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, ̂  paulistana, filha de

Arthur e de Maria Apparecida Rocha de Assis Moura, e casada com o Doutor Tobias

Szylit. £ Ministra do Superior Tribunal de Justiga desde agosto de 2006, em que

atuou como tambem Diretora-Geral da Enfam. Cursou a Faculdade de Direito da

Universidade de Sao Paulo e 6 mestre e doutora em Direito Processual Penal pela

mesma Faculdade, em que e professors de graduagao e da p6s-graduag§o desde

1998, com atividades de orientagao e partlcipagao em bancas de mestrado e

doutorado. Realiza, ainda. inumeras atividades docentes e de palestrantes no Brasil
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e no exterior. E doutrinadora de varias obras e artigos. Vossas Excelenclas, Mlnlstro

Joao Otavio e Ministra Maria Thereza, assumem neste ato a tarefa de gerir mais de

293 mil recursos em andamento, de administrar mais de 6 mil funcionarios e de

executar um orpamento de 1,5 bilhao de reais; mas. sobretudo, assumem a

responsabilidade de encontrar os melhores meios para fazer cumprlr o nosso dever

constitucional da razoavel durapao do processo, sem, contudo, descuidar da

humanizapao dos julgamentos e, especlalmente, da boa politica de gestao de

pessoas que compoem a nossa glcriosa e dedicada forpa de trabaiho. Relatados de

forma muito sucinta os curriculos e as carreiras dos novos dirigentes, constatamos

de modo fad! que sac ministros preparados e reunem todas as qualidades para

governar a Corte com muita eficiencia, pcdendo propiciar uma reengenharia na

administrapao judiolaria. Nao ha diividas de que, hoje, o Superior Tribunal de Justipa

6 um exempio de eficiencia na gestao publica brasiieira, o que esta demonstrado

pelos nossos numeros e Indicadores que. dia apos dia, mostram sinais de melhorias

na prestapao jurisdicional. E certo que ja entregamos muito daquilo que prometemos

S sociedade, mas o desafio de Vossas Excel§ncias sera nao apenas dar

continuidade a esse trabaiho exemplar, mas constantemente aprimor^i-lo, sempre

buscando entregar tudo aqullo que a sociedade brasiieira espera dos nossos

servipos, os quais devemos prestar fazendo sempre mais com cada vez menos.

Para aicanparmos a meta do continuo aprimoramento, 6 necessario usar a

inteligencia, a criatividade e a eficiSncia. todas elas coroadas peia simplicidade.

Imprescindiveis tambem inteligencia e criatividade para melhor aproveitar cada

recurso escasso, seja ele humano ou tecnolbgico, de que dispomos hoje, mas sem

perder de vista o continuo olhar para o futuro e a manutenpao do protagonismo, que

e uma das principais caracterlsticas da nossa Corte. A magnitude do momento

dispense discorrer acerca do fim constitucional para o qual este Tribunal foi instituido

e das incont^veis e complexas questdes com as quais trabalhamos, ou ainda

mencionar os nossos deveres institucionais de orientapao jurisprudencial, de criapao

de precedentes, especialmente trazidos peia nossa nova lei processual. A nova

Presiddncia e sempre o renovamento de esperanpa. Por isso, e oportuno usar este

^timo de hora para relembrar e reacender os sonhos e os ideals que habitam na

mente de todos que integram esta Corte. Presidente Joao Otavio, Vice-Presidente

Maria Thereza. Vossas ExcelSncias assumem a direpao do Superior Tribunal de

Justipa ̂ s vesperas de a Corte completer 30 anos de exist§ncia. um momento muito

V. 5
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significativo e, por que nao dizer, impactante, que e a passagem para a era dos

julgamentos virtuais. Trata-se de urn novo tempo, a era das urgencias e das

emergencias impostas pelo mundo tecnoldgico. Um tempo em que as mdquinas vao

garantir a conftanpa que outrora era feita de homem a homem. De regra, ha sempre

resistencias inovagoes; todavia, o avango tecnoiogico, com sua for?a inexoravel,

chegou aos tribunals e agora chega aos nossos julgamentos. 0 novo modo de juigar

produz uma inevltavel redugao dos encontros em colegiados da Corte, com a

diminuigao dos debates entre os minlstros, sempre vivldos e reievantes nas sessdes

de juigamento. 0 olho no olho sera substituldo por mais horas de olho na tela

acinzentada do computador e na solidao dos nossos gabinetes. Muitos dos

argumentos ou perspectivas de teses doutrinarias, ontem verbalizadas, agora

deverao ser escritos pelo solitario julgador. Sentlremos saudades da entonagao da

voz do relator ou do vogal, que retrata, muitas vezes, a agudeza da dor contida nos

autos do processo. Sao preocupagdes e desafios que os julgamentos via m^qulna

impoe a todos. E nao d por outra razao que os protagonlstas do avango da

tecnologia demonstram preocupagao e jdi estao em busca de profissionais da area

das cienclas humanas capazes de produzir um equillbrio entre o uso da tecnologia e

a atengao com as pessoas. Em outras palavras, 6 preciso fazer o uso aproprlado e

humanlzado da tecnologia. A Filosofia, o amor ao proximo e o dever de cuidado nao

esl§o obsoletos ou fora de moda; pelo contrario, eles se mostram essenciais,

especlalmente nesse momento de mudangas tao profundas. Contudo, nao importa

quSo rapida seja a cadencia das mudangas, sempre hii um tempo para um

pensamento compassivo, uma gentlleza e um olhar com amorosidade. O Presidente,

Ministro Joao Otavio, fard a transigao - com a Inteligencla arguta que Ihe 6 peculiar e

