Ata da 27a. Sessao Ordinária
Em 02 de agosto de 2001
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA
:
EXMA. SRA. DRA. MARIA DAS MERCÊS DE CASTRO GORDILHO ARAS
SECRETÁRIO : Bel. FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Às 13:30 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros GARCIA VIEIRA e
MILTON LUIZ PEREIRA, foi aberta a sessão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.
O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (PRESIDENTE): Eminentes Ministros,
eminente Subprocuradora-Geral da República, quero desejar-lhes as
boas-vindas. Que Deus tenha protegido a saúde de S. Exas. como
também de nossos funcionários. Recomecemos nossa luta de
julgamentos.
Deus, mais uma vez, foi bondoso comigo e fez com que eu vencesse
algumas dificuldades de saúde que enfrentei a partir do dia 20 de
junho. Quero agradecer as atenções e as preocupações, especialmente
dos Ministros Garcia Vieira, Humberto Gomes de Barros e Milton Luiz
Pereira, que muito me sensibilizaram com os votos de
restabelecimento.
Apresento a V.Exas. um mapa estatístico com uma síntese dos nossos
trabalhos do 1º semestre: a Primeira Turma julgou 31.454 feitos:
5.249 em sessão, 26.205 por decisão, 4.558 pendentes - observe-se
que tivemos um problema com as publicações no Diário Oficial, por
isso esse número de pendentes para o 2º semestre parece elevado, mas
não o é em face do volume de julgamento e da dificuldade da Imprensa
Oficial -, apenas 2 processos em diligência, 314 processos
sobrestados aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal em
Agravos de Instrumento (AG/RE), 27 votos-vista proferidos, 19
votos-vista aguardando continuação do julgamento, 2.282 acórdãos
publicados, 4.018 acórdãos aguardando lavratura e publicação, 718
mensagens expedidas, 6.749 petições recebidas, 801 autos com vista
ao Ministério Público. Situação em 30 de junho de 2001.
Solicitarei à Secretaria que envie uma cópia desse mapa para todos
os gabinetes e para o Ministério Público.
JULGAMENTOS
Encerrou-se a sessão às 14:45 horas, tendo sido julgados 97
processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a
próxima sessão.
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