
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO 
EM 2 DE FEVEREIRO DE 2000 

 
Eleição de membro efetivo do Tribunal Supe-  
rior Eleitoral, Proposta de Emenda Constitu-  
cional sobre crimes de responsabilidade (pec    

                                                      n.º 92/99) e matérias administrativas de in-                 
                                                      teresse do Tribunal. 
 
Às dezessete horas do dia dois de fevereiro de dois mil, na sala de sessões plenárias 
do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Sr. Ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, foi aberta a sessão. 
Presentes os Srs. Ministros William Patterson, Costa Leite, Nilson Naves, Edson Vidigal, 
Garcia Vieira, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros