
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 21 DE JUNHO DE 2001 

 
PRESIDENTA : EXMA. SRA. MINISTRA  ELIANA CALMON 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WAGNER DE CASTRO 
MATHIAS NETTO 
SECRETÁRIA : Bela. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
 
Às 13:30 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, FRANCIULLI NETTO, CASTRO FILHO, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
ilustre Membro do Ministério Público, funcionários, advogados, minhas senhoras, meus 
senhores. 
Encerra-se, hoje, o período da minha Presidência nesta Turma. O fato é que pela 
segunda vez, e prazerosamente, pude exercer esta Presidência, com funcionários os mais 
dedicados e  que nos permitiram, senão alcançar resultados maiores na estatística, por 
força mesmo das vagas decorrentes de remoção e aposentadorias de ministros, pelo 
menos fazer com que chegássemos ao final deste biênio tendo decidido em sessão 
10.268 processos, e monocraticamente 71.216, num total de 81.484 julgados. 
A quem quer que tome conhecimento, à primeira vista, de uma estatística semelhante, 
pode parecer que estamos todos já com "o pé na cova" tal a grandeza e a magnitude dos 
números. A verdade é que, na maioria dos casos, temos enfrentado questões repetidas 
como as que ainda enchem os nossos gabinetes, qual seja, a do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. 
Sou daqueles que têm lamentado a ausência de dispositivos processuais que nos 
permitam dar respostas mais prontas à cidadania. 
Tenho mesmo feito críticas e alertado da necessidade de pensarmos em soluções mais 
próximas da nossa realidade, da nossa sociologia, da nossa geografia, de modo a que 
possamos, nesta nossa democracia, tumultuada nos últimos anos,  ao longo da 
República, via fortalecimento do Poder Judiciário, quem sabe, colaborar para a 
consolidação do regime que todos desejamos e que nos há de conduzir à felicidade geral 
do povo. Até aqui não conseguimos maior êxito e continuamos, ainda hoje, treze anos 
depois da implantação  dos planos econômicos, discutindo qual seria o índice aplicável a 
este ou àquele feito. É lamentável que isso ocorra e, quando defronto eminentes 
processualistas, não me canso de apelar para que se nos ofereçam soluções a nós 
julgadores exaustos de modo a que possamos, quem sabe, minimizar os anseios naturais 
do povo por uma resposta mais breve às suas angústias. 
Mas hoje é um dia de festa nesta Casa, porque assume a Presidência desta Segunda 
Turma a Sra. Ministra Eliana Calmon, minha velha amiga. Conheci-a na Universidade da 
Bahia, na velha Faculdade de Direito; uma estudante dedicada, moça prendada, sempre 
destacada pela beleza e elegância. No meio universitário, logo cedo, granjeou muita boa 
fama. De um dos seus professores, um amigo fraterno que perdi, tive as melhores 
notícias do seu aprendizado. Eram notícias que me eram transmitidas pelo saudoso 
mestre Almir Tourinho, meu companheiro de advocacia e de serviços à Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
Posteriormente, Eliana nos deixou por uns tempos, casando-se. Procuradora e em 
seguida Juíza, esteve nas plagas de Natal, mas foi por pouco tempo; logo retornou a 
Salvador, onde a reencontrei, comandando com severidade as audiências na condição de 
Juíza Federal. Ali trabalhamos juntos. Era então advogado da Petrobrás e já naquela 
época me batia também com a inflação. Lembro-me que tivemos muitas audiências e 
conversas neste período. Andava por lá, ainda, meu pai, admirador da Juíza Federal. 
Promovida ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quiseram os advogados nos 
reencontrássemos aqui neste Superior Tribunal de Justiça. Com o incentivo de uma hoje 
também Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a Dra. Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, de quem também me honro de ser amigo. Inscrevi-me no Conselho Federal  da 

 
 



 
 

