
Ementa e Acórdão

18/12/2014 PLENÁRIO

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS 
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 608.833 GOIÁS

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOSÉ LEONARDO MULSER 
ADV.(A/S) : ITAMAR RODRIGUES DE SOUZA 
AGDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA 

SUCESSÕES E CÍVEL DE GOIÂNIA - GO 
INTDO.(A/S) :MÁRCIA MARIA MULSER 
ADV.(A/S) :CAROLINA CHAVES SOARES 

AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  IRRECORRIBILIDADE  DA DECISÃO  DE  FIXAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.  IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
RECURSO REJEITADO.

I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta 
Corte e, portanto, matéria irrecorrível.

II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 
1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC).

III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557, 
do Código de Processo Civil.

IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  do 
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Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  na  conformidade  da  ata  de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do 
voto do Relator, negar provimento ao agravo regimental, com imposição 
de  multa,  vencido  o  Ministro  Marco  Aurélio,  que  provia  o  recurso. 
Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia 
e, neste julgamento, o Ministro Dias Toffoli. 

Brasília, 18 de dezembro de 2014.

RICARDO LEWANDOWSKI – PRESIDENTE E RELATOR
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Relatório

18/12/2014 PLENÁRIO

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS 
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 608.833 GOIÁS

RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOSÉ LEONARDO MULSER 
ADV.(A/S) : ITAMAR RODRIGUES DE SOUZA 
AGDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA 

SUCESSÕES E CÍVEL DE GOIÂNIA - GO 
INTDO.(A/S) :MÁRCIA MARIA MULSER 
ADV.(A/S) :CAROLINA CHAVES SOARES 

R E L A T Ó R I O 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE): Eis a 
decisão recorrida, in verbis: 

“Trata-se  de  agravo  regimental  interposto  contra  a  seguinte  
decisão:

‘Trata-se de agravo regimental interposto do despacho que  
determinou a redistribuição dos  autos,  proposta pelo  ministro  
Roberto Barroso.

O  agravante  sustenta  que  a  substituição  efetuada  ao  
ministro  Roberto  Barroso  em  26.06.2013  não  atende  aos  
requisitos  do  art.  38  do  RISTF  e  requer  a  manutenção  da  
relatoria  anterior ou a remessa dos autos para julgamento da  
Turma.

O  presente  agravo  regimental  é  manifestamente  
inadmissível.

A fixação da competência de um, dentre todos os ministros  
igualmente  competentes  desta  Corte  para  relatar  causas  e  
recursos,  é  assunto  atinente  à  organização  interna  deste  
Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes.

Trata-se  de  ato  privativo  da  Presidência  como  órgão  
supervisor da distribuição, e, como tal, é de  mero expediente, 

Supremo Tribunal Federal
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insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra  
o qual não cabe recurso, conforme dispõe o art. 504 do Código de  
Processo Civil.

Nesse  sentido,  destaco  os  seguintes  precedentes:  AI  
748.144-AgR,  HC 89.965-AgR,  MS 28.847-AgR,  Rcl  9.460-
AgR, e RE 627.276-AgR, todos relatados pelo ministro Cezar  
Peluso,  e  HC 91.220-ED-ED,  da relatoria  do  ministro  Ayres  
Britto.

Em reanálise dos autos, verifico, contudo, não ser caso de  
redistribuição por prevenção. Dispõe o § 3º do art. 10 do RISTF,  
verbis:

‘Desaparecerá  a  prevenção  se  da  Turma  não  fizer  
parte  nenhum  dos  Ministros  que  funcionaram  em  
julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da  
composição das Turmas.’
Assim, tendo em vista que o ministro Celso de Mello –  

único remanescente da composição da Segunda Turma quando  
do  julgamento  dos  embargos  de  declaração  nos  embargos  de  
declaração no agravo regimental – não participou da sessão, não  
há que se falar,  no caso,  da prevenção prevista no art.  10 do  
RISTF.

Do exposto,  não conheço do agravo regimental,  por  
reputá-lo manifestamente inadmissível,  torno, de ofício, sem  
efeito o despacho anterior (fls. 612) e determino o retorno dos  
autos ao gabinete do ministro Roberto Barroso, a quem coube a  
relatoria dos embargos de declaração nos embargos de declaração  
nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de  
instrumento, nos termos do art. 38, IV, do RISTF’.
O agravante  alega,  em suma que a  decisão não obstante  não  

conhecer do agravo regimental, tornou sem efeito o despacho anterior e  
determinou  o  retorno  dos  autos   ao  gabinete  do  Ministro  Roberto  
Barroso.

Aduz, ademais, que o feito estaria regularmente distribuído ao  
Ministro Joaquim Barbosa em razão da declaração de impedimento do  
Ministro Menezes Direito. Sustenta, ainda, que os ‘agravos 844516 e  
846875,  originários  dos  mesmos  Autos  do  Inventário  de  Guimar  
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Camelo Mulser foram atribuídos a V. Exa. e estão sendo julgados pelo  
Plenário desse eg Supremo Tribunal Federal’.

