
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 1º DE AGOSTO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. EDINALDO DE HOLANDA 
BORGES 
SECRETÁRIA : Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
NILSON NAVES, BARROS MONTEIRO, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, FELIX FISCHER, GILSON DIPP, HAMILTON CARVALHIDO, 
ELIANA CALMON, PAULO GALLOTTI, FRANCIULLI NETTO e LUIZ FUX, foi aberta a sessão. 
Assumiu a presidência, numa parte da sessão, o Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO. 
Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 
e FRANCISCO FALCÃO e, ocasionalmente, os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES, 
EDSON VIDIGAL, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, FERNANDO 
GONÇALVES, FELIX FISCHER e ELIANA CALMON. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 

 
COMUNICAÇÃO 

 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, na forma 
regimental, incumbe à Presidência apresentar o relatório comparativo das atividades 
realizadas no primeiro período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2004, e no segundo 
período, de 2 de janeiro a 20 de junho de 2005. 
Tivemos 90.000 (noventa mil) processos recebidos no primeiro período e 105.000 (cento 
e cinco mil) no segundo, numa variação, portanto, de 16,69% (dezesseis vírgula 
sessenta e nove por cento). 
Autuados: No primeiro período, 73.866 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e seis) 
processos e, no segundo, 105.472 (cento e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois). 
Registrados: 1.451 (mil quatrocentos e cinqüenta e um) processos no primeiro período e 
3.334 (três mil e trezentos e trinta e quatro) no segundo, com uma variação de 129,77% 
(cento e vinte nove vírgula setenta e sete por cento). 
Distribuídos: no primeiro período, 89.883 (oitenta e nove mil e oitocentos e oitenta e 
três) processos e, no segundo período, 101.685 (cento e um mil seiscentos e oitenta e 
cinco), com uma variação de 13,13% (treze vírgula treze por cento). 
Sessões realizadas: 217 (duzentas e dezessete) no primeiro período e 199 (cento e 
noventa e nove) no segundo, portanto, menos 8,29% (oito vírgula vinte e nove por 
cento). Processos julgados em sessão: 31.120 (trinta e um mil cento e vinte) no primeiro 
período e 37.317 (trinta e sete mil trezentos e dezessete) no segundo, com um aumento 
na variação de 19,91% (dezenove vírgula noventa e um por cento). 
Processos decididos monocraticamente pelos Srs. Ministros: 82.677 (oitenta e dois mil 
seiscentos e setenta e sete) no primeiro período e 102.000 (cento e dois mil) no 
segundo, numa variação de 23,37% (vinte e três vírgula trinta e sete por cento). 
Total de processos julgados: 113.797 (cento e treze mil, setecentos e noventa e sete) no 
primeiro período e 139.317 (cento e trinta e nove mil trezentos e dezessete) no segundo, 
com uma variação de 22,43% (vinte e dois vírgula quarenta e trê por cento). 
Acórdãos publicados: 27.898 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e oito) no primeiro 
período e 34.867 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete) no segundo, com uma 
variação de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento). 
Suspensão de decisões, petições, suspensão de liminares, suspensão de liminares de 
segurança e suspensão de segurança, etc., proferidos pelo Sr. Ministro Presidente: no 
primeiro período, 160 (cento e sessenta); no segundo 141 (cento e quarenta e um). 

 
 



 
 

Decisões e despachos proferidos pelo Sr. Ministro Presidente: no primeiro período, 3.457 
(três mil quatrocentos e cinqüenta e sete); no segundo, 3.468 (três mil quatrocentos e 
sesenta e oito). 
Despachos do Sr. Ministro Presidente junto à Secretaria Judiciária: 1.517 (mil quinhentos 
e dezessete) no primeiro período e 917 (novecentos e dezessete) no segundo. Decisões 
proferidas em recusos extraordinários: 1.026 (mil e vinte e seis) no primeiro período e 
1.697 (mil seiscentos e noventa e sete) no segundo. Despachos diversos proferidos pelo 
Sr. Ministro Vice-Presidente: 1.073 (mil e setenta e três) no primeiro período e 1.614 
(um mil seiscentos e catorze) no segundo. 
Processos com vista ao Ministério Público Federal no período de 27.6.2004 a 27.6.2005: 
3.894 (três mil oitocentos e noventa e quatro) no primeiro período, para 4.715 (quatro 
mil setecentos e quinze) no segundo. 
Média de processos distribuídos por relator: 3.282 (três mil duzentos e oitenta e dois) no 
primeiro período e 3.430 (três mil quatrocentos e trinta) no segundo, com uma variação 
de 4,51% (quatro vírgula cinqüenta e um por cento). 
Média de processos julgados por relator: 4.055 (quatro mil e cinqüenta e cinco) no 
primeiro período e 4.721 (quatro mil setecentos e vinte e um) no segundo com uma 
variação de 1.642 (mil seiscentos e quarenta e dois) processos. 

 
P A L A V R A S 

 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, a Assessoria do 
Cerimonial noticia que estão presentes nas galerias desta Corte estudantes da Faculdade 
de Direito de Joinville acompanhados pela professora Cátia Elizabete. Apresentamos-lhes 
as boas-vindas e votos de que tenham grande proveito na assistência aos nossos 
trabalhos. 
Os estudantes da terceira turma do Programa de Estágio Não-Remunerado do Superior 
Tribunal de Justiça conheceram o funcionamento da Corte no período de 18 de julho até 
hoje. Tiveram oportunidade de trabalhar na Secretaria Judiciária, no setor de autuação e 
no de classificação, nas Coordenadorias dos órgãos julgadores e nos Gabinetes e 
presenciaram audiências de distribuição. Eis a distribuição geográfica desses estudantes: 
Amazonas, 1; Bahia, 1; Ceará, 1; Espírito Santo, 3; Minas Gerais, 7; Paraíba, 3; 
Pernambuco, 2; Piauí, 1; Paraná, 3; Rio de Janeiro, 1; Rio Grande do Norte, 1; Rondônia, 
1; Rio Grande do Sul, 4; Santa Catarina, 2; Sergipe, 1; e São Paulo, 3. Conheceram o 
Distrito Federal e visitaram ainda outros Tribunais Superiores. 
Agradecemos aos Srs. Ministros e às Sras. Ministras do Tribunal que receberam os 
estudantes em seus Gabinetes, pois o número de participantes do estágio é limitado pelo 
número de vagas oferecidas. 
A Corte Especial, ao apreciar questão de ordem suscitada pelo Sr. Ministro Presidente,  
sobre a alteração de sua composição, resolveu afetar o julgamento da questão ao 
Tribunal Pleno, que a analisará no dia 03 de agosto próximo, após a sessão da Corte 
Especial. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:15 horas, tendo sido julgados 13 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 01 de agosto de 2005. 
 

MINISTRO EDSON VIDIGAL 
Presidente da sessão 

 
VANIA MARIA SOARES ROCHA 

Secretária 
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