
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 1º DE FEVEREIRO  DE 2002 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  PAULO COSTA LEITE 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA:EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO ROCHA 
SECRETÁRIA : Bela. AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 
 
Às quatorze horas, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO, NILSON NAVES, EDSON VIDIGAL, GARCIA VIEIRA,  SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, BARROS MONTEIRO,   HUMBERTO GOMES DE BARROS, VICENTE LEAL, JOSÉ 
DELGADO,  FERNANDO GONÇALVES e FELIX FISCHER,  foi aberta a sessão. 
Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimo Senhores Ministros FONTES DE ALENCAR, 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, MILTON LUIZ PEREIRA, CESAR ASFOR ROCHA, RUY 
ROSADO DE AGUIAR, ARI PARGENDLER, JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,  ELIANA CALMON 
e FRANCISCO FALCÃO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): 
Srs. Ministros, incumbe-me, mais uma vez, apresentar-lhes as boas-vindas, porquanto, 
após necessário período de repouso, estamos retomando as atividades judicantes. 
Expresso, também, nosso contentamento em receber a Sra. Subprocuradora, os Srs. 
Advogados e os srs. servidores, cuja operosidade permite a este Tribunal o cumprimento 
de sua tarefa, essencial à manutenção do Estado democrático de direito e à efetivação da 
plena cidadania. 
Com satisfação, portanto, procedo à abertura do ano judiciário do Superior Tribunal de 
Justiça, o que faço, conforme preconiza o Regimento Interno, apresentando relatório das 
ações do ano que findou; oportunamente será remetido exemplar encadernado a Vossas 
Excelências. 
Peço a anuência dos meus ilustres Colegas para lembrar palavras que proferi ao assumir 
a Presidência desta Corte, quando asseverei ser "nosso desafio (. . . ), cada vez mais, 
lutar pela melhoria dos serviços jurisdicionais". Já sabia, então, e os dados que citarei em 
seguida o confirmam, que os Senhores Ministros enfrentariam, com a galhardia que lhes 
é peculiar, tal desafio. Embora, na ocasião, o número de processos distribuídos e 
julgados já nos parecesse insustentável, no decorrer de 2001 foram distribuídos, em 
média, por relator, 6.416 feitos e julgados 6.908, representando um aumento, em 
comparação ao ano anterior, de 27% na quantidade de julgamentos por relator. Isso 
demonstra o quanto este Tribunal está disposto a envidar esforços, por vezes sobre-
humanos, para atender aos anseios crescentes da população por justiça. 
De 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2001, a totalidade dos processos recebidos elevou-
se a 179.711, a saber, uma variação de 19% em relação ao exercício de 2000, enquanto 
o número de julgados subiu para 198.613, o que significa um acréscimo de 29% de 
respostas dadas aos jurisdicionados. Para avaliar o mérito dessa tarefa hercúlea, não se 
pode ignorar que, após profícua atividade, aposentou-se o Senhor Ministro Hélio 
Mosimann e pediu exoneração o Senhor Ministro Waldemar Zveiter e, somente em junho, 
tomaram posse os Ministros Paulo Medina e Laurita Vaz e, em  novembro, o Ministro Luiz 
Fux. 
Buscando soluções para os inúmeros  problemas do Poder Judiciário, esta Presidência, 
com o inestimável apoio da Assessoria de Articulação Parlamentar, manteve intenso e 
proveitoso intercâmbio com o Congresso Nacional. Como resultado, temos a comemorar 
a aprovação de importantes matérias de interesse direto deste Tribunal. O destaque foi a 
rápida tramitação do projeto que criou os juizados especiais no âmbito da Justiça 
Federal, transformado na Lei nº 10.259. Para exemplificar o impacto positivo dessa 
aprovação, basta lembrar que as causas previdenciárias, por exemplo, deixarão de 
abarrotar este Tribunal. Como a maioria delas refere-se a valores abaixo de sessenta 
salários mínimos, serão julgadas no âmbito daqueles Juizados, com a vantagem da 

 
 



 
 