É o relatório necessário.
Decido.
Bem  examinados  os  autos,  entendo  que  é  caso  de  não  

conhecimento do recurso.
Com  efeito,  a  fixação  da  competência  de  um  Ministro  para  

relatar causas e recursos é assunto atinente à organização interna do  
Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Cuida-se de  
ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e,  
como tal,  de  mero expediente,  a  atrair  a  incidência  do  art.  504 do  
Código de Processo Civil. 

Nesse  sentido,  destaco  os  seguintes  precedentes:  AI  748.144-
AgR/GO,  HC  89.965-AgR/RJ,  MS  28.847-AgR/DF,  Rcl  9.460-
AgR/BA, e  RE 627.276-AgR/SP,  todos  de  relatoria  do Min.  Cezar  
Peluso, e HC 91.220-ED-ED/SP, Rel. Min. Ayres Britto.

Isso posto, não conheço do presente agravo regimental, em razão  
de sua manifesta inadmissibilidade, e determino o retorno imediato 
dos autos ao Gabinete do Ministro  Roberto Barroso”.  

Dessa decisão foi interposto terceiro agravo regimental,   em cujas 
razões  o  agravante  assevera  que  o  presente  processo  deve  ser 
redistribuído  ao  sucessor  do  Ministro  Joaquim Barbosa,  relator  do  AI 
608.833, junto a Segunda Turma desta Corte; e ao final, requer, in verbis:

“(...)  [o]  provimento  do  presente  Agravo  para  decretar  a  
nulidade da decisão agravada e a consequente remessa “do processo  
para a Secretaria, aguardando-se o sucessor do Min. Joaquim Barbosa,  
para, oportunamente,fazer-se a substituição do relator, nos termos da  
alínea  a,  do  inciso  IV,  do  art.  38  do  RISTF”,  ou  não  havendo  a  
esperada  reconsideração,  seja  o  feito  submetido  a  julgamento  pelo  
colegiado, conforme manda o § 1º do artigo 557 do Código de Processo  
Civil.”

É o relatório. 
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Voto - MINISTRO PRESIDENTE

18/12/2014 PLENÁRIO

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS 
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 608.833 GOIÁS

V O T O 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE): Não 
merece prosperar o recurso. 

O  presente  recurso  não  merece  guarida,  pois  a  fixação  da 
competência  de  um Ministro  para  relatar  causas  e  recursos  é  assunto 
atinente à organização interna do Tribunal e,  portanto, indisponível ao 
interesse  das  partes.  Cuida-se  de  ato  privativo  da  Presidência,  na 
qualidade  de  órgão  supervisor  da  distribuição,  e,  como  tal,  de  mero 
expediente, a atrair a incidência do art. 504 do Código de Processo Civil. 

Nesse  sentido  cito  os  seguintes  precedentes:  AI  748.144-AgR,  HC 
89.965-AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR, todos de 
relatoria  do  Min.  Cezar  Peluso,  e  HC  91.220-ED-ED,  Rel.  Min.  Ayres 
Britto. 

Destaco,  ainda,  que o  §  8º  do artigo 4º  do Regimento Interno do 
Supremo  Tribunal  Federal  preceitua  que  o  “Presidente  do  Tribunal,  ao  
deixar o cargo, passa a integrar a Turma de que sai  o novo Presidente”.  Por 
interpretação analógica do artigo 38, IV, a,  do RISTF, podemos concluir 
que o membro do Tribunal que deixa a Presidência assume os processos 
de que era relator o novo Presidente.

Assim, ao assumir a Presidência desta Corte, os processos de minha 
relatoria passariam à relatoria do Presidente anterior. Entretanto, com a 
aposentadoria do Ministro Joaquim Barbosa,  a relatoria deste processo 
caberá ao Ministro que vier a substituí-lo.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MINISTRO PRESIDENTE

AI 608833 AGR-ED-ED-ED-AGR-SEGUNDO-AGR / GO 

Anoto  que  é  manifesto  o  intuito  protelatório  dos  recursos 
apresentados  pelo  recorrente,  senão dizer,  procrastinatório  à  prestação 
jurisdicional. 

Por  oportuno,  apenas  para  fins  de  esclarecimento,  registro  que  a 
alegação  de  que  esta  Presidência,  nos  autos  do  ARE  764.803,  teria 
reconhecido a competência da Segunda Turma para atuar no feito,  em 
razão da vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Joaquim Barbosa, 
é descabida, senão dizer teratológica.

