
ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 18  DE DEZEMBRO  DE 2003 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  FRANCIULLI NETTO 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MOACIR GUIMARÃES MORAIS 
FILHO 
SECRETÁRIA : Bela. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, ELIANA CALMON, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA e CASTRO MEIRA, foi aberta a 
sessão. 
Às 18:10 horas, foi suspensa a sessão, nos termos do disposto no art. 150, parágrafo 
único do RISTJ, determinando-se o seu prosseguimento para o dia 19/12/2003, sexta-
feira, às 09:00, intimados os presentes, na sala de sessões da SEGUNDA TURMA. 
Às 09:00 horas do dia 19/12/2003, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, ELIANA CALMON, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA e 
CASTRO MEIRA,  foi reaberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, recebemos a 
cópia pormenorizada do relatório de nossas atividades, mas a Sra. Secretária irá 
proceder à leitura de um sumário para dar cumprimento ao nosso Regimento. 
BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA: (Lê) Peço vênia aos Excelentíssimos Senhores 
Ministros componentes da Eg. Segunda Turma para relatar em cumprimento à Instrução 
Normativa nº 06/00 que foram desenvolvidos os seguintes processamentos de feitos 
decorrentes dos julgamentos efetuados pelos Eminentes Ministros deste egrégio Órgão 
Colegiado em 2003: 
 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 
Total......................................................................................42.150 (até 30/11/03) 
Francisco Peçanha Martins................................................................................9.115 
Eliana Calmon.................................................................................................9.655 
Franciulli Netto...............................................................................................9.214 
João Otávio de Noronha...................................................................................9.110 
Castro Meira...................................................................................................5.056 
 
PROCESSOS JULGADOS 
Total Julgado pela 2ª Turma........................................................43.881 até 17/12/03 
Decisões monocráticas...............................................................28.409 até novembro 
Decisões monocráticas..........................................................3.177  (referente ao mês 
de dezembro que foram publicados e aguardando publicação até 17/12/03, registro pela 
Coordenadoria) 
Acórdãos..................................................................................10.730 até novembro 
Acórdãos....................................................................................1.565 (referente ao 
mês de dezembro que foram publicados e aguardando publicação até 19/12/03, registro 
pela Coordenadoria) 
 
SITUAÇÃO POR MINISTRO 
(Processos Julgados Monocraticamente e em Sessão até 30/11/03) 
Francisco Peçanha Martins................................................................................6.970 
 Monocráticas......................................................................................2.126 
 (AgRg e Edcl.........................................................................................33) 
 Em Sessão.........................................................................................4.844 
 (AgRg e Edcl.......................................................................................405) 
 

 
 



 
 

Eliana Calmon.................................................................................................8.659 
 Monocráticas......................................................................................7.272 
 (AgRg e Edcl.......................................................................................180) 
 Em Sessão.........................................................................................1.387 
 (AgRg e Edcl.......................................................................................564) 
Franciulli Netto...............................................................................................9.467 
 Monocráticas......................................................................................7.729 
 (AgRg e Edcl.........................................................................................95) 
 Em Sessão.........................................................................................1.738 
 (AgRg e Edcl.....................................................................................1.163) 
João Otávio de Noronha...................................................................................9.120 
 Monocráticas......................................................................................7.629 
 (AgRg e Edcl.........................................................................................19) 
 Em Sessão.........................................................................................1.491 
 (AgRg e Edcl.......................................................................................913) 
Castro Meira.......................................................4.918 (Obs. : posse em 04/06/2003) 
 Monocráticas......................................................................................3.653 
 (AgRg e Edcl.........................................................................................43) 
 Em Sessão.........................................................................................1.265 
 (AgRg e Edcl.......................................................................................804) 
 
PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÃO E  OUTRAS INFORMAÇÕES 
Pendências para publicação: 
Decisões Monocráticas: 761 (processos que serão publicados até 19/12/2003). 
Acórdãos:  2.558 - aguardando pendências de inteiro teor de acórdão 
Pendências de julgamento dos processos em mesa ( 1.545 AGRG e EDCL até 17/12/03): 
 Ministro Peçanha Martins........................................................................229 
 Ministra Eliana Calmon...........................................................................354 
 Ministro Franciulli Netto..........................................................................282 
 Ministro João Otávio de Noronha.............................................................348 
 Ministro Castro Meira.............................................................................332 
Outras Informações: 
I. Petições processadas: 21.355 
II. Baixa e Remessa – 32.830 
III. Ofícios expedidos, Mandados e Cartas de Ordem. . . . 3.751 
IV. Certidões expedidas: 468 
V. Publicações de acórdãos: 12.343 
O SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, se esse 
relatório chegar ao conhecimento de qualquer tribunal dos mais avançados países do 
mundo, acharão que se trata de uma grandíssima mentira ou que estaríamos julgando 
avô do avô, mas não acontece nem uma coisa, nem outra. É realmente uma produção 
extraordinária à custa de muito sacrifício. Para nosso gáudio é uma produção realmente 
digna de encômios. 
Aproveitando a oportunidade, a Presidência quer desejar e formular os votos de boas-
festas, feliz Natal e próspero Ano Novo a todos, votos extensivos aos familiares, incluídos 
os funcionários, à bacharela Bárdia Tupy Vieira Fonseca, o pessoal do Som, da 
Taquigrafia, de apoio aos Ministros, os carinhosamente chamados de Capinhas. 
Pessoalmente, desejo que no ano que vem assim continue o ambiente descontraído e de 
ampla camaradagem reinante entre os Ministros, até mesmo quando há divergências, 
quando, por exemplo, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha começa a divergir antes da 
hora para depois concordar com o voto do relator e quando o Sr. Ministro Francisco 
Peçanha Martins diverge  demonstrando o seu vigor intelectual - é impressionante a 
evolução, não que antes assim não fosse, - intelectual de S. Exa. Estou impressionado. 
Está a cada dia melhor, de manhã vem aqui com o mesmo fôlego,  bem disposto logo 
cedo. 
Esses são os votos, extensivos também aos advogados aqui presentes, aos funcionários 
das assessorias e assim por diante. 
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O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sr. Presidente, a propósito das 
nossas estatísticas, disse-me o Ministro Sepúlveda Pertence que, quando era Presidente 
do Supremo Tribunal Federal e esteve visitando Supremas Cortes no mundo, dizia que o 
STF havia julgado trinta e oito mil feitos e olhavam para ele pensando que ele estava 
mentindo, que era conversa. Em nenhuma Corte Superior do mundo acontece isso. 
No ano passado, demos ênfase a julgamentos, mas ficaram por publicar alguns milhares 
de acórdão. Publicamos onze mil acórdãos e este ano repetimos, dando ênfase 
justamente a isso, e praticamente estamos zerados quanto à publicação de acórdãos. 
Demos atenção àqueles processos que merecem prioridade, seja pela idade, seja pelo 
valor, como, por exemplo, Fundo de Garantia. 
Lamentavelmente, Srs. Ministros, estou lendo notícias da Primeira Instância, sobretudo 
dos juizados, e informam que a Caixa Econômica não está cumprindo as sentenças. 
Para finalizar, gostaria de dizer que neste ano tivemos magníficas presidências. Espero 
que no próximo possamos voltar com saúde e a bonomia de todos para que nos 
toleremos, sobretudo a quem pretende sempre seguir os passos da lei e do bom direito, 
estabelecendo o caminhar no fio da navalha do processo. 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sr. Presidente, gostaria de transmitir 
a V. Exa. os nossos sentimentos de apreço e desejar-lhe um feliz Ano Novo. 
Completei um ano de Tribunal dia 03 de dezembro. Gostaria de agradecer a 
receptividade que os Pares me dispensaram nesta Turma e ao Sr. Ministro Castro Meira e 
dizer da felicidade de estar aqui com vocês neste ano, em que me sinto plenamente 
adaptado à magistratura graças à bela receptividade dispensada por todos os Colegas. 
Foi um ano excepcional para o Judiciário e gostaria de desejar a todos um feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo e, se Deus quiser, estaremos de volta em fevereiro. 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente,  gostaria de agradecer a 
receptividade que tive nesta Turma, o que facilitou enormemente os meus trabalhos, e a 
boa compreensão com o calouro. Estou completando apenas seis meses, que é um 
tempo curto, de tal modo que estou apenas dando os primeiros passos, procurando me 
adaptar ao trabalho na Instância Especial. Quero agradecer às Presidências, primeiro a 
da Ministra Eliana Calmon, magnificamente sucedida por V. Exa., sobretudo com a 
cordialidade com que acolheu todos os meus pleitos, o que facilitou o trabalho 
desenvolvido. Aos demais, ao Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins pela compreensão e 
adesão a certas teses, que podem não ser as mais ortodoxas, mas que apenas é o desejo 
de me adaptar à orientação que a maioria segue nesta Corte. 
Espero que todos tenham um Feliz Natal e no próximo ano possamos produzir mais 
ainda. 
 
Encerrou-se a sessão às 11:30 horas, tendo sido julgados 422 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 19  de dezembro  de 2003. 
 

MINISTRO FRANCIULLI NETTO 
Presidente da sessão 

 
BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA 

Secretária 
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