
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 10  DE SETEMBRO DE 2003 

 
PRESIDENTE : EXMA. SRA. MINISTRA  ELIANA CALMON 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MOACIR GUIMARÃES MORAES 
FILHO 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, HUMBERTO GOMES DE BARROS, JOSÉ DELGADO, FRANCISCO FALCÃO, 
FRANCIULLI NETTO, LUIZ FUX, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TEORI ALBINO ZAVASCKI e 
CASTRO MEIRA, foi aberta a sessão. 
Ausentes, ocasionalmente, o Srs. Ministros FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, JOSÉ 
DELGADO e FRANCISCO FALCÃO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.  
 

QUESTÃO DE ORDEM 
 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): Srs. Ministros, antes de 
começarmos os julgamentos, comunico aos Senhores que, na última Seção 
Administrativa, o Senhor Presidente do Tribunal, Ministro Nilson Naves, pediu para que a 
Primeira Seção suspendesse a decisão de publicar agravos regimentais e embargos de 
declaração, porque recebeu da Ordem dos Advogados do Brasil o pedido para que fosse 
estendida às demais Turmas a mesma prática que vinha sendo adotada com sucesso na 
Segunda Turma. S. Exa. já havia sido comunicado de que a Primeira Seção também 
aderira a tal posição, mas, em decorrência de alguns ajustes em relação a outras 
Turmas, inclusive as penais, o entendimento era de que estávamos ultrapassando um 
pouco a norma regimental - daí por que pediu que suspendêssemos essa decisão 
enquanto a Comissão de Regimento decide sobre a viabilidade  ou não da prática.         
Como a decisão foi da Seção, trago para que os Senhores deliberem se devemos 
suspender ou não tal decisão, advertindo que o Regimento não a proíbe e a norma 
constitucional determina a transparência e a publicidade dos atos processuais. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sra. Ministra-Presidente, sabem 
todos o meu ponto de vista no que diz respeito aos julgamentos monocráticos, porque, 
tendo a Constituição assegurado a publicidade dos atos, a possibilidade de contrariedade 
dos direitos postos em juízo e, sobretudo, do direito do advogado de ir à tribuna, o 
julgamento monocrático, a meu ver, é absolutamente inconstitucional, razão por que não 
o pratico.   Em boa hora, vi a providência da Segunda Turma, e vejo agora também, de 
se publicar os agravos regimentais que sejam postos em contrariedade a esses 
despachos monocráticos. Não creio, por exemplo, necessário que se faça em relação a 
todos, porque, quanto ao agravo de instrumento, o interesse é só de uma parte, da parte 
recorrente, mas no que diz respeito aos julgamentos das disposições das decisões 
monocráticas, creio ser necessário. Por isso indico, no caso, a publicação e a inclusão na 
pauta apenas desses recursos.   Quanto ao pedido da Ordem, penso que esse pedido 
extrapola o possível, tendo em vista o próprio interesse do recorrente. Os habeas corpus, 
por exemplo, não podem estar sujeitos à pauta em benefício mesmo do requerente.   
Quanto à nossa forma de julgamento na Seção, penso que é típica da Seção e não está 
em discussão. Agora, limitar-me-ia à publicação dos recursos postos contra decisões 
monocráticas de mérito. 
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sra. Ministra-Presidente, o Sr. 
Ministro Francisco Peçanha Martins propõe uma solução intermediária: somente publicar 
os recursos contra as decisões monocráticas. Realmente, fazemos parte de um Tribunal 
cujo Presidente nos pede que façamos um exame maior com o fim de que essa iniciativa 
se torne integral. Considero, talvez, uma reverência suspendermos pelo menos por 
algum tempo e esperarmos a solução do Tribunal por trinta ou sessenta dias, prestando, 
assim, uma homenagem ao Colegiado maior. 