Naqueles  autos  (ARE 764.803)  Sua Excelência  proferiu decisão de 
mérito;  logo,  tornou-se  competente  para  julgamento  do  processo.  Em 
virtude  da  minha  posse  na  Presidência,  os  processos  de  minha 
competência  deveriam  passar  à  relatoria  do  Presidente  anterior,  que 
assumiria meu acervo. 

Entretanto,  com a  aposentadoria  do  Ministro  Joaquim Barbosa,  o 
ARE 764.803 deverá ser redistribuído a quem sucedê-lo no cargo, e não ao 
sucessor de Sua Excelência na Segunda Turma desta Corte – conforme 
alegado, na tentativa de se induzir a erro esta Presidência. 

Com efeito,  a interposição de recurso com intuito manifestamente 
protelatório configura ato de litigância de má-fé, conforme o disposto no 
art. 17, VII, do Código de Processo Civil. 

Isso posto, nego provimento ao agravo regimental, em razão de sua 
manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 557, do CPC. Fixo multa 
em 1% do valor atualizado da causa. E determino o retorno imediato dos 
autos ao Gabinete do Ministro  Roberto Barroso. 

2 
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Supremo Tribunal Federal

AI 608833 AGR-ED-ED-ED-AGR-SEGUNDO-AGR / GO 

Anoto  que  é  manifesto  o  intuito  protelatório  dos  recursos 
apresentados  pelo  recorrente,  senão dizer,  procrastinatório  à  prestação 
jurisdicional. 

Por  oportuno,  apenas  para  fins  de  esclarecimento,  registro  que  a 
alegação  de  que  esta  Presidência,  nos  autos  do  ARE  764.803,  teria 
reconhecido a competência da Segunda Turma para atuar no feito,  em 
razão da vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Joaquim Barbosa, 
é descabida, senão dizer teratológica.

Naqueles  autos  (ARE 764.803)  Sua Excelência  proferiu decisão de 
mérito;  logo,  tornou-se  competente  para  julgamento  do  processo.  Em 
virtude  da  minha  posse  na  Presidência,  os  processos  de  minha 
competência  deveriam  passar  à  relatoria  do  Presidente  anterior,  que 
assumiria meu acervo. 

Entretanto,  com a  aposentadoria  do  Ministro  Joaquim Barbosa,  o 
ARE 764.803 deverá ser redistribuído a quem sucedê-lo no cargo, e não ao 
sucessor de Sua Excelência na Segunda Turma desta Corte – conforme 
alegado, na tentativa de se induzir a erro esta Presidência. 

Com efeito,  a interposição de recurso com intuito manifestamente 
protelatório configura ato de litigância de má-fé, conforme o disposto no 
art. 17, VII, do Código de Processo Civil. 

Isso posto, nego provimento ao agravo regimental, em razão de sua 
manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 557, do CPC. Fixo multa 
em 1% do valor atualizado da causa. E determino o retorno imediato dos 
autos ao Gabinete do Ministro  Roberto Barroso. 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7673810.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 9



Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

18/12/2014 PLENÁRIO

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS 
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 608.833 GOIÁS

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente, 
competência,  a  meu ver,  é  matéria de envergadura maior,  porque não 
imagino que órgão, sem detê-la, possa adentrar o conflito de interesses e 
apresentar solução.

Por isso, peço vênia a Vossa Excelência para divergir no que adotada 
a  tese  –  estou  lendo  o  enunciado  da  lista  –  de  que  a  fixação  da 
competência é assunto atinente à organização do Tribunal  e,  portanto, 
matéria irrecorrível.

Para  mim,  trata-se,  em  tese,  de  tema  que  pode  suscitar 
inconformismo e interposição de recurso pela parte.

Estou provendo, portanto, o agravo – é lista de processo único, não 
é?

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE  E  RELATOR) -  Todos  nós  que  já  fomos  presidentes 
sabemos do grande número de decisões que tomamos diariamente no 
que diz respeito às competências jurisdicionais. E, se nós - eu creio até 
que é uma questão de política judiciária - não admitirmos recursos nesse 
tipo de decisão, porque senão não faríamos outra coisa na nossa atividade 
jurisdicional.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 7679154.
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Extrato de Ata - 18/12/2014

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NOS EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NOS 
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 608.833
PROCED. : GOIÁS
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : JOSÉ LEONARDO MULSER
ADV.(A/S) : ITAMAR RODRIGUES DE SOUZA
AGDO.(A/S) : JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA SUCESSÕES E 
CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTDO.(A/S) : MÁRCIA MARIA MULSER
ADV.(A/S) : CAROLINA CHAVES SOARES

Decisão: O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do 
Relator,  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Presidente),  negou 
provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, vencido o 
Ministro  Marco  Aurélio,  que  provia  o  recurso.  Ausentes, 
justificadamente,  os  Ministros  Gilmar  Mendes,  Cármen  Lúcia  e, 
neste julgamento, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2014.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Dias 
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros. 

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 7837221
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