
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, 
EM 1º DE FEVEREIRO DE 1996 

 
Presidente: Exmo. Sr. MINISTRO BUENO DE SOUZA 
Subprocurador Geral da República: Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
Secretária: Bela. ROSÂNGELA SILVA 
 
As 14:00 horas presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DANTAS, WILLIAM PATTERSON, 
AMÉRICO LUZ, ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, COSTA LEITE, NILSON NAVES, ASSIS 
TOLEDO, EDSON VIDIGAL, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, FONTES DE ALENCAR, 
CLÁUDIO SANTOS, HÉLIO MOSIMANN, PEÇANHA MARTINS E HUMBERTO GOMES DE 
BARROS foi aberta a sessão. 
Os Exmos. Srs. Ministros CID FLAQUER SCARTEZZINI, EDUARDO RIBEIRO, JOSÉ DE 
JESUS FILHO, GARCIA VIERA, WALDEMAR ZVEITER e DEMÓCRITO REINALDO não 
compareceram à sessão por motivo justificado. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
O EXMO. SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA, (PRESIDENTE): Srs. Ministros, dirijo a 
todos a cordial saudação pelo regresso às atividades do Tribunal na abertura do ano 
judiciário de 1996. Estou informado de que o recesso teve excelente transcurso, e, 
felizmente, não há notícia alguma de transtornos significativos. Expresso regozijo da 
Presidência pela presença dos Eminentes Pares e pela reabertura dos nossos trabalhos. 
Na consonância de norma regimental, encaminhei a cada um dos Srs. Ministros um 
exemplar do relatório da Presidência relativo ao exercício do ano de 1995. Usualmente, 
temos dispensado a leitura do relatório em sessão, em face de prévia distribuição desse 
documento. Peço licença para a leitura do primeiro tópico e dos dados estatísticos, que 
constam da página 01 do relatório: "Ao declarar aberto os trabalhos do ano judiciário de 
1996 no Superior Tribunal de Justiça, em primeiro lugar, cumprimento os eminentes 
colegas, aos quais desejo votos de boas-vindas e de êxito nas atividades que nos 
aguardam a partir de agora. O momento é oportuno, também, para um reflexão mais 
detida a respeito da realidade nacional, na perspectiva do Poder Judiciário de 1996 no 
Superior tribunal de Justiça, em primeiro lugar, cumprimento os eminentes Colegas, aos 
quais desejo votos de boas-vindas e de êxito nas atividades que nos aguardam a partir 
de agora. O momento é oportuno, também, para uma reflexão mais detida a respeito da 
realidade nacional, na perspectiva do Poder Judiciário Federal. Sabemos todos que as 
missões que nos cabe cumprir serão mais ingentes, diante do quadro que se desenha 
perante a nação brasileira, caracterizado, sobretudo, por sugestões que apontam com 
imprescindível maior celeridade em torno da reforma do Estado, apregoada  com 
insistência, nem sempre, porém , com o necessário conhecimento de causa. Sobre o 
tema, o Poder Judiciário sente-se muito à vontade, pela posição que assumiu logo no 
primeiro instante do debate instaurado no país, com a multiplicação de interlocutores de 
discutível legitimidade. Na verdade, antecipamo-nos na proposição das linhas de reflexão 
mais relevantes, com o cuidado de canalizar para o Poder Legislativo os pontos de vista 
do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal. Nessa aproximação com o 
parlamento, no qual identificamos o foro apropriado para tais reflexões, tivemos também 
a precaução de entender o assunto ao âmbito desta Casa, disso resultando a valiosa e 
oportuna colaboração da Comissão de Ministros, incumbida de promover e aprofundar o 
debate dos temas propostos. Ao lado disso, o estudo da estrutura anterior dos serviços 
administrativos do Superior Tribunal de Justiça, associado à experiência colhida no último 
semestre, sugeriu a necessidade de sua urgente reforma, voltada para a atualização e o 
aperfeiçoamento de seu indispensável apoio à prestação jurisdicional a cargo desta 
Instituição. Assim é que a nova organização, resultante da Resolução 18, de 5.12.95, 
oferece suporte tríplice de apoio à missão maior desta Corte. Acolhida pelo Conselho de 
Administração, caracteriza-se, principalmente, por seu sentido de inovação no aspecto 
funcional, bem diverso dos modelos já praticados nas outras áreas do Governo. Nesta 
oportunidade, a Presidência sente-se gratificada aoapresentar, nos termos do art. 21, 
inciso XXX, do Regimento Interno, este relatório dos trabalhos desenvolvidos ao longo do 
ano judiciário de 1995, iniciado sob a presidência do Ministro William Patterson." 

 
 



 
 