tamb^m com a experiencia que traz para a administragao do Superior Tribunal de

Justiga primeiro, com a sua imprescindivel visao e experiencia hauridas na

advocacia, segundo, com a sua capacidade de operoso gestor, tal como fez quando

chefiou um dos maiores departamentos juridicos do pals, o do Banco do Brasil. 0

passo e gigantesco, porem jamais pode signtficar uma ruptura com o compromisso

de que nem por um segundo sequer podemos permitlr esquecer que, por detras de

cada pagina dos autos do processo - perdao, agora nao sao mais paginas atras

dos bits dos autos eletronicos, homens, mulheres, criangas, idosos, pessoas com

deficiencia, que muitas vezes sofrem e anseiam por uma resposta para seguir em

frente com sua vida. As vezes. sao ciclos que, nao raro, dependem de nds para se
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encerrar. Isso porque uma das responsabilidades, uma das superiores

responsabilidades desta Corte 6 pautar condutas socials. E isso nao ocorre apenas

porque estamos em um dos apices da hierarquia do Poder Judiclario, mas,

principalmente, pela qualidade das nossas decisdes. For isso, e preciso assenta-las

em bases tao fortes, tao solidas, que nem mesmo as mais turbulentas das

tempestades serao capazes de move-las nesta ou naquela direpao. Mas isso nao

basta para uma Corte que tern a ousadia de portar o epiteto de Tribunal da

Cidadania. Porque e obrigatorio perceber: a diversldade no mundo d um fato, mas a

inclusao e uma escolha. E, para tanto, o Tribunal da Cidadania deve ser o gula para

todas as demais instituipoes, fazendo do processo e do julgamento virtual uma forma

de inclusao, mas nao uma forma de classificapao dos profissionals que acessam o

Poder Judlciario. Alias, essa obrigapio de fazer ndo d nada al§m do nosso dever,

porque, ao proporcionarmos o acesso para todos ao processo e. agora, ao

julgamento virtual, estamos apenas dando cumprlmento ao mandamento

constitucional de tratar igualmente todos os cldadaos. Esse 6 o verdadeiro papel do

Tribunal da Cidadania com que estamos todos profundamente compromissados. E

hora tambem de agradecer d Ministra Laurita Vaz e ao Ministro Humberto Martins.

"Sempre juntos", permita-me, Ministro Humberto, parafrasea-lo. Ministra Laurita,

discreta, habilidosa e muito realizadora, acompanhada do Ministro Humberto

Martins, dotado de uma empatia singular e de aguda perceppao, fizeram um trabalho

admiravel. Alias, deram o primeiro passo, sempre o mals dificll, para o ingresso do

Superior Tribunal de Justipa na era do julgamento virtual. A Corte, pela minha voz,

manifests a Vossas Excelenclas o nosso melhor e mals efuslvo obrlgado. Tambem o

nosso reconheclmento pelo trabalho dedlcado, vigoroso e diligente de Vossas

Excelenclas, que foram incansSveis e, nesse ato de passagem da Presldencia,

entregam aos novos dlrigentes um Tribunal nao apenas organizado e harmonloso,

mas, principalmente, unido e compromlssado. Estlmado Presldente, Ministro Joao

Otavio, estlmada Vice-Presidente, Ministra Maria Thereza, quando uma luz se

acende, llumina tudo o que esta ao seu redor, em maior ou em menor grau. A luz da

Presid§ncia de Vossas Excelenclas acaba de ser acesa. Contem com todos nos,

Minlstros e servidores, para que Vossas Excel§ncias fapam essa luz ilumlnar

intensamente o caminho para a realizapao da verdadeira justipa para todos. Muito

obrigada". Em seguida, o Presidente concede a palavra a Procuradora-Geral da

Republlca. que, em nome do Minlst6rlo Piibllco fez este pronunciamento: " Senhor
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Presidente da Republica, Michel Temer, Senhora Presidente do Supremo Tribunal

Federal e Presidente do Conselho Federal de Justiga, Ministra Carmen Lucia,

Senhor Presidente da CSmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Senhor Presidente do

Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal, Ministro Joao Ot^vio

de Noronha, Senhora Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justipa e do Conselho

da Justiga Federal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Senhor Presidente da

OAB, Claudio Lamachia, Senhora Ministra Laurita Vaz, cumprlmento Vossas

Excelencias e, em seu nome, a todas as autoridades presentes. Senhoras e

senhores, no ano em que esta Corte completa 30 anos de sua criagao, celebrada no

mesmo dia do advento da Constituigao de 1988, que a instltuiu, sac notaveis os

avangos institucionais havidos com seu advento. Urn grande progresso institucional.

O Brasil situa-se hoje no cenario das nagoes como um regime de leis que valem

para todos. Esse e um sinal extraordinario de rompimento de um passado de

dificuldades de acessar a Justiga, punir os poderosos e defender os direitos dos

hipossuficientes. 0 Superior Tribunal de Justiga tern ajudado a construir no Brasil

uma sociedade mais Justa e soliddria e a instituir um regime de leis. A eminente

Ministra Laurita Vaz, que se despede da Presidencia deste Tribunal Superior,

exercida com o apoio do Ministro Humberto Martins, deixou marcas relevantes na

historia da Corte de elevado espirito publico, sobriedade, celerldade e de zelo

meticuloso com as condigoes necessarias para o trabalho de uniformizar a

jurisprudencia e garantir seguranga juridlca, tao necessarias para o cotidiano dos

brasiieiros que precisam de justiga. A Ministra Laurita Vaz honra o Ministerio Publico

Federal por ocupar no STJ uma vaga preenchida por membro de nossa instituigao,

na qual atuou por quase duas decadas. E importante registrar seu pioneirismo ao

relatar com exito o primeiro incidente de deslocamento de compet§ncia por vioiagao

de direitos humanos por grupo de exterminio no ano de 2010, ao garantir a aplicagSo

da Lei Maria da Penha em outro caso relevante e memor^ivel, ao ser a primeira

mulher a presidir esta Corte em uma gestao firme, moderna, qualificada pela

gentileza e temperanga que tanto a distinguem. A ela e ao Ministro Humberto

Martins, novo Corregedor Nacional de Justiga, o reconhecimento e a gratidio do

Ministerio Publico pelo muito que fizeram nesse mandato de dois anos. Saudo agora

com alegria o Ministro Joao Otavio de Noronha pela honra de assumir a Presidencia

desta Corte, augurando-Ihe exito no exercicio do mandato, certa de que estd ̂  altura

do legado de altivez, zelo e coragem, construldo por todos os que o antecederam
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em espirito permanente de unidade e renovagao, proprios de um colegiado de

ju!gadores que conhecem a dificll realidade em que exercem sua jurisdigao.

Magistrado experiente e estudioso, o Ministro JoSo Ot^vio de Noronha tem dado

mostras de seu compromisso ao assumir a PresidSncia da Corte, compromisso com

a celeridade dos julgamentos, com a prontidao judicial, com a moralldade publica e

com o proposlto de fazer mais com menos recursos publicos. Tambem saudo a

MInistra Maria Thereza de Assis Moura por assumir a Vice-Presidencia e. sobretudo,

por sua historia de seriedade e competSncia que a distinguem entre os mais

eminentes e respeitados juristas e magistrados do Brasil. 0 Superior Tribunal de

Justiga credenciou-se entre as Cortes por desincumbir-se da elevadissima

quantidade de processes que aqui aporta, o que § um marco notavel. Sua grande

marca e, contudo, a profundidade dos fundamentos que adota em suas decisdes e

as diretrizes humanizadoras de sua jurisprudencia, que repercutem sobre milhares

de decisdes judiciais em todo o Pais. E precise anotar que a autoridade dessas suas

decisdes nao advem apenas da posigao superior da Corte, mas da aderencia a lei e

ao juste na arte de resolver os graves conflitos trazidos a sua solugao. O Superior

Tribunal de Justiga tem vencido grandes desafios jurldicos e permanecido fiel a

cidadania e ao nobre ideal de garantir seguranga, prosperidade e um mundo mais

sustentdvel para esta e futuras geragdes de braslleiros, seguindo a Constituigao. Os

que visam, come o Ministerio Publico, reverter o lamentavel quadro de corrupgdo, de

violencia, de improbldade administrative e de afronta a direitos humanos no Brasil

encontram nesta Corte o provimento judicial cabivel. Os que defendem o interesse

coletivo, 0 ambiente saud^vel, o desenvolvimento sustentavel, a liberdade de

expressao e a erradicagao da desigualdade sabem, come o Ministerio Publico

testemunha diariamente, que aqui ministros e ministras atentos, estudiosos da lei e

do processo e dedicados ao servigo publico de administragao da Justiga, nao

medem esforgos para entregar o mais celeremente possivel a sua decisao. Esse

patrimonio jurfdico, Ministro Joao Otavio de Noronha, tem side construldo ao longo

dos ultimos 30 anos sobre os mais diversos assuntos da vida dos braslleiros.

Questoes de famllia, de sucessoes, do com6rcio, do ambiente, sobre o crime, a

improbidade, a saude, a educagao consta da pauta semanal de trabalho, a exigir dos

ministros estudo permanente, esmerado censo de justiga e de resignagao pessoal.

Os ministros desta Casa, porque tem jurisdig§o nacional, conhecem profundamente

a dura realidade que a populagao enfrenta, asseguram seus direitos, zelam para que^^^^
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tenham acesso a servigos publicos, colbem corrupg^o de verbas publicas, corrigem

0 dano ambiental. Sabem que ha muito a fazer quando a violencia cresce e ha

prisdes superlotadas, quando servigos de relevancia publica, como sadde e

educagao, ainda carecem de maior eficiencia, comprometendo o future dos mais

jovens. £ quando a vida em sociedade reclama o alivio da seguranga publica,

ministros e ministras desta Corte contribuem diuturnamente para consolidar a

democracia braslleira, assegurando iiberdades publicas e protegao de direitos. A

memoria e o aiicerce da vida institucional. Ac mencionar e resgatar vestigios da

memdria desta Instituigao, tenho o propdsito de relembrar a essencia desta Corte e a

grandiosidade de sua mlssao constitucional neste momento de passagem. O

momento d propicio para realgar a importancia de renovar-se para manter-se

conectada com os probiemas reais e com a necessldade de permanente vlgiiancia e

disposigdo para atuar. A referenda a memdria institucional desta grande Corte de

Justiga auxilia a compreensao dos desafios do presente e das diferengas e limites de

cada periodo. Ac rememorar o papel singular do Superior Tribunal de Justiga e um

pouco de sua histdria e dos valores que sustentam sua atuagao, saudo o Ministro

Jodo Otavio de Noronha pela disposigao para a tarefa que o aguarda na Presiddncia

e para a causa publica. Antecipadamente certa de que sua Presidencia honrara a

impecavel memdria desta Corte, desejo-Ihe, e d ilustre Ministra Vice-Presidente, em

nome do Ministdrio Publico, muito exito e felicidade pessoal. Muito obrigada a todos".