 
 



 
 

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Eminente Ministra-Presidente, penso que devemos 
evitar conflitos entre as decisões administrativas da Seção e as do Conselho de 
Administração. Há uma reivindicação das outras Turmas e das outras Seções que foi 
levada ao Presidente, em compatibilidade com o requerimento da OAB do Distrito 
Federal, para que o assunto seja levado ao Pleno deste Tribunal para ser apreciado à luz 
das normas regimentais.   Nosso Regimento determina expressamente, de acordo com o 
Código de Processo Civil, que os embargos declaratórios e agravos regimentais não 
sejam colocados em pauta. Entendo que essa decisão é uma faculdade de cada Relator, 
não há uma obrigatoriedade. Foi assim que entendi a decisão desta Seção, porque não 
há uma proibição, uma norma regulamentada, uma divisão administrativa, e era assim 
que entendíamos no Tribunal da 5ª Região.   Como está existindo esse pedido, que foi 
levado ao Conselho da Administração, para que o assunto seja levado ao Pleno deste 
Tribunal com o fim de unificar, penso que não fica bem para a imagem do Superior 
Tribunal de Justiça que um procedimento a respeito de técnica de julgamento seja 
adotado para a Primeira Seção e as demais Seções também não o adotem, 
especialmente quando estamos divergindo de procedimentos que estão sendo adotados 
pelas outras Seções.   Sabe V. Exa. que estou à vontade para tomar esse posicionamento 
porque defendo a publicidade. Mas, repensando a matéria, creio que somos um Tribunal 
de unificação e essa unificação deve começar a partir da nossa maneira de proceder.         
Voto pela suspensão da nossa decisão e, segundo ficou combinado, o assunto seria 
levado à Comissão de Regimento e, posteriormente, ao Pleno para decidir. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sra. Ministra-Presidente, a sua proposta 
merece o aplauso de todos nós. No entanto, tenho uma proposta a fazer: o Presidente 
convocaria uma sessão, no Plenário do Superior Tribunal de Justiça, e a matéria seria 
discutida com a urgência devida. 
O SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO: Sra. Ministra-Presidenta, minha proposta é um 
pouco diversa. No meu modesto modo de ver, já que tomamos essa deliberação, 
deveríamos mantê-la até que o Pleno aprecie a matéria. Se o Pleno entender que a nossa 
deliberação foi errada ou inconveniente, aí, sim, nos curvaríamos. Há quinze dias, 
achamos que deveríamos tomar essa medida. Agora vamos suspendê-la? Ontem, como 
Presidente da Segunda Turma, tive a oportunidade, sabendo que esse assunto iria ser 
agitado hoje, de consultar a Coordenadora da Segunda Turma, a Dra. Bárdia. Ela me 
disse que a decisão praticamente não atrapalha em nada o fluxo do serviço. Ora, se na 
Segunda Turma está dando bom resultado; se, no meu entender, o Regimento não 
proíbe; se isso vem a atender postulados maiores em prol da transparência e do reforço 
do contraditório e, notadamente, levando em conta que a este Tribunal afluem 
advogados de todos os quadrantes do Brasil, não vejo por que suspender.   Se o Plenário 
houver por bem entender que não, nós, como sempre fizemos, com toda a humildade, 
reconsideramos. Por que suspender uma medida que é boa, que é salutar, que está 
sendo aplaudida pela Ordem dos Advogados do Brasil? Os advogados são os grandes 
interessados. Eu mesmo, no meu gabinete, não tinha mãos a medir de telefonemas de 
advogados para saber quando esses feitos iriam ser colocados em mesa. Por que não 
essa transparência? Por que não publicar? Onde está o impedimento? Qual é o princípio 
processual ou procedimental que está sendo violado? Nenhum.   Então, data venia, 
respeitando sempre o modo de pensar, raciocino em sentido contrário. Foi tomada uma 
deliberação consciente, que deve ser mantida e submetida à ratificação e referendo do 
Plenário. Se este referendar, muito bem, se não, veremos o que fazer. Como na Segunda 
Turma está indo muito bem, tenho até a impressão de que poderíamos, na Segunda 
Turma, continuar.   Entendo que também na Primeira Seção deve ficar mantida por ser 
uma norma salutar e, se o Plenário não referendar, voltaremos a reexaminar. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sra. Ministra-Presidente, não tenho a menor dúvida de 
que essa é uma medida saudável, que conspira a favor da transparência e da ética, mas 
pertencemos a um Tribunal de uniformização, que visa à preservação da legislação 