OAB, fui indicado e vim, afinal, a ser nomeado Ministro desta Casa. Aqui passei a 
distribuir justiça dando continuidade à minha vocação. E, para minha sorte, nos últimos 
tempos, tive a oportunidade de ser eleitor da Ministra Eliana Calmon, com quem 
mantenho agradáveis divergências. Fico feliz em ver que algumas delas vêm sendo 
contornadas com a sua concordância a opiniões que manifesto. Mas são todos 
testemunhas de que a Ministra Eliana vem se conduzindo de forma a honrar a 
magistratura e aqui nesta Casa bem representa as mulheres brasileiras; talvez por isso o 
nosso auditório esteja tão festivo e tão bonito, porque são as mulheres que o encantam. 
À Ministra Eliana Calmon desejo a sorte que tive, dizendo-lhe que contará com um 
quadro funcional excepcional, comandado pela Dra. Bárdia Tupy Vieira Fonseca que, para 
minha satisfação, iniciou-se num estágio no nosso gabinete e hoje comanda, junto com 
Dr. Valdir e outros, a difícil tarefa de fazer funcionar a Secretaria desta Segunda Turma. 
São funcionários da melhor qualificação. 
Por último, quero agradecer a todos os Colegas, ao ilustre Membro do Ministério Público e 
a todos os servidores a colaboração que me prestaram nesses dois anos e dizer que 
continuarei por aqui, muitíssimo satisfeito por estar com vocês. 
DRA. ROSÂNGELA  SILVA: Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon, Presidente da Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça; Exmos. Srs. Ministros integrantes da colenda 
Segunda Turma; DD. Representante do Ministério Público Federal, senhores advogados, 
minhas senhoras, meus senhores. 
Há mais de dois mil anos, uma mulher mudou a história do mundo ao ser escolhida por 
Deus para dar à luz o Messias. Ao aceitar tão especial missão, ao proferir as singelas 
palavras: "Eis aqui a serva do Senhor", tornou-se a Mãe de Jesus e da Humanidade. 
Maria foi escolhida por mérito próprio, mas toda a humanidade recebeu essa bênção. Da 
mesma forma, a escolha de S. Exa. a Sra. Ministra Eliana Calmon Alves para integrar 
este egrégio Superior Tribunal de Justiça reflete a vitória, pessoal e intransferível, de 
uma brilhante jurista, porém todas as mulheres brasileiras se beneficiam dessa escolha. 
Senti-me honrada quando secretariei, sob a Presidência do Sr. Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, em 02 de agosto de 1999, a primeira sessão da qual participou S. Exa. , que 
ocorreu na Corte Especial. Desde esse dia pude constatar a seriedade, a proficiência e a 
abnegação com as quais tem vencido o difícil desafio de distribuir o direito. 
Em nome das servidoras do Superior Tribunal de Justiça, declaro que é de consenso e faz 
prova esta homenagem espontânea. S. Exa. a Sra. Ministra Eliana Calmon Alves é uma 
serva do mais alto ideal de Justiça. 
Era o que tinha a dizer. 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Peço um pouco de paciência aos senhores 
advogados para dizer algumas palavras e atrasar um pouco mais a sessão. Não poderia 
deixar de falar depois das belas palavras ditas pelo meu colega e amigo, Ministro 
Francisco Peçanha Martins, e também pela Dra. Rosângela Nunes da Silva, 
representando os funcionários desta Casa. 
Em verdade, nem me preparei psicologicamente, porque, ao longo da minha vida de 
magistrada, fui me acostumando com as lições de humildade que o Poder Judiciário dá 
aos seus membros. A troca de Presidência é uma lição de humildade. O juiz se retira da 
cadeira de presidente e retorna à cadeira de julgador, juntando-se aos demais colegas, 
cedendo o comando para um colega mais moderno. Hoje estamos exercendo esta lição, a 
qual pode ser traduzida no seguinte: ninguém é melhor em um colegiado. O colegiado se 
sustenta pela harmonia dos seus julgadores, e isso é muito importante. 
Neste momento de  troca de cadeiras, estou convencida de que nesta Casa aprendemos, 
sempre, a dirigir e a ser dirigidos. Em verdade, não me sinto  preparada para assumir o 
lugar do Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, Ministro antigo, conhecedor da 
jurisprudência, com muito mais facilidade pode  dirigir os trabalhos. 
Entretanto, prometo  superar minha  falta de intimidade com  Corte, com uma vontade 
férrea de acertar e conduzir bem. O meu entendimento é o  de que não basta chegar; o  
fato de ter sido a primeira mulher a chegar ao Tribunal, de ter sido a primeira mulher a 
assumir a Presidência de uma Turma julgadora, não faz diferença. A diferença, tentarei 
mostrar na minha atuação do dia-a-dia. Preciso  demonstrar por que cheguei. 
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As funcionárias,  a todos os meus servidores, o meu muito obrigada por esta 
manifestação de carinho. Tudo continua absolutamente inalterado em relação aos cargos, 
exatamente como determinou o Ministro Peçanha Martins. 
Mas, me permitam dirigir-me não ao Sr. Ministro Peçanha Martins, mas ao meu amigo  
Peçanha Martins.  Não precisamos mais contar a história, porque a história já foi 
contada; há anos que temos essa intimidade profissional. Primeiro, como estudante de 
Direito e ele já como advogado. Depois, como advogado da Petrobrás e eu como 
magistrada federal de Primeiro Grau. Posteriormente ele, como Ministro, não foi apenas o 
meu eleitor; foi também o meu cabo eleitoral nesta Casa. Portanto, quando o Ministro 
Peçanha parece impaciente ou insatisfeito com a minha atuação, costumo dizer-lhe: por 
suas mãos, você quis isso; portanto, não pode reclamar agora. 
Dessa forma, quero agradecer a todo o carinho com que fui recebida. 
E este momento ficará marcado e registrado nos anais do Tribunal e também no meu 
coração guerreiro. 
DRA. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA: Peço vênia a V. Exas. para, em nome dos 
servidores da Segunda Turma, externar a nossa admiração, apreço e respeito pelo Sr. 
Ministro Francisco Peçanha Martins, que consolidou, nestes anos como Presidente da 
Segunda Turma, uma administração pautada nos valores democráticos, sensível às 
necessidades dos servidores, amparando-nos sempre, sem hesitar, e fortalecendo-nos na 
difícil tarefa enfrentada pela Secretaria, que absorveu o trabalho de 65% do total de 
processos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, nesses dois últimos anos. 
Assim, agradecemos a Deus pela excepcional oportunidade que nos foi permitida. 
Muito obrigada. 
O SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO: Sra. Ministra-Presidente, não quis interromper 
a solenidade, que muito me sensibilizou, mas, ao proferir o primeiro voto sob a égide da 
Presidência de V. Exa. , não posso deixar de registrar meu contentamento e agradecer a 
Deus a oportunidade de um dia até poder contar para meus filhos e netos que tive a 
honra de participar de uma Turma presidida pela primeira mulher que ingressou num  
Tribunal Superior. 
Evidentemente, também quero congratular-me com o Sr. Ministro Francisco Peçanha 
Martins, embora ocasionalmente ausente, por deixar a Presidência desta Turma, exercida 
com brilho e eficiência. Houve apenas troca de timoneiros, mas a nau continuará 
seguindo seu destino. 
 
Encerrou-se a sessão às 16:12 horas, tendo sido julgados 455 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 21 de junho de 2001 
 

MINISTRA ELIANA CALMON 
Presidenta da Sessão 

 
BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA 

Secretária 
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