Dando seguimento d solenidade, o Presidente convida o Presidente Nacional da

Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Claudio Lamachia, para fazer seu

pronunciamento: " Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o Presidente da

Republica, Michel Temer, e na sua pessoa cumprimento a todos os membros do

Executive. Cumprimento a Senhora Ministra Presidente do Supremo Tribunal

Federal e do Conselho Nacional de Justiga, Ministra Cdrmen Lucia, e na sua pessoa

estendo o cumprimento a todos os Ministros de hoje, de ontem e de sempre do

Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o Deputado Federal Rodrigo Mala,

Presidente da Camara dos Deputados, e na sua pessoa cumprimento a todos os

membros do Poder Legisiativo. Cumprimento o Senhor Presidente do Superior

Tribunal de Justiga, Ministro Joao Otavio de Noronha, e na sua pessoa estendo o

cumprimento a todos os magistrados brasileiros e, em especial, permitam-me, a

todos OS magistrados, ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiga.

Cumprimento a advocacia brasileira, meus colegas, advogados e advogadas, na
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pessoa do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal,

Juliano Costa Couto. Cumprimento a todos os membros do Minist6rio Publico, na

pessoa da Doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral do Minist§rlo Piibjico,

Senhoras e senhores, a efetiva prestapSo jurisdicional e urn dos pressupostos

fundamentals da democracia. Esta nao se assenta apenas na positivagao de normas

juridlcas, mas tamb6m, primordiaimente, na concretlzagao de direitos. Essa

constatagao reforga a inestlmavel importancia do Superior Tribunal de Justiga, que

merecidamente se consagrou como o Tribunal da Cidadania, em razao exatamente

de seu protagonlsmo no atendimento dos pleitos dos cidadaos. Contribul, portanto,

diretamente para o correto funcionamento da Federa^ao, bem como para a

manutenpao da seguranga juridica. Dessa forma, este Tribunal transmite a

socledade a mensagem de que pode depositar as suas esperangas nas instituigoes,

de que pode confiar na forga cogente das normas, de que pode, em suma, manter a

fe no Estado democratico de direito. Essas reflexdes que destacam a relevancia

deste Tribunal ressaltam tamb^m, na mesma medlda, a magnitude da

responsabilidade atribuida a seus membros. Feliclto, com muita alegria, a Minlstra

Laurlta Vaz e tambem o Ministro Humberto Martins, que, ao longo do bifenio que se

encen-ou, conduziram esta Corte com exemplar firmeza, transparencia e discrigao.

Em nome da advocacia, os nossos cumprimentos. Seguramente, a mesma

competencia seri demonstrada por aqueles que hoje se atgam a Presidencia e a

Vice-Presidencla do Superior Tribunal de Justiga. Oriundos da advocacia, o Ministro

Joao Otavio de Noronha e a Ministra Maria Thereza de Assis Moura comprovam, em

suas exitosas e eminentes carreiras. o absoluto acerto do constltuinte, que

deteiminou o criterio do quinto constitucional para a composigao dos tribunals

brasileiros. Carissimo Presidente, carlssima Vice-Presidente, em nome da Ordem

dos Advogados do Brasil, registro a plena confianga no trabalho de Vossas

Excel§ncias e os mais sinceros votos de exito na missao que ora assumem neste

delicado momento da historia nacional. Senhoras e Senhores, atravessamos tempos

turbulentos, marcados por uma crise de diversas dimensoes. De um iado, e

economica, requerendo de todos austeridade e capacidade de gestao; de outro, e

politica, exigindo dialogo, serenidade e equlllbrio. Mas, acima de tudo, e uma crise

etica e moral sem precedentes, que clama por legalidade e por justiga. Para

completa superagao deste quadro, e Imperioso evitar atalhos que conduzam a

solugoes ilusdrias. Assim, nao se pode transigir com a relativagao de princlpios
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juridicos basilares, como o devido processo legal, a presungao de Inocencia e a

ampla defesa. Esses sao principios que tem sustentado o avango da civilizagao. Nao

por acaso, tais preceitos, que sao universais, foram instituldos como clausula pStrea

da Constituigao da Republica. Aflnal, a inobservancia desses parametros significaria

0 desmoronamento do proprio Estado democr^tico de direito. Se fosse possivel

resumir em uma so palavra a crise brasileira, diria que e uma arise de justiga. Crise,

acima de tudo, estrutural. O deficit de magistrados (18 mil julzes para mais de 200

milhoes de habitantes) resulta no espantoso numero de municipios sem juiz titular.

Justiga, portanto, prejudicada. Segundo o Justiga em NOmeros, do Conselho

Nacional de Justiga, os cargos vagos da magistratura, criados por lei mas nao

preenchidos, representaram, no ano passado, 19,8% dos 18 mil julzes do Pals. Esse

e, por baixo, o deficit de julzes, que chega a praticamente 20%. Em 2016, por

exempio, o Tribunal de Justiga de Pernambuco tinha 200 cargos vagos, mas so

convocou 53 candidates do concurso realizado no ano anterior. A vacancia desses

cargos decorre de dois fatores; ou do reduzido numero de aprovados, ou de

restrigdes orgamentarias para prove-los. No caso presente, ambas as circunstancias

concorrem; carencia de mao de obra qualificada, reflexo da crise das instituigoes de

ensino e da proliferagao absurda de faculdades de Direito no Pals, que o MEC

autoriza, sem levar em conta critdrios tecnicos de qualldade dos respectlvos cursos.