rapidez e eficácia da prestação jurisdicional. Serão beneficiados os mais carentes, 
aposentados e pensionistas, que se verão livres de protelações infundadas e de 
precatórios. 
Merece também referência a tramitação da proposta que trata da Reforma do Judiciário. 
Parte das emendas sugeridas pela comissão especial criada por esta Corte para 
acompanhar o projeto foi contemplada quando ele ainda se encontrava na Câmara. Já 
durante o segundo semestre, foram aprovadas, na  Comissão de Justiça do Senado, 
algumas outras proposições deste Tribunal, sendo a mais relevante a extensão da 
súmula vinculante ao STJ. 
Mantendo o propósito de aprimorar a prestação jurisdicional, esta Casa apresentou à 
Câmara Federal o projeto de criação de 183 varas na Justiça Federal. Transformado em 
lei, permitirá a interiorização da Justiça Federal, facilitando ao cidadão que mora longe 
dos grandes centros o acesso à Justiça. 
Para as relações harmônicas com os demais segmentos do Judiciário, com os outros 
Poderes e com a sociedade, esta Presidência concedeu audiências a ministros, 
desembargadores e procuradores, bem como aos presidentes das Casas Legislativas, a 
deputados e a senadores, a governadores e vice-governadores, ministros de estado, 
prefeitos e, de igual modo, a jornalistas, a representantes de sindicatos e associações de  
diversas naturezas. Tudo contando com o trabalho da Assessoria de Cerimonial e 
Relações Públicas. 
Somem-se a esses contatos as viagens realizadas a distintos estados, onde, a convite 
das mais diversas instituições, este Presidente participou de inaugurações, homenagens, 
congressos, encontros e seminários. Em todas as ocasiões, fosse em breves palavras ou 
em conferências, houve a preocupação de divulgar a atuação do Superior Tribunal de 
Justiça e discutir as propostas referentes à reforma do Judiciário. 
Quanto às relações com organismos internacionais, recebeu esta Presidência o Diretor-
Executivo do Instituto para o Estudo e Desenvolvimento de Sistemas Legais, dos Estados 
Unidos, acompanhado da primeira-secretária e da assessora cultural da Embaixada 
americana, e o Diretor da Escola Nacional de Magistratura da França, acompanhado do 
adido de cooperação da Embaixada francesa. Recebeu em audiência, ainda, um Juiz do 
Tribunal de Apelações de San Diego, Califórnia, um membro da Universidade Americana 
de Advogados e um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Stanford, todos 
representantes da organização americana dedicada ao "Estudo e Desenvolvimento dos 
Sistemas Judiciários". Além disso, atendendo a convite, visitou o Supremo Tribunal de 
Justiça de Portugal e a Corte Constitucional da República da Itália. Na Argentina, coube-
me presidir a cerimônia de abertura do I Encontro de Juízes Federais Argentinos e 
Brasileiros no âmbito do Mercosul. 
A Assessoria de Apoio aos Ministros Aposentados cumpriu seu desiderato de atender às 
necessidades dos Senhores Ministros inativos, bem como das viúvas e pensionistas. 
A intensa divulgação das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça garantiu 
transparência à sociedade quanto ao posicionamento jurídico que ele adotou nas mais 
diversas questões de interesse nacional. Durante o ano de 2001, as 1.820 matérias 
jornalísticas produzidas pela Assessoria de Imprensa e publicadas na internet alcançaram 
mais de um milhão e trezentos mil acessos, numa média de 5.050 consultas diárias. Em 
treze dos principais órgãos da mídia impressa, foram publicadas notícias acerca das 
decisões colegiadas e monocráticas em 18.571 oportunidades. Procurou-se dar destaque 
às decisões que repercutiram no cotidiano de toda a sociedade. Dessa forma, posições 
inovadoras assumidas pelos Senhores Ministros, mudanças de entendimento judicial e 
confirmações da jurisprudência sobre temas relevantes tiveram ampla divulgação. 
Citem-se, entre outras igualmente importantes, as decisões que reconheceram o direito à 
correção dos saldos das contas do FGTS, a ilegalidade da exigência do pagamento de 
multas para licenciamento de veículos, a incidência do Código de Defesa do Consumidor 
nos contratos bancários, de poupança e de compra e venda de imóveis, o direito de 
propor ação, a qualquer tempo, em casos de registro falso de nascimento. Com toda 
razão, cabe hoje ao Superior Tribunal de Justiça o epíteto de  "Tribunal da Cidadania". 
Acompanhando a evolução da sociedade, esta gestão pretendeu cumprir dois objetivos 
amplos, quais sejam, aproximar a Justiça do povo e buscar o aprimoramento 
