
ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 21 DE OUTUBRO DE 2004 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADOR- GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. JOÃO PEDRO BANDEIRA 
DE MELO 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, FRANCISCO 
FALCÃO, TEORI ALBINO ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 

 
QUESTÃO DE ORDEM ESPECIAL 

 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, o Exmo. Sr. Ministro 
Teori Albino Zavascki tem uma questão de ordem relevantíssima para suscitar, razão 
pela qual faço uma pequena interrupção em relação aos trabalhos. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sr. Presidente, estava aguardando a 
chegada do Sr. Ministro José Delgado, porque se trata de um assunto grave, que 
interessa a todos nós.  
O Jornal "Valor Econômico", na sua edição de hoje, traz reportagem assinada por 
Juliano Basile e Tiago Vitali Jaime, sob a manchete "Pedidos de indenização de aéreas 
levarão meses para ser julgados". 
Passo a ler esta reportagem:  
"Pressionados pelos credores a quitarem suas dívidas o mais rápido possível, Varig e 
Vasp terão de esperar ao menos alguns meses para saber se poderão contar com 2,2 
bilhões cada uma em indenização do Governo Federal. 
Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, onde tramitam as ações das empresas, 
receberam orientação do Presidente da Corte, Edson Vidigal, de fundamentar seus 
votos de forma detalhada. Isso significa que não importa a demora de cada Ministro 
para votar. Para Vidigal, não está aí o problema da morosidade da Justiça, e o 
essencial é que os Ministros não deixem dúvidas sobre suas conclusões.  O temor do 
Presidente do STJ tem origem no caso Transbrasil. A Companhia, falida em 2001, 
obteve 725 milhões de indenização por decisão do Supremo Tribunal Federal em 
dezembro de 1997. O episódio deixou a impressão de que o Judiciário facilitou a 
situação para a empresa. Outras aéreas que ingressaram com o mesmo pedido, como 
Varig, Vasp, TAM, Rio Sul e Nordeste, as duas últimas pertencentes ao grupo 
controlador da Varig, ainda não conseguiram fazer com que seus recursos chegassem 
ao STF. Varig e Vasp esperam decisões do STJ, e os processos das demais estão no 
Tribunal Regional Federal de Brasília. As empresas querem que o Governo Federal as 
indenize por prejuízos financeiros decorrentes do período de congelamento de tarifas 
entre 1985 e 1991. A estratégia exposta por Vidigal está sendo seguida à risca no caso 
Varig. Todos os Ministros da Primeira Turma do STJ estão pedindo vista dos processos 
para redigir votos minuciosos. O julgamento da Varig começou com o voto do Ministro 
Francisco Falcão, em 25 de maio, a favor da empresa. O Ministro Luiz Fux pediu vista 
e, três meses depois, em 24 de agosto, deu voto também favorável à Varig. Em 
seguida, foi a vez de o Ministro Teori Albino Zavascki pedir vista. Ele ficou com o 
processo por quase dois meses e apresentou seu voto anteontem, contrário ao pedido 
de indenização. A Ministra Denise Arruda fez novo pedido de vista e não tem prazo 
para apresentar seu voto. Depois dela será a vez do Ministro José Delgado, e a 
expectativa é de que ele faça novo pedido de vista. A seqüência de pedidos de vista do 
julgamento da ação da Varig atrasa a decisão para a Vasp, que só será votada após o 
primeiro processo ser concluído. Há outro agravante para a Vasp, de Wagner Canhedo: 



