
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 10 DE MAIO DE 2006 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WALLACE DE OLIVEIRA 
BASTOS 
SECRETÁRIA : Bela. ZILDA CAROLINA VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA 
 
Às 13:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) JOSÉ DELGADO, 
ELIANA CALMON, LUIZ FUX, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
CASTRO MEIRA e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 

 
PALAVRAS 

 
O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sr. Presidente, o 
aniversário do Ministro José Delgado foi no domingo e como eu estava viajando não foi 
possível telefonar, mas, como um fiel companheiro e como um leal amigo não poderia 
deixar de comemorar. 
Quero transmitir os meus efusivos parabéns e dizer o quanto V. Exa. é querido, 
respeitado e homenageado aqui nesta Seção, desejando-lhe muitas felicidades. 
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
quero também, em nome da Seção, associar-me às homenagens ao eminente Ministro 
José Delgado, excelente Colega desde o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
Sei que S. Exa. é um homem temente a Deus, e que Ele continue a iluminá-lo e 
também à sua querida Zezé, também querida de todos nós. 
Quero transmitir à V. Exa. meu fraternal abraço e os meus sinceros parabéns, muitas 
felicidades! 
O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, Srs. Ministros, quero 
agradecer essas palavras, palavras de amizade, e dizer-lhes que, ao dobrar os 
sessenta e oito anos, só peço a Deus que continue a me fortalecer e que continue eu 
sendo digno da amizade de todos os meus amigos, especialmente dos que fazem parte 
desta Casa. É o meu maior patrimônio, hoje, a amizade dos amigos, a minha Zezé, os 
meus filhos e as minhas netas. Isso coroa todos os meus ideais e as minhas 
realizações. 
Agradeço a todos, muito sensibilizado. 
 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº: 606562/SE 
QUESTÃO DE ORDEM 

 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Sr. Presidente, o Regimento Interno dispõe 
que os embargos de divergência podem ser admitidos em despachos fundamentados; 
o relator pode indeferi-los liminarmente e, na admissão, promove-se a publicação do 
termo de "vista" ao embargado para apresentar impugnação. 
O art. 557, § 1º-A e § 1º, do CPC é aplicável a todos os recursos, de sorte que, se 
estes embargos de divergência estiverem contrários à súmula do STJ ou de acordo 
com a súmula do STJ, o relator tanto pode acolhê-los ou rejeitá-los monocraticamente, 
no mérito. 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sr. Ministro Luiz Fux, tenho até feito isso, mas 
creio que temos que fazer com as cautelas devidas, porque muitas vezes a matéria 
está sendo realinhada e já estão julgando-a monocraticamente. Nesta Seção há 
jurisprudência muito antiga e muitos posicionamentos estão sendo realinhados. 

 
Fonte: Diário da Justiça, 6 jun. 2006. Seção 1, p. 163. 



Foi da maior pertinência esta questão de ordem até para mim. A aplicação do art. 557 
em embargos de divergência tem que ser muito disciplinada, só quando realmente 
houver um alinhamento mesmo da Seção, porque estamos divergindo até nos índices. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): V. Exa. sugere aplicar o art. 557 do CPC 
apenas na hipótese de jurisprudência recentemente pacificada? 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Exatamente, porque também não queremos 
abrir mão de uma forma tão rápida de julgamento, com tanto trabalho que temos. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Sr. Presidente, aplico o art. 557, §§ 1º-A e 
1º, do CPC apenas nas hipóteses de jurisprudência recentemente pacificada. 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: De acordo (sem explicitação). 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: De acordo (sem explicitação). 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: De acordo (sem explicitação). 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA: De acordo (sem explicitação). 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: De acordo (sem explicitação). 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: De acordo (sem explicitação). 
 

DECISÃO 
 
A Seção, por unanimidade, em questão de ordem, decidiu aplicar o art. 557, §§ 1º-A e 
1º, do CPC, só na hipótese de jurisprudência recentemente pacificada nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator. 
 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
Encerrou-se a sessão às 16h45min. tendo sido julgados 260 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiados para a próxima sessão. 
 

Brasília, 10 de maio de 2006. 
 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
Presidente da sessão 

 
ZILDA CAROLINA VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA 

Secretária 
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