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institucional. Para a consecução de tais metas, a Secretaria do Tribunal não poupou 
esforços, dando continuidade ao processo de modernização do STJ, diversificando e 
ampliando os canais de comunicação com o cidadão, ofertando novas bases de dados 
para pesquisa, atualizando os métodos de trabalho e buscando a economia de recursos, 
o aumento da produtividade e a capacitação dos profissionais. 
Aproximar-se do cidadão implica ouvi-lo e conhecê-lo; por isso foi implantada a pesquisa 
de satisfação do usuário em conformidade com o Ato  n. 33, de 28 de março. Em oito 
meses, de 4.682 avaliações respondidas, 84% dos usuários revelaram estar satisfeitos 
ou muito satisfeitos com os serviços, o que demonstra alto grau de reconhecimento ao 
trabalho aqui realizado. Os dados da pesquisa serviram para subsidiar a revisão dos 
planos de metas das Secretarias. 
Outra importante iniciativa para a Justiça dar-se a conhecer foi o projeto "Museu-Escola". 
Com o objetivo de levar ao público estudantil uma parte da história do Poder Judiciário 
brasileiro, atendeu 62 escolas, num total de  6.272 alunos, dando ênfase à criação desta 
Corte, sua missão e filosofia de atuação. 
Familiarizar o cidadão com a Justiça pode também significar uma relação de 
complementação, o que ocorreu quando o Tribunal abriu suas portas para a exposição 
"Brasil 50 mil anos". Realizada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo, a mostra apresentou ao público brasiliense a vida das sociedades pré-
coloniais registrada ao longo de milênios por diversas sociedades e culturas, além de 
divulgar os métodos da pesquisa arqueológica. Até o final do ano, foram recebidos 
16.429 visitantes, entre eles, 11.238 alunos das escolas do Distrito Federal. 
Na persecução do constante aprimoramento institucional, foi implantado o Sistema 
Integrado da  Atividade Judiciária, o qual possibilita aos gabinetes, às coordenadorias e 
às unidades da Secretaria Judiciária a inclusão de processos em pauta, a elaboração de 
minuta, certidão e ata de julgamentos até a publicação do acórdão por meio eletrônico, 
bem como permite aos gabinetes o acompanhamento físico e lógico dos processos que 
estão conclusos ao Ministro. 
Cumpre, ainda, registrar que a Secretaria do Tribunal ultima os preparativos para instalar 
código de barras nos processos, com a expectativa de reduzir até em um terço o tempo 
gasto na recepção, classificação e distribuição dos feitos. Com o sistema de leitura ótica, 
a primeira instância da Justiça Federal, os Tribunais Regionais Federais e esta Corte 
poderão adotar uma numeração única, o que tornará viável a migração de dados de uma 
para outra instância, com expressivo ganho na qualidade e rapidez dos serviços do 
Judiciário. 
Outra medida tão simples quanto eficaz, para melhor atender aos usuários, foi a 
implantação do serviço de protocolo externo, localizado no estacionamento do prédio da 
administração, mediante o qual os advogados entregam suas petições sem sair do carro, 
com significativa economia de tempo. 
Já plenamente integrada à tecnologia de ponta, a Secretaria de Jurisprudência atendeu a 
12.730 solicitações de pesquisa por meio eletrônico. Considerando-se que, em 2000, 
foram 6.272 pedidos, vê-se que houve acréscimo superior a 100% no atendimento 
através da internet, atestando maior rapidez na resposta ao usuário e, 
conseqüentemente, aprimoramento dos serviços institucionais. 
Para cumprir suas tarefas com eficiência crescente, é imprescindível que o Tribunal 
esteja provido dos recursos adequados. Por isso, a par do orçamento autorizado pela Lei 
n. 10.171, de 2001, foram solicitados, no decorrer do exercício, oito créditos adicionais, 
sendo dois deles dependentes de autorização legislativa e seis, de autorização do chefe 
do Poder Executivo. Ao final do mês de dezembro, todos foram atendidos. O crédito 
relativo a pessoal teve como objetivo prover o orçamento do Tribunal com o montante 
necessário ao pagamento da incorporação, no salário dos servidores, do percentual de 
11,98%, decidida pelo Conselho de Administração do STJ e pelo Supremo Tribunal 
Federal após o envio do projeto da lei orçamentária de 2001 ao Congresso Nacional. 
Quanto à proposta orçamentária de 2002, todos os esforços foram envidados para a sua 
aprovação, havendo o cuidado de prever os recursos a fim de fazer frente à incorporação 
dos 11,98% e ao reajuste de 3,5%, concedido ao funcionalismo. Além disso, foram 
sugeridas quatro emendas, uma das quais visa à alocação de recursos para implantar a 