federal. A Lei Federal, enquanto não declarado inconstitucional o art. 557, estabelece que 
essas decisões monocráticas, esses recursos são colocados em mesa.   Então, estamos, 
de alguma maneira, muito embora sob o prisma da ética e da transparência, adotando 
uma postura que não é segundum legem, é contra legem, contrária à letra da lei. Essa é 
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a primeira preocupação que tenho. A segunda é que o Tribunal é de uniformização, quer 
dizer, a jurisprudência deve ser uniforme e o modo de proceder das Turmas deve ser o 
mesmo.   Não obstante saudável, a proposta do Sr. Ministro Francisco Falcão propicia 
que o Plenário, composto de integrantes de todas as Seções, possa auferir dessa prática 
que, acredito, será sufragada pelo seu fundamento ético e transparente. Mas, enquanto 
assim não for, e tendo havido, como V. Exa. noticiou e não era do meu conhecimento, 
uma irresignação quanto à nossa iniciativa tendo em vista que outras Seções não a 
adotam, acredito que, em prol do sistema com o qual convivemos aqui, seria de bom 
alvitre que tivéssemos também um procedimento igual a todas as demais. Peço vênia 
aos demais colegas para acompanhar a proposta do Sr. Ministro Francisco Falcão de 
submeter ao Plenário. 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sra. Ministra-Presidente, peço vênia 
aos Srs. Ministros Luiz Fux, Francisco Falcão e José Delgado, pois penso diferente.   
Primeiro, temos uma salutar experiência na Segunda Turma e aqui gostaria de 
esclarecer: em momento algum o procedimento na Segunda Turma emperrou as nossas 
sessões. Alguém comentou que estávamos saindo mais tarde e não é verdade que seja 
por causa disso. Deixo isso claro para os nossos Pares. Saímos mais tarde porque já 
tivemos pautas muito mais congestionadas e discussões mais acirradas, o que é muito 
bom sairmos mais tarde quando podemos discutir com mais calma algumas coisas 
fundamentais em matéria de direito.   Agora, gostaria de chamar a atenção para dois 
pontos. Primeiro, o art. 91 diz: "Independe de pauta o habeas corpus, o agravo 
regimental. " Isso quer dizer que o art. 91 está assegurando o mínimo, ou seja, o que 
não independe de pauta tem que ter pauta. A preocupação foi assegurar o mínimo. 
Então, se você dá o mais em nome da transparência, em favor do contraditório, em favor 
da segurança jurídica é lógico que não viola a lei.   O fato de o dispositivo dizer "colocar 
em mesa" e eu dar uma interpretação construtiva, mais abrangente e também, diria, 
mais transparente aos nossos julgamentos, em consonância com o devido processo, 
também acredito que não maltrata. Pode, talvez, maltratar a literalidade, mas não o 
espírito da lei, ou seja, não foi essa a intenção do legislador, vedar que se julgasse com 
prévia pauta.   Sobre esse aspecto, trago meu testemunho de advogado que atuava 
prioritariamente em Segunda Instância até nove meses atrás. Não há nada mais infernal 
para o advogado do que ser surpreendido com o julgamento de um agravo regimental 
que é trazido em mesa, por não saber quando vai ser julgado, sem que tenha 
oportunidade de apresentar um memorial, sem que ele possa falar com os demais 
julgadores, restando-lhe um recurso impossível de mudar o resultado ou de prestar 
esclarecimento, que são os embargos de declaração; portanto, para a advocacia, não 
tenham dúvida, é um remédio extremamente salutar. Acredito que toda medida requer 
uma experiência. Por isso, na linha do que o Sr. Ministro Franciulli Netto nos propôs, 
penso que não estamos afrontando o Tribunal, e longe de qualquer um de nós querer 
afrontar os demais Pares desta Casa ou o Regimento. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sr. Ministro João Otávio de Noronha, gostaria de fazer 
uma observação. O julgamento em mesa pressupõe mais celeridade do que a inclusão 
em pauta. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sra. Ministra-Presidente, com esses 
esclarecimentos, mantenho minha proposta, mas meu voto é no sentido de acolher a 
proposta do Sr. Ministro Franciulli Netto para que, enquanto o Pleno não decidir, se 
cumpra a decisão que foi aqui tomada. 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sra. Ministra Presidente, poderíamos 
falar com o Presidente, o Sr. Ministro Nilson Naves, que é uma pessoa muito acessível, e 
já me confessou ser simpático à idéia da pauta. Deveríamos deliberar por noventa dias 