o Ministro Delgado se declarou impedido de votar a ação por razões de foro íntimo. Ele 
será substituído por Peçanha Martins. Por ser substituído, Martins não estará tão 
familiarizado com os casos de indenização das aéreas. É possível que também peça 
vista. O problema da Vasp também é maior por questões financeiras. A empresa 
chegou à beira do colapso nas últimas semanas. Após a decisão da Primeira Turma, 
Varig e Vasp terão de aguardar eventuais contestações no STJ. Como o Tribunal 
sinalizou que a decisão não será unânime, quem for derrotado, empresa ou o Governo, 
deverá ingressar com embargos de declaração, recurso usado para esclarecer votos 
divergentes dentro de um mesmo tribunal. Depois as companhias terão de esperar 
para a decisão do STF. ”  Essa é a notícia, acompanhada de uma foto do Presidente, 
embaixo da qual está escrito: "Edson Vidigal, Presidente do STJ. Ministro quer votos 
detalhados nos processos movidos pelas companhias". Considerando o teor da 
reportagem, quero declarar enfática e publicamente que jamais recebi de parte do 
Presidente ou de quem quer que seja qualquer tipo de orientação sobre como julgar os 
casos a mim afetos. Não recebi e não aceitaria, pois isso significaria trair o próprio 
juramento que todos nós prestamos ao assumir o cargo de Magistrado: o de orientar o 
julgamento pela Constituição e pelas leis do País. Por outro lado, não acredito que o 
Presidente do Tribunal tenha se proposto a orientar os votos dos Colegas da Turma, e 
muito menos que qualquer Colega se sujeitaria a seguir orientação dessa natureza, até 
porque isso representaria mais que uma violação de princípios éticos elementares, um 
comportamento que beiraria a ilicitude penal e violaria o art. 36, III, da Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional. É indispensável, portanto, que haja um esclarecimento 
público negando a veracidade da notícia. Os jurisdicionados deste País têm que ter a 
segurança de saber que os Ministros do Tribunal decidem as causas segundo padrões 
determinados pela sua consciência jurídica e não por orientações de terceiros. 
Proponho, assim: 
"a) que se registre em ata a presente manifestação; 
b) que dela seja enviada cópia ao Presidente do Tribunal para os devidos desmentidos, 
que, certamente, será também do seu interesse promover; 
c) que dela seja também enviada cópia ao Jornal 'Valor Econômico', solicitando sua 
divulgação com o mesmo destaque da reportagem antes referida. " 
É o que submeto à consideração da Turma, Sr. Presidente.  
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Será possível que, realmente, o Presidente 
tenha dado essa entrevista? 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Acredito que não. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Estão inventando, então, não é? 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Não sei se estão inventando. A 
reportagem está no Jornal. Eu não acredito. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Era bom saber se o Presidente Edson 
Vidigal deu essa entrevista. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): A forma de saber é exatamente fazer 
essa proposta. Aqui está dito que seja enviada cópia ao Presidente e S. Exa. também 
tem interesse em esclarecer isso, porque, em primeiro lugar, evidentemente que é 
uma presunção quase que juri et de juri de que isso é uma inverdade absoluta, quer 
dizer, S. Exa. não teria dito isso. E S. Exa. também vai ter interesse em não ficar 
nessa posição desconfortável em relação aos Colegas, porque, afinal de contas, não 
podemos ficar sujeitos a esse tipo de especulação. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Por outro lado, não acredito que o 
Presidente tenha se proposto a orientar os nossos colegas. Coloquei isso aqui 
expressamente. Mas o Presidente tem que tomar conhecimento disso. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, estou de pleno acordo com o 
Sr. Ministro Teori Albino Zavascki e tenho certeza de que nem o Presidente faria esse 
apelo nem nenhum Ministro desta Turma iria se submeter à pressão de Presidente ou 