3

 
 



 
 

Escola Nacional de Magistratura. Assim, a Lei nº 10.407, de 10 de janeiro, autorizou o 
crédito orçamentário de R$ 331.992.893,00 para este exercício. 
Numa demonstração de comprometimento com a cidadania, este Tribunal participou do 
esforço conjunto da sociedade para o racionamento de energia elétrica. Com a louvável 
compreensão e o apoio de todos, foi possível reduzir em mais de 50% o consumo, o que 
redundou, também, em contenção de despesas. Outro fator importante de economia foi a 
substituição dos feixes de fibra ótica, medida que permite a redução do custo das 
chamadas locais para celulares em até 25%. 
A melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade tem sido uma preocupação 
constante e, nesse sentido, o Tribunal vem empregando ferramentas de tecnologia da 
informação. O parque computacional, que, em 1998, era de 850 microcomputadores, 
atingiu 1.800 em 2000 e, no ano passado, alcançou o número de 2.020 estações de 
trabalho instaladas; chegamos, assim, à relação de um servidor por máquina na área-
fim. Apesar dessa expansão, a quantidade de atendimentos tanto nos problemas de 
equipamento quanto nos de programas continua caindo. Tal fato comprova que os 
servidores estão lidando melhor com a máquina graças à qualificação e ao investimento 
em treinamento, cuja direção foi identificada pela tabulação dos itens de atendimento de 
suporte técnico. 
Para a otimização desses recursos tecnológicos, a Secretaria de Informática está 
desenvolvendo o Sistema Integrado de Atividade Administrativa, que, nos mesmos 
moldes do sistema referente à atividade judiciária, pretende integrar as ações  
administrativas de tal forma que os  procedimentos não permaneçam estanques. Uma 
base com os dados administrativos, permitindo o acesso tanto do público interno como 
do externo, torna mais transparente a administração da Justiça, com benefício para a 
sociedade. Só é possível falar em aprimoramento dos serviços se houver incessante 
busca de qualidade. Nesse sentido, a adoção de sistemas de gestão baseados na norma 
ISO 9000 tem permitido a internalização de valores e práticas da moderna 
administração, tais como busca incessante de melhores resultados, atendimento às 
expectativas e necessidades dos usuários e melhoria dos métodos de trabalho. 
Ressalte-se que, na Secretaria Judiciária, desde  a implantação da ISO, em março de 
2000, tem-se destacado, nos processos originários, a redução expressiva do número de 
erros, hoje próximo de zero, e a celeridade dos processos originários na própria 
Secretaria, a qual vem mantendo o índice de 90% de processos tramitados em até um 
dia e o de 80% de satisfação dos usuários daquela unidade. 
Em sintonia com os propósitos de melhoria constante, o Gabinete do Ministro Diretor da 
Revista recebeu o certificado ISO 9002/94 em agosto. Importa frisar que, em quatro 
meses de certificação, obteve-se o aprimoramento das praticas administrativas, 
principalmente no que diz respeito ao registro e à divulgação dos resultados alcançados 
com a elaboração do Boletim, da Revista e do Ementário do Tribunal. Como as 
publicações destinam-se a servir à sociedade, sofreram significativas alterações 
sugeridas por juízes e advogados. 
O reconhecimento do trabalho efetuado pelo Núcleo da Qualidade transparece nos 
pedidos de instituições que procuraram conhecer as ações aqui desenvolvidas. Foram 
atendidos o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Tribunal Regional 
Eleitoral do Tocantins e o da Paraíba, o Ministério de Minas e Energia, o Tribunal Superior 
Eleitoral, a Representação do Governo do Amapá, o Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
O excepcional desempenho do Superior Tribunal de Justiça tem seu fundamento na 
excelência de sua composição e na qualidade de seu corpo funcional, de cuja saúde 
também não descurou. Visando à promoção de seu bem-estar físico e mental, na certeza 
de que a prevenção é o melhor caminho para obtê-lo, tornou obrigatório o exame 
periódico de saúde, o qual inclui agora os exames de mamografia, hormônio estimulante 
da tireóide e antígeno específico prostático, além de audiometria para telefonistas e 
exame oftalmológico para motoristas. 
Voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química, foi instituído, com 
grande êxito, o Programa Alvorecer, operacionalizado pelas áreas de saúde e recursos 
humanos com uma equipe multidisciplinar composta de médicos, psicólogos e assistentes 
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sociais. 
Na V Semana da Saúde, além das ações tradicionais, isto é, palestras, medição de 
pressão ocular e arterial, avaliação por bioimpedância e outras, foram inauguradas 
atividades como exercício com bolas suíças, teatro espontâneo – com o tema "qualidade 
de vida" - e aulas de culinária direcionadas para o preparo de alimentos de baixa caloria, 
todas marcando a natureza criativa que o evento assumiu nesse ano. 
Muito mais realizou esta Corte, porém não me alongarei além do necessário. Agradeço 
aos Colegas o apoio imprescindível, que permitiu o alcance de tão expressivos 
resultados. Estendo meus agradecimentos aos Srs. Subprocuradores, aos advogados e 
aos servidores desta Casa, partícipes essenciais da distribuição de justiça. Apresento, 
enfim, aos Srs. Ministros meus votos de que o período judiciário que ora se inicia nos 
encontre com a mesma disposição de servir ao povo brasileiro na sua legítima ânsia por 
justiça. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:05 horas, tendo sido julgados 26 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 1 de fevereiro de 2002 
 

MINISTRO PAULO COSTA LEITE 
Presidente da Sessão 

 
AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 

Secretária 
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