E tambem da referida carencia de recursos. 0 resultado disso e que um dos

postulados basicos da Justiga, que e estar onde o cidadao dela necessite, nao se

cumpre. E de absolute importdncia a presenga de julzes em todos os dias da

semana, nas comarcas de primeiro grau. Sem essa base, todo o ediflcio jurisdicional

se enfraquece, ou mesmo desmorona. O maior Indice de cargos vagos esta

exatamente na Justiga Federal: 6%. Mas outros ramos ostentam numeros

parecidos, como a Justiga estadual: 22%. Disso resulta a lentidao da Justiga, que a

torna disfuncional e, nesses termos, contribui para fixar perante a socledade o

sentimento de impunldade. Mais grave ainda e que isso se da num pals que j^ tem,

ha alguns anos, um Indice absurdo e escandaloso de mais de 60 mil homicldios por

ano, um cenario que exige, acima de tudo, eficiencia do apareiho judiciario. Mas. se

o Estado nao investe nas melhorias estruturais da Justiga e no sistema penitenciario,

o que se tem e um ambiente de estimulo S expansSo do crime e do desmando

administrativo. Este e o grande drama brasileiro contemporlineo; o clamor nao

atendido, nao ao menos em prazo razoavel, por justiga. E isso remete exatamente a
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ele, a Rui Barbosa, que classlficava a Justiga atrasada como uma injustiga

qualificada e manifesta. Evidentemente, temos ciencia de que o fortalecimento do

Judiciario envolve custos financeiros. Sobressai-se, portanto, ainda mais, a

necessidade de racionalizar a utiliza^ao dos recursos disponiveis, notadamente em

razao da crise economica que continua a afetar o Brasil. O memento tem exigido

sacrificios de todos, precisamente para que os elevados valores da Justiga nao

sejam sacrificados. E e o que temos. A excepcionalidade do momento politico que o

Brasil atravessa agrava o quadro e aumenta a responsabilidade do Poder Judiciario.

E este Tribunal, por imperative constitucional, e chamado, ao lado do Supremo

Tribunal Federal, a julgar parcela numerosa da elite politica dirigente do Pals que

incorreu em ilicitos - no caso deste Superior Tribunal de Justiga, governadores,

pariamentares, secretaries estaduais, entre outros que gozam do inaceitave! foro

privilegiado de fungao. Esse contexto, sem precedentes na proporgSo em que se

apresenta, faz Incidlr sobre esta Corte pressdes poderosas, a que se soma o clamor

da sociedade e a reverberagao que Ihe dao a mfdia e as redes socials. E nao e so

isso, hd ainda a manlpulagao desse quadro anomalo, de que fazem parte as

correntes extremistas que amaldigoam a politica para melhor domina-la. Sabemos

todos; nao ha democracia sem politica, nao politica sem politicos. ̂  preciso que

haja serenidade e bom senso para que nao se caia na armadiiha do autoritarismo ou

da demagogia. De urn lado, a pretexto da crise politica, economica, social e moral,

OS saudosos do autoritarismo clamam por intervengao milltar. De outro. os que,

confundindo justiga com justigamento, propoem. por outra via, o mesmo retrocesso

institucional, supondo poder combater o crime cometendo outro crime, como tenho

dito ha muito tempo: o da profanagao do devido processo legal. Nao fol, e nao e

facil, em tal ambiente, estar d frente desta tribuna da cidadania, que e a Ordem dos

Advogados do Brasil. tribuna que. por imperative estatutirio, e o nosso estatuto e lei

federal, nos obriga a defender a Constituigao, a boa aplicagao das leis, os direitos

humanos, o Estado democratico de direito - ou seja, intervir na cena politica sem

tomar partido. O partido da OAB 6 o Brasil, a sua ideologia, a Constituig§o Federal,

Nao se pode ignorar o clamor das ruas por mudanga de padrdes 6ticos, mas

tambem nao se pode desconhecer a facilidade com que e manipul^ivel. Por isso

mesmo, mais do que nunca, os ritos judiciais precisam ser observados - e isso inclui

o respeito as prerrogativas da advocacia. Ela e, nos termos do art. 133 da

Constituigao Federal, indispensavel & administragao da Justiga. sendo inviolavel po^
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seus atos e manifestagoes, no exercicio da profissao e nos limites da lei. A Justiga,

senhoras e senhores, nao e um espetacuio, nao e um show. Compreende-se a

expectativa com qua a sociedade aguarda a responsabillzagao dos agentes publicos

que delinquiram, mas a fungao dos operadores do Direito, ai induidos magistrados,

advogados e membros do Ministerio Publico, e exercer o papei moderador que, ao

contrdrio do que alguns supoem, nada tem haver com o de acobertar os deiitos, mas

sIm de expo-los com absoluta clareza e seguranga. Isso nao pode se dar de maneira

sumiiria, certamente. Nao existe justiga sumdria. Concluo essa manifestagdo,

Senhor Presidente Joao Otavio de Noronha, desejando sucesso para esta gestao

que se inicla, Senhora Vice-Presidente, na certeza de que continuara tendo papei de

relevo na construgao e reconstrugao moral das instltuigbes do Estado braslleiro.