quem quer que seja; até porque não dependemos de Presidente de Tribunal nem de 
Presidente da República, e o Sr. Ministro Edson Vidigal, pelo que conheço de S. Exa. , 
jamais faria isso. 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA: Sr. Presidente, estou inteiramente de acordo 
com a proposta do Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, estou de pleno acordo e pediria 
que Vossa Excelência acrescentasse mais, nas notas taquigráficas, o que eu vou 
declarar. Primeiramente, não acredito que o eminente Presidente desta Casa tenha a 
coragem de se dirigir a qualquer Ministro para lhe dizer como deve votar, quer seja de 
modo fundamentado ou não, quer seja de modo conclusivo ou não, quer seja em 
qualquer direção. Não acredito também que não somente o Presidente como também 
nenhum Ministro desta Casa tenha a coragem de tentar influir em qualquer julgamento 
a ser proferido por integrante desta Corte que seja. Em benefício da Instituição e da 
integridade moral dos membros do Poder Judiciário que fazem esta Casa, urge os 
esclarecimentos a respeito da notícia. A independência de cada Ministro desta Casa 
tem sido por mim testemunhada; há 9 anos que a integro com muita honra. O que 
nunca aconteceu e espero que nunca aconteça, repelirei com todas as forças que Deus 
me permitir, é a tentativa de  qualquer influência de quem quer que seja nos 
julgamentos da Corte, o que tenho absoluta certeza que o mesmo fizeram, fazem e 
farão os demais integrantes desta Corte. Estou de pleno acordo, Sr. Presidente, com 
essas palavras. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, também, na qualidade 
de Presidente da Primeira Turma, subscrevo integralmente a exposição e o solicitado 
pelo Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, e exatamente por não crer que isso tenha 
ocorrido, urge que a Presidência realize esse esclarecimento. Por isso que, com a 
delegação que V. Exas. me conferiram, determino à Secretaria que lavre 
imediatamente a ata com esses esclarecimentos para que possa pessoalmente levá-los 
ao conhecimento do Presidente desta Casa.  
 

Decisão 
 
A Turma, por unanimidade, deliberou o envio da manifestação do Sr. Ministro Teori 
Albino Zavascki ao Periódico Valor Econômico para que seja efetivada sua divulgação.  
 

QUESTÃO DE ORDEM ESPECIAL 
 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, há uma questão de 
ordem que gostaria que fosse deliberada dentro do Colegiado. A Secretária, com base 
na Instrução Normativa nº 06/2000, nos arts. 162, § 4º e 225, VII, do CPC, suscita 
que seja delegada à Coordenadoria da Turma a prática dos seguintes atos 
ordinatórios: 
" - Assinatura dos ofícios em que se solicita a subida do recurso especial por força de 
provimento do agravo (art. 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 06/2000). - Assinatura 
das cartas de ordem, mandados de citação e intimação (arts. 162, § 4º, 225, VII, do 
CPC e art. 13 da Instrução Normativa nº 06/2000). 
- Abertura de vista (art. 162, § 4º, do CPC), mediante requerimento das partes, nos 
casos em que o processo não estiver incluído em pauta ou se não houver outro 
impedimento. 
- Alteração dos nomes dos advogados das partes em virtude de juntada de petições de 
substabelecimento. 
- Expedição de certidão de objeto e pé, mediante requerimento das partes. " Estou de 
acordo com a proposição. 



O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, não estou de acordo com as duas 
primeiras proposições. Tenho uma relação no meu gabinete, que já era para ter sido 
apresentada à Turma e à Seção, porém não concordo com a assinatura de carta de 
ordem nem com a assinatura de ofícios, em que se solicita a subida do recurso especial 
por força de provimento do agravo, porque é comunicação de autoridade com 
autoridade. Enviar correspondência ao Presidente de um Tribunal por delegação é uma 
deselegância. E a carta de ordem é um documento de muita responsabilidade, é um 
título executivo; mais tarde, dúvidas poderão ser suscitadas. Na minha relação, 
determino juntada, vista de autos por cinco dias, abertura de vista, retificação de 
nome de advogado. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, excluo a assinatura de 
ofício de subida do recurso especial e a assinatura das cartas de ordem. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: De acordo (sem explicitação). 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA: De acordo (sem explicitação). 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: De acordo (sem explicitação). 