ou até o fim do ano e permanecermos, até a título de avaliação, para depois, então, 
levarmos ao Plenário como uma experiência e constatarmos se está ou não funcionando.  
Temos essa chance, já tomamos a deliberação, por que não a implementamos à guisa de 
experiência? Com isso, mostraríamos ao Tribunal que estamos fazendo uma experiência 
para só então discutí-la na última sessão plenária do ano sobre a viabilidade da 
implementação em nível regimental. Essa é minha proposta que se coaduna com a do Sr. 
Ministro Franciulli Netto. 
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O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sra. Ministra-Presidente, sou 
plenamente favorável à proposta. Evidentemente, creio que ela poderia receber algum 
aperfeiçoamento e o objetivo é  dar publicidade. O Sr. Ministro Francisco Falcão sugeriu 
que essa publicidade se desse, por exemplo, não via Diário Oficial, mas estabelecer uma 
página no site do Tribunal ou de cada Turma em que se publicasse, pois seria de fácil 
acesso no Tribunal. Creio que seria mais producente. 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): Sr. Ministro Teori Albino 
Zavascki, queria dizer a V. Exa. que antes de fazer essa proposta fui à Secretaria para 
ver a viabilidade. A proposta de se colocar em pauta é melhor, porque não modificaria 
nenhuma sistemática nem a informática. Cada procedimento gera uma alteração no 
programa. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sra. Ministra Presidente, creio que esse 
sistema mais informal evitaria também a questão da ilegalidade, embora concorde com o 
Sr. Ministro João Otávio de Noronha no sentido de que, evidentemente, a publicação não 
geraria nulidade. A pergunta que se deve fazer é o inverso. E se julgarmos um agravo 
regimental sem lhe dar a publicidade a que nos obrigamos? Isso geraria nulidade? Essa é 
a pergunta que se deveria fazer.   De qualquer modo, creio que, pela necessidade de 
darmos um procedimento uniforme, em nome do pedido do  Sr. Ministro-Presidente do 
Tribunal, deve-se suspendê-la. 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sra. Ministra Presidente, o pedido do Sr. Ministro-
Presidente do Tribunal deve ser examinado em termos. Naturalmente, S. Exa. quer que  
a Seção explique por que foi assim que decidiu. E decidiu pensando no melhor serviço a 
ser prestado ao jurisdicionado pelo  princípio da publicidade, da melhor celeridade dos 
feitos.   O óbice colocado pelo eminente Ministro Luiz Fux diz respeito à letra da lei que 
diz que o processo deve ser posto em mesa. Entendo que isso deve ser interpretado em 
termos. Como disse o eminente Ministro Luiz Fux, isso visa a dar maior celeridade. 
Acontece que, como sabemos, não é comum, ao contrário, é raro acontecer, que a 
decisão seja colocada na sessão seguinte, como seria o ideal. Estamos de tal forma tão 
sobrecarregados de processos, que os jurisdicionados jamais sabem exatamente quando 
é decidido o seu agravo ou os seus embargos de declaração.   A experiência já adotada 
na Segunda Turma mostrou-se vitoriosa e tem merecido os aplausos. Temos que lembrar 
que a Seção de Direito Público tem características próprias: os problemas que 
enfrentamos são distintos das questões relativas a outras Turmas, que tratam de 
matérias diversas. O volume de feitos e, sem dúvida, o atraso em relação a alguns deles, 
recomendam, a meu ver, que se permaneça nessa prática, dando os necessários 
esclarecimentos ao Presidente, explicando que não houve qualquer preocupação com 
relação à desatenção. Temos por ele, e sabemos disso, o maior carinho e o maior 
respeito, mas a decisão tomada é a melhor, data venia das opiniões em contrário. Por 
isso, acompanho o voto do Sr. Ministro Franciulli Netto.  

 
DECISÃO 

 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): A Primeira Seção, por maioria, 
decidiu continuar fazendo a publicação, independentemente de remeter a mesma ata 
para a Comissão de Regimento, a fim de oficializarmos regimentalmente. 
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J U L G A M E N T O S 
 
Encerrou-se a sessão às 18:35 horas, tendo sido julgados 27 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 10  de setembro  de 2003. 
 

MINISTRA ELIANA CALMON 
Presidenta da sessão 

 
MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 

Secretária 
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