Muito obrigado". Apos, o Ministro Presidente fez seu pronunciamento, nestes termos:

" Excelentissimo Senhor Presidente da Republica Federativa do Brasli, Michel

Temer, na pessoa de quern eu saudo todo o Poder Executlvo presente, inclusive os

ministros de Estado; Excelentissima Senhora Presidente do Supremo Tribunal

Federal e do Conselho Nacional de Justiga, Minlstra Carmen LOcia, a quern

agradego pela presenga e saudo todos os magistrados do Supremo Tribunal Federal

aqui presentes de ontem, de hoje e de sempre; Senhor Presidente da Camara dos

Deputados Federal, Deputado Rodrlgo Maia, na pessoa de quern saddo o povo

brasileiro; Excelentissima Doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da RepOblica,

na pessoa de quem eu saudo todos os membros do Ministerio Pitblico Federal e

estadual; Doutor Ciaudio Lamachia, meu velho companheiro de advocacia no Banco

do Brasil, na pessoa de quem eu quero saudar todas as advogadas e advogados

presentes, lembrando que eu sou oriundo do tergo constitucional; meus colegas

ministros desta Corte, as minhas colegas eu saCido na pessoa da Minlstra Laurita

Vaz, a quem tenho a honra de suceder; e os meus colegas, na pessoa no Ministro

Felix Fischer, decano desta Corte; Excelentissimo Senhor Jose Barney, ex, mas

eterno, Presidente da RepCiblica Federativa do Brasil; meus senhores, minhas

senhoras, meus familiares, apos anos no exercicio da advocacia, ingressei na

magistratura em virtude do veredito presidencial que, no ano de 2002, indicou meu

nome para somar-se ao de tantos outros, de ontem e de hoje, que integram a

historia do Superior Tribunal de Justiga. Nesses 16 anos de magistratura, ocupei

v^rios cargos neste Tribunal e fora dele, experiencia que me permitiu conhecer

melhor as virtudes e as mazelas do Judiciarlo brasileiro e construir uma visao sobre^
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a Justipa no terceiro milenio. Hoje, passo a exercer as fungoes de presidente do

Superior Tribunal de Justlga e do Conselho da Justiga Federal, posigao que

considero a trials alta de quantas tenho ocupado em minha vida publica. 0

momento, portanto, tem expressive valor pessoal; tambem e proplcio a reflexao

sobre nossas instituigoes e papeis na era pos-moderna e no mundo giobalizado,

estruturado em redes disperses e nao territorials; um mundo sem limites geogr^ficos,

culturais e pollticos e com nova logica de organizagao social. Surgem os

relaclonamentos virtuais, a vida on-line, a abstragao de espago e a materializagao do

tempo real, fenomenos que aiteraram significativamente as formes de convivio, de

consumo e de trabalho, ai^m dos conceitos de comunidade, vida privada e

anonimato. Estar em 2018 exige certa flexibitidade para conviver com a diversidade

e lldar com as refragoes da globalizagao. Exige, de igual modo, mudanga de cultura

e quebra de paradlgmas, sinonimos de sobrevivencia e antonimos de exclusao

nessa realidade fluida, em que a tecnologia ultrapassou os padrdes de

conhecimento, produgao e estilo de vida. Chegamos a era da Justiga dialogica em

todos OS niveis, sem fronteiras rigidas e metodos excludentes. O contexto evidencia

a necessidade de outro formato institucional, sobretudo no que diz respeito aos

procedimentos, as abordagens, ds prioridades. Jd se disse que o s^culo XXI seria

essencialmente judicial. E ̂  verdade. No Brasil das ultimas trSs decadas - de

sensivel valorizagao dos princlpios democraticos o Judlci^rio deixou de ser mero

drgao tecnico do Estado para exercer o papel fundamental de garantidor maior dos

direitos das pessoas, sem distingao. A equagao 6 simples: ampliou-se o acesso a

Justiga, mas a safda ainda parece estreita e distante. As queixas sao sempre as

mesmas. 0 jurlsdicionado sabe quando comega o processo, mas a data de

conclusao so Deus sabe! Banalizou-se a caricatura de um Judtci^rio atrasado, que

se arrasta em decorrencia dos entraves burocraticos e da carga de processos - um

arremedo imperfeito das atribuigoes de um Poder que e pllar do Estado Democratico

de Direito e fundamento da propria democracia. Ano a ano, as estatlsticas revelam

uma contradigao sistSmica: enquanto a produtivldade dos julzes cresce, o acumulo

de processos tambem cresce, e muito! Essa conta nao fecha. O processo eletronico,

inegavel avango da iiltima decada, gerou a expectativa de que aumentaria, em ritmo

exponencial, a capacidade de julgamento dos magistrados. E verdade que encurtou

distancias entre os orgios do Poder. permitindo a chegada mais celere do feito ao

gabinete do julgador, mas nao produzlu um bang tao big quanto se esperava
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tomando aqui por emprestimo o trocadilho de Bauman. Lamentavelmente, o

Judiciario nao tern acompanhado a velocidade da vida tambem porque, no Brasil,

nao se adota urn sistema racional de julgamento, situagao a que se somam as aqdes

temerarias e a litigancia habitual. Com tanta areia a emperrar a engrenagem, a

intensa atividade judicial torna-se minDscula para dar conta da tarefa. E precise,

pois, investigar soluqdes para as carencias que se perpetuam historicamente em

razao da liturgia processualista, da inflagao recursal e do alto grau de litigiosidade. £

preciso identificar os gargalos estruturais que congestionam o trafego processual. E

preciso ainda corrigir procedimentos executados de forma equivocada ou abusiva.