 
Decisão 

 
A Turma, por unanimidade, acolhendo a questão de ordem, decidiu delegar à 
Coordenadora da Turma a prática dos atos ordinatórios ali mencionados, excluídas as 
assinaturas de ofício de subida do recurso especial e das cartas de ordem. 
O DR. JOÃO PEDRO BANDEIRA DE MELO (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, 
Srs. Ministros, estava em dúvida se deveria trazer este assunto à Turma de que vou 
tratar inclusive em um ofício dirigido ao Presidente do Tribunal. Hoje, quando cheguei, 
por equívoco, o elevador me deixou no segundo andar. Como somente vim à Turma 
uma vez, pensei estar no andar correto. Deparei-me com um detector de metais, que 
apitou quando passei, e o segurança exigiu que eu tirasse os objetos metálicos do 
bolso e colocasse minha mala em um aparelho de Raios X. Disse-lhe que era o 
Subprocurador-Geral da República, que estava me dirigindo à sessão na Primeira 
Turma. A resposta dele foi que até os Ministros se submetiam à revista quando vem à 
sessão. Se até os Ministros se submeteriam à revista, não exigiria um tratamento 
diferenciado, porque a Lei Orgânica me assegura igual tratamento. Procurei até ver o 
que estava causando o problema, e era uma caneta metálica que estava em meu 
bolso. Tirei a caneta e o aparelho não apitou mais. Felizmente o segurança não quis 
fazer revista manual, e eu atravessei. Quando percebi que tinha me dirigido ao andar 
errado, desci as escadas e, chegando aqui, percebi que, em frente ao elevador, não 
havia detector de metais. Então, é mentira que os Ministros se submetem à revista 
pessoal; se os Ministros não se submetem à revista pessoal, o Ministério Público 
também não tem que se submeter. Em razão disso, dirigirei um ofício ao Presidente do 
Tribunal, levando ao conhecimento de S. Exa. o sucedido e concluindo que, 
provavelmente, o servidor não saiba o que é um Subprocurador-Geral da República 
nem o tratamento que lhe deve ser dispensado. Quando lhe disse que vinha participar 
da Sessão, talvez tenha achado que vinha defender alguma causa. De qualquer 
maneira, acredito que até para os advogados essa atitude seja imprópria, quanto mais 
para o Subprocurador-Geral da República; não é que seja mais do que o advogado, 
todos somos iguais, os advogados, o juiz ou mesmo o Ministério Público, mas aqui 
estou no desempenho de uma função, não estou por recreação. Então, era o fato que 
queria levar ao conhecimento desta Turma, que, para mim, realmente, foi motivo de 
desagrado e me deixou durante a sessão até meio constrangido por assim dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, na qualidade de decano da 
Turma, quero me solidarizar expressamente com o eminente Subprocurador. Não é do 
meu conhecimento que algum Ministro tenha se submetido a esse tipo de controle. 



No meu entender, o eminente Subprocurador e todos os outros Subprocuradores 
devem ter igual tratamento. S. Exas. também têm o direito de usar os elevadores 
privativos. Muitas vezes já conduzi e acompanhei eminentes Subprocuradores aos 
elevadores privativos e até incentivo que o ilustre Subprocurador faça o mesmo. Com 
certeza, houve um erro de comunicação. Nunca me submeti e tenho a absoluta certeza 
que nenhum Ministro aqui se submeteu, dentro da sua própria Casa, ao detector de 
metais. Talvez tenha sido um excesso de zelo do servidor ou um erro de comunicação. 
Quero prestar minha solidariedade a S. Exa. , e é um bom momento a ser levado ao 
conhecimento do Presidente o fato ocorrido. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:40 horas, tendo sido julgados 191 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 21 de outubro de 2004. 
 

MINISTRO LUIZ FUX 
Presidente da sessão 

 
MARIA DO SOCORRO MELO 

Secretária 
 


