
ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
EM 10 DE ABRIL DE 2003 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  NILSON NAVES  
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA  : EXMO. SR. DR. ROBERTO CASALI 
SECRETÁRIA : Bela. AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 
Às quatorze horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros  ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
EDSON VIDIGAL, FONTES DE ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, BARROS 
MONTEIRO, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO GOMES DE BARROS, CESAR 
ASFOR ROCHA, RUY ROSADO DE AGUIAR, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, FERNANDO GONÇALVES, FELIX FISCHER, GILSON DIPP, 
HAMILTON CARVALHIDO, JORGE SCARTEZZINI (este em substituição ao Exmo. Sr. 
Ministro Vicente Leal), ELIANA CALMON, FRANCISCO FALCÃO e FRANCIULLI NETTO, foi 
aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Srs. Ministros, permitam-
me registrar um fato que considero relevante: no último dia 7, o Superior Tribunal de 
Justiça completou catorze anos de existência. Retrocedendo a 1989, ano de sua 
instalação, posso contemplá-lo dando os primeiros passos, desbravando um mundo 
hostil, onde o povo arquejava com fome e sede de justiça. Eram passos iniciais, contudo 
passos firmes, pois o Superior Tribunal trazia em si, de sua proposta de criação, o perfil 
do vencedor, de instituição destinada ao acerto, jamais ao fracasso. O momento presta-
se a uma indagação: para que se criou o Superior Tribunal de Justiça? Sem dúvida, para 
zelar, irrecorrivelmente, pela guarda da lei federal, dispondo, assim, de todo o 
contencioso infraconstitucional, ressalvada a competência da Justiça especializada. 
Herdando o contencioso relativo ao recurso extraordinário em sentido estrito, herdaria a 
matéria infraconstitucional, apresentando-se a todos como órgão de cúpula. Embora 
portando, desde suas origens, a feição de instituição representante e convergente das 
Justiças comuns, verdadeiro estuário da Justiça brasileira e ponto de seu desaguamento, 
lamentável realidade se nos depara hoje, e não somente hoje, mas nesses catorze anos 
de profícua atuação: somos, em algumas importantes questões, infelizmente, um 
Tribunal de passagem, quando aqui deveria nascer, desenvolver-se e morrer toda a 
matéria infraconstitucional. Mesmo assim, não se pode negar que este Tribunal 
conquistou amplo espaço no seio da sociedade. Conquanto jovem, é respeitado e 
também reconhecido como o Tribunal da Cidadania e como Corte de vanguarda, voltado 
que é, com seriedade, para os anseios dos jurisdicionados. Todavia, é evidente, muito 
mais poderia realizar caso lhe permitissem cumprir sua verdadeira missão — a de Corte 
infraconstitucional, de todo irrecorrível. Que fazer, então? A solução está na criação 
expressa da Corte Constitucional, à qual seria conferida toda a jurisdição tipicamente 
constitucional.  Aí, sim, nosso Tribunal teria perfeito corpo e a correspondente alma; 
seria como um trem andando nos trilhos, com itinerário e destino certos. Em outras 
palavras, uma vez definidas e respeitadas as competências, estaria ele livre, pois apto já 
é, para, sem peias, exercê-las, e exercê-las a contento. Sem dúvida, todos sairíamos 
ganhando. Assim, na comemoração dos seus catorze anos, conclamo todos a perseverar 
na luta pela purificação do sistema e pela real definição das competências. 
Muito obrigado. 
 

C O M U N I C A Ç Ã O 
 
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): A sessão da Corte Especial 
do dia 2 de abril não foi realizada em razão de uma sessão do Tribunal Pleno que se  
prolongou noite adentro. 
 

J U L G A M E N T O S 

 
 



 
 

Encerrou-se a sessão às dezoito horas e trinta minutos, tendo sido julgados nove 
processos e adiado o julgamento dos demais feitos para a próxima sessão. 
 

Brasília, 10  de abril  de 2003. 
 

MINISTRO NILSON NAVES 
Presidente da sessão 

 
AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 

Secretária 
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