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I 
ministro Edson Vidigal, presidente do Superior Tribunal de Justiça, é 
fà de Miguel de Cervantes. "Sei bem como Dom Quixote se sentia", 
brinca ele. Em sua cruzada a favor do cumprimento de contratos, o mi

nistro lançou a idéia de um encontro latino-americano de cortes supremas 
para dar ao mundo um sinal de segurança jurídica na região. Com a adesão 
de dez países, o encontro vai se realizar no Rio de Janeiro, em novembro. 

DINHEIRO ,;,. Como a 
Justiça pode enfrentar os 
Impulsos pela quebra de 
contratos? 
EDSON VIDIGAL- Os juízes 
têm de ser mais firmes. Na 
primeira instância, muitos 
colegas têm criado subter
fúgios que nada tem a ver 
com a lei. O mal da quebra 

- de contratos tem de ser cor
tado pela raiz. 

No ST J, qual tem sido a 
sua experiência? ' 
Notei, impressionado, que 
cerca de 40% das causas 
que chegam ao Tribunal di
zem respeito a reclamações 
quanto a iniciativas para al
terar acordos em plena vi
gência. Essa cultura da al
teração ou quebra de acor
dos tem de ser combatida, 
sob pena de acentuarmos a 
imagem de um País que não 
é sério, o que não é verdade. 

O caso da El Paso, no 
qual o ST J Indeferiu limi
nar favorável aos ameri
canos, não seria uma 
quebra de contrato? 
Ali não havia um contrato 
formal. A empresa foi con
tratada, em 1997, no auge 
do apagão, para realizar um 

serviço tampão. A ~nergia 
na região está muito cara e 
uma nova licitação se faz 
necessária. Não existe que
bra de contrato. 

Como surgiu a Idéia da 
articulação Internacional 
pelo cumprimento de 
contratos? 
Muitos países vizinhos reali
zaram reformas em seus sis
temas judiciários de maneira 
muito bem-sucedida. Estas · 

mudanças transformaram, 
para melhor, a imagem que 
esses países passavam ao 
mundo a respeito de sua pró
pria segurança jurídica. Foi 
pensando nisso que sugeri ao 
presidente Lula a idéia de 

· uma reunião de alto nível en
tre as nossas cortes supre
mas. Ele aceitou de pronto. 

Como está a preparação 
do encontro? '1 

A fase mais difícil já foi ul-

trapassada. Era a de divi
dir nossas intenções com os 
parceiros de continentes e 
obter as suas adesões. Hou
ve muito boa vontade da 
parte dos nossos vizinhos. 

Qual será a postura do 
Brasil? 
Queremos ouvir muito. É do 
nosso interesse saber em de
talhes quando e como eles fi
zeram as suas reformas. 

E nós temos o que dizer? 
Sim, também temos conse
guido avanços na moderni-
zação da Justiça que quere
mos mostrar. 

Pode haver diferenças 
com nossa política ex
terna? 
Ao contrário. O presidente 
Lula, ao ouvir a idéia da cú
pula, telefonou para o chan
celar Celso Amorim e pediu 
a ele a nomeação de um di
plomata para me assessorar. 
Nada que possa prejudicar 
as diretrizes da chancelaria 
será admitido por r:ós. 

Por que o sr. quer criar 
varas agrárias? 
Juízes especializados e~ 
conflitos de terra farão com 
que o tempo médio dos 
processos caia de dez anos 

. para apenas seis meses. 
Estou convicto de que o go
verno vai aprovar essa 
emenda constitucional. 

O sr. defende a criação 
de um fundo de pensão 
para o Judiciário. Como 
ele é? 
O Judiciário tem mais de 20 
mil funcionários. Podería
mos ter uma composição de 
mais de R$ 10 bilhões num 
fundo para investimentos. 
Não podemos desprezar 
esse potencial. • 

''A cultura de quebra de contratos assusta o investidor, que fica com 
uma idéia de que somos um Pai~ em que a lei só vale até certo ponto '' 
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