Alias, a recente reforma processual inaugurou mais pontos de estagnagao do que

canais de escoamento, de modo que o novo Cddigo de Processo Civil nao e um bom

argumento contra a crise do Judiciario. E impiedoso esse labirinto processual, que

tern um custo, e aiguem, 6 ciaro, paga por eie. Como se nao bastassem, essas

deficiencias desencadeiam outra anomaiia; a transformagao dos tribunals superiores

em cortes de terceira instancia, tantos sao os recursos que asfixiam seu regular

funcionamento. E preocupante o futuro do Superior Tribunal de Justiga. instituido

para assegurar a uniformidade da interpretagao da iegislagao federal, vlu-se. nos

tiltimos anos, submetido d rotina de apreciar uma fartura de processos que, todos os

dias, aqui chegavam por atacado, a exemplo das causas de bancos e de

concessiondrias de servigos publicos -sistematlcamente as mesmas. Que papel

relevante ha em confirmar ou reformar decisoes repetitivas dos tribunals estaduais e

regionais? Para lidar com essa situagao e desestimular aventuras juridicas, o iiltlmo

paliativo foi a adogao do julgamento do recurso especial repetitivo com forga

vinculante. Em miiidos, o Superior Tribunal de Justiga fixa as teses que serao

aplicadas de imediato ̂  quantidade enorme de recursos que hoje abarrotam os

tribunals do pais. Isso basta? Nao, nao basta, porque a tarefa desta Corte nao e

simplesmente reduzir o volume de casos apresentados ao Judiciario ou a carga de

recursos que Ihe sao submetidos. Nao deveria o Superior Tribunal de Justiga colocar

a frente de sua propria essencia as consequencias de um sistema ineficiente. Por

isso a urgencia na aprovagao da emenda a Constituigao que cria a arguigSo de

relevancia. Ao contrarlo do que se vem insinuando, nao se trata de um eufemismo

para impedir o livre acesso a jurisdigao. Esse sistema de "filtragem" permitira ao

Superior Tribunal de Justiga debrugar-se sobre questoes que impactem a ordem

juridica, e nao apenas o interesse particular dos litigantes, questoes, por isso,
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adequadas a edi9ao de precedentes. Somente assim, exercera funqao claramente

prospectiva voltada para o desenvolvimento do direito e para a orientaqao de

soluqdes de cases futures. A expectativa, portanto, e que o Senado Federal aprove o

texto, pois, nisto todos concordamos, o pals precisa de urn processo menos

burccr^tico e mals eficiente, impulsionado pela uniformizaqao da jurisprudencia e

pela prevalencia dos precedentes judicials, elementos Indlspensavels para se

alcanqar a almejada seguranga juridica e eiiminar os casulsmos que fazem dos

tribunals brasileiros uma verdadeira loterla. Reitero ainda o que declarei na sessao

em que fui eleito por meus pares: ̂  meu compromisso trabalhar para fortalecer o

prestiglo do Superior Tribunal de Justiga como orgao competente para decidir,

Irrecorriveimente, todo o contencioso infraconstitucional, ressalvada a competencia

da Justiga especlaiizada. Sim, Ministro Naves, compartilhamos esse entendimento,

porque esta Corte foi criada para dar a Ciltima palavra - e definitivamente! - acerca

do direito federal infraconstitucional, sem nada e a ninguem consultar. No que se

refere ̂  atuagao Internacional do Superior Tribunal de Justiga, um dos desafios que

se avizinha e reforgar a presenga brasileira tanto em foruns judiciais multilaterais

quanto em parcerias bilaterals estrat^glcas. A chamada diplomacia judicial, em

sintonia com a polltica externa, e decisiva para o aperfelgoamento da atividade

jurlsdicional prestada ao cidadao, cada vez mais ator em um mundo

Inquietantemente globalizado. Lidamos com um conjunto complexo de normas e

compromlssos internacionais que Incide sobre a atuagao dos magistrados e, ao

mesmo tempo, e afetado pelas decisoes desses mesmos magistrados. Nao ha

dCividas de que o compartilhamento de experiSncias exitosas e de boas praticas com

tribunals estrangeiros sempre oxigenard a instituigao por permitir a atualizagio de

seus m^todos de trabalho em beneflcio do Estado e dos brasileiros. Alem de todos

esses desafios, assumo a diregio do Superior Tribunal de Justiga em periodo dos

mais turbulentos da vida nacional. 0 Brasil atravessa uma crise de

representatividade polltica; uma fase de duros impactos na economia provocados

pelo superfaturamento do pals; uma 6poca de colonizagao do privado e de

manipulagao da opiniao publica; momento ainda de fragitizagSo dos Poderes e de

desgaste da confianga na Justiga em decorrSncia da disseminagao de opinioes

obsessivas e generalizadoras daqueles que apostam em sua falencia, as vezes

subvertendo a verdade e fazendo um desservigo ̂  historia. A Justiga sofre os efeitos

dessa campanha de desmerecimento, uma especie de "cinco minutos de 6dlo"
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Orwell. Espoliado de sua esperanga, o brasileiro ainda escuta por al a noticia de qua

o Brasil esta em liquidagao. Mas as instituigdes do Estado nao sao empresas em

regime de mercado. Apesar de todas as suas deficiencias, c Judiclario contlnua

sendo o fiadcr permanente dos direitos e garantias fundamentals dos cldadaos. Sem

ele, a democracia seria uma falacia. Neste momento, em que o Brasil se ve passado

a limpo em todos os segmentos da vida social e instltucional, destaco a atuagao

essencial do Ministerio Publico na defesa da ordem jurldica e do regime

democratico. conduzindo agoes de combate a corrupg§o e ̂  impunidade. Porem,

uma dose de equillbrio e sempre a medida para que nossas instituigoes nao se

transformem em espetaculo e o devido processo legal em justiga sumarla. Destaco,

de igual modo, o papel constitucional da advocacia, de assegurar, na esfera jurldica,

o respeito acs direitos dos cldadaos, para tanto, provocando o Judiclario a solugao

de confutes, a reparagao de direitos vioiados e d observdncia dos postulados baslcos

do Estado Democratico, Instigante pr^tlca que, em grande medida, § responsavel

pela evolugao do Dlrelto e da jurlsprudencla. Destaco ainda a independencla dos

juizes no exerclcio da judicatura, tarefa na qual, entre tantos ruldos de pressoes

pollticas e de opinlao pCiblIca, sao livres para dizer o sim ou o nao sem se desviar da

lei. Registro, sem exagero, o esforgo herculeo da magistratura naclonal para colocar

a Justiga em dia com a sociedade e o papel fundamental das associagdes de

magistrados no fortalecimento do Poder Judiclario e na qualificagao desses

profissionals do Dlrelto para que fiquem afinados com os novos Ideials de justiga.