Desdobra-se, então, o relatório, por um resumo de atividades desenvolvidas, no âmbito 
da Secretaria Geral da Presidência, da Secretaria de Controle Interno e da Secretaria 
Geral Judiciária, e que aqui me detenho para acentuar os dados estabelecidos mais 
recentemente: "As atividades-fim do Tribunal, que esta Secretaria mais diretamente 
apoia, mostram que, no exercício de 1995, foram atuados e distribuídos 68.576 
processos. Desses foram julgados 57.338 pelos órgãos competentes, a saber: 1ª Seção 
(1ª e 2ª Turmas), 17.991; 2ª Seção (3ª e 4ª Turmas), 13.059; 3ª Seção (5ª e 6ª 
Turmas), 25.905 e Corte Especial, 383 feitos, aí não incluídos os Agravos Regimentais e 
os Embargos de Declaração, em número de 4.994. Constam, ainda, 39 recursos 
extraordinários interpostos, submetidos a exame de admissibilidade pelo Presidente, e 
1.531, pelo Vice-Presidente, por competência delegada, dos quais 30 foram admitidos e 
1.540, denegados. 
Registrem-se, outrossim, 26.474 acórdãos publicados, bem como 5.484 despachos 
diversos proferidos pelo Presidente, junto à Secretaria Judiciária, e pelo Vice-Presidente, 
por delegação de competência, em processos, petições, ofícios e telex. Além desses, 
foram apreciados 126 pedidos  de suspensão de segurança, encaminhados diretamente à 
Presidência. 
Estudo comparativo dos boletins estatísticos desde a criação desta Corte, registra 
considerável crescimento do número de feitos: 1989 - 6.103; 1990-14.087; 1991-
23.368; 1992-33.872; 1993-33.336; 1994-38.670; 1995-68.576. Dos 218.012 
processos recebidos no período, há 11.395 remanescentes, aguardando julgamento, não 
obstante a excepcional capacidade de trabalho dos Senhores Ministros. Desses, 3.937 
estão no Ministério Público Federal à espera do pronunciamento. Dos 26.520 acórdãos 
incluídos no exercício de 1995, 9.936 já estão indexados e 9.803, catalogados. Especial 
realce merece o número de pesquisas realizadas - 16.252 - assim como a publicação do 
Manual de Analista de Jurisprudência, que visa ao estabelecimento de diretrizes de 
indexação." Aludo, aqui, a alterações já introduzidas, na forma de resolução já referida, 
no âmbito da Secretaria Geral Administrativa, e refiro-me às relações com os poderes 
públicos e autoridades e a composição do Tribunal, que sofreu  alterações ao longo de 
1995. 
No tocante às perspectivas futuras, no item planejamento, página 08 registro estes 
dizeres: "O período ora iniciado deverá caracterizar-se por um esforço ainda mais 
intenso, com a continuidade da implantação do processo de modernização dos serviços 
administrativos de nossa Corte e de sua adequação às imposições de novas instalações, 
estando previsto, para estes primeiros meses do ano, a adoção de eficiente sistema de 
protocolo informatizado, em condições de oferecer fácil localização de processos e outros 
feitos em tramitação na Casa. Ao lado dessa preocupação, que haverá de ser insistente, 
será dedicado todo o empenho no sentido de lograr a aprovação, pelo Legislativo, do 
plano de carreira  dos servidores do Judiciário da União, a fim de que, assim, 
estabeleçam-se condições para o aprimoramento de nossos valores humanos, meta 
prioritária na área administrativa". 
Encerro estes esclarecimentos com o registro das principais realizações do último ano, 
expressando profundos agradecimentos pela inestimável colaboração e compreensão dos 
Ilustres Ministros que compõem o tribunal, sem cujo aconselhamento seria impossível 
lograr êxito no cumprimento de nossas missões. Destaco, igualmente, o apoio dos 
dirigentes, assessores e demais servidores que, com tanta presteza, estiveram ao nosso 
lado com parcela das mais consideráveis para o bom funcionamento do Superior Tribunal 
de Justiça. 
Este relatório vem instruído por vários apensos, de que consta, entre outras informações, 
o levantamento do nosso quadro de pessoal com a relação nominal dos servidores e a 
indicação dos setores em que se acham lotados. Toda essa documentação estará 
disponível a todos os Senhores Ministros  ainda no dia de hoje. Assim, cumprida essa 
determinação regimental, cabe-me ainda fazer algumas comunicações. Atendendo ao 
que foi deliberado em sessão plenária administrativa, em dezembro último e 
correspondendo às inquietações decorrentes da duplicidade de interpretações 
propugnadas para disposições legais processuais mais recentes recorrentes ao 
processamento de recursos de agravo, elaborei a Resolução de nº 1, de 31 de janeiro - 
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que data de ontem, portanto - encaminhada à imprensa, cujo teor é o seguinte: "O 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a nova sistemática de 
processamento do agravo de instrumento, decorrente da Lei 9.139, de 30 de novembro 
de 1995; ponderando que, relativamente aos agravos  interpostos da não-admissão de 
recurso especial, assim dispõe o artigo 544, § 2º, do Código de Processo Civil: 
"distribuído e processado o agravo na forma regimental, o relator proferirá decisão"; 
considerando, ainda, que, pela superveniência do recesso e das férias forenses, não foi 
possível aprovar alteração regimental antes da entrada em vigor, em 31 de janeiro de 
1996, da aludida Lei 9.139, impondo-se, portanto, prover, o quanto antes, sobre a 
matéria, ouvido o tribunal em sessão plenária de 14 de dezembro último. 
 

R E S O L V  E 
 
Art. 1º- Não admitido o recurso especial, caberá agravo de instrumento ao Superior 
Tribunal de Justiça, consoante o artigo 544, caput e § 1º do Código de Processo Civil, 
devendo a petição recursal ser apresentada perante a presidência do tribunal de origem, 
obedecido o disposto no artigo 524 do mesmo Código. 
Art. 2º- O agravado será intimado para oferecer resposta, no prazo de 10 dias, 
facultando-se-lhe juntar cópias das peças processuais que entender convenientes (art. 
527, III, in fine , do CPC). 
Art. 3º- A seguir, será o recurso de imediato remetido ao Superior Tribunal de Justiça. 
Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 
 

Ministro BUENO DE SOUZA 
Presidente" 
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