Nao pretendo, nesta solenidade, discorrer sobre metas para o bienlo que se inicia.

Apenas afirmo que, entre as priorldades, estao, alem da racionalizag^o dos recursos

orgamentarios, a melhoria do fluxo de trabalho entre o Superior Tribunal de Justiga e

as cortes estaduals e reglonais, sobretudo a integragao entre os nucleos de

precedentes; a crlagao da Escola do Servidor para investlr na formagao e

aperfeigoamento de nossos colaboradores; e o aparato tecnoldgico, em particular, o

desenvolvimento de programas Intellgentes para acelerar a prestagao jurisdicional -

propostas vitals para a concepgao e o desenvolvimento de novos parametros que

deem ao Superior Tribunal de Justiga o tempo de que necessita para exercer suas

fungoes preclpuas. Algumas palavras finals: Ministra Laurita Vaz, encontro um

camlnho planificado por Vossa Excelencia e por todos os demals colegas que

ocuparam este iugar. Tenho a responsabilidade de suceder administragoes da mals

alta competencia, que fizeram do Superior Tribunal de Justiga uma Corte em sintonia
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com o mundo e com as exig§ncias dos novos tempos. Ministra Maria Thereza, que

saibamos admlnistrar em absolute respeito a separapao harmonica dos Poderes da

Republica, mas sem perder de vista a interdependencia no tocante aos projetos de

modernizagao do Judiciario naquilo que cabe a cada um; que a transparencla e a

comunicapao efetiva - interna e externa, institucionai e pessoal - governem nossas

agoes para o aprimoramento do Tribunal da Cldadanla e do Judiciario como um

todo. Caras Ministras, Caros Ministros da Casa, colegas e tambem amigos, aprendi

como julgador que a vontade de todos n6s juntos nem sempre represents a vontade

de cada um de nos indivldualmente, de modo que, muitas vezes, e precise abrir mao

de uma convicgao pessoal em nome da unidade da jurisprudencia do Tribunal e da

seguranga juridlca. AquI, concordamos e divergimos movidos pelo instinto de

coerencia e pelas convicgoes e independencia que fundamentam nossa judicatura,

momentos, uns e outros, em que temos superado Impasses em beneficio do

Jurisdicionado. Que essa disposigao de julgador tambem prevalega quando tivermos

de decidir o futuro do Superior Tribunal de Justiga como instituigao. Caros servidores

do Superior Tribunal de Justiga e do Conselho da Justiga Federal, reconhego o nivel

de excelencia dos trabalhos aqui e 1^ reallzados, nem sempre enxergado nas

estatistlcas de julgamentos e nos reiatbrios admlnistrativos. Estou tranqullo porque

conto com o apoio da maior equipe de profissionais de alta performance do pals,

composta de homens e mulheres de elevado senso de responsabilidade e espirito

publico, proativos e criativos, notorlamente comprometldos com a missao, vis§o e

valores instltucionais. Os senhores tern a forga e a competencia de que este Tribunal

preclsa para alcangar novos patamares de modernizagao e eficiencla. Querida

famllia e amigos, parafraseando Bobbio, resume o que a vida me deu: considero-me

um homem de sorte. Sorte pela familla na qual nasci — uma relembranga saudosa de

Jo§o Noronha, pal e professor, e de Maria Teresa, mae e coragao com vasto

repertorio de nomes proprlos; os filhos, alguns hoje aqui presentes (Paulo Antbnio,

Maria Teresa, Sonla, Sergio Luis e Nataniel). Sorte pela famtlla que Denimar e eu

construlmos e que e a certeza de que nunca estive so - Otavio Henrique e Anna

Carolina sao uma histbria feliz e de continuidade. Sorte tambem pelos amigos que fiz

na Infancia e na maturidade. alguns tao chegados quanto Irmaos, todos, porem,

guardados debaixo de sete chaves do lado esquerdo do pelto. Sorte pelo lugar onde

nasci - Tres Coragbes, repositbrio de lembrangas boas, e Minas, Estado de

liberdade e de espirito. Sorte per esses anos aos quals chego de vida pCiblIca, mais
rO
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pDblica do que vida, na coerente avaliagao do eterno Senador Marco Maciel; ainda

assim, em tudo motivado para oferecer ao pals o que estiver ao meu alcance.

Conforme tenho afirmado, n§o vou dar rdtulos a minha gestao, mas uma coisa 6

certa: gastarei meus proximos dois anos e minhas energias para que o Superior

Tribunal de Justiga seja reconhecido como o Tribunal mais eficlente deste pais.

Quanto a isso, nao ha meio-termo. Muito obrlgado". O Presidente declarou

encerrada a sessao as vinte e uma horas.

Ministro Joao Otavio i(^e'Noronha''
Presidente

Sulamlta'TOeiino Cardoso Marques

Secretaria da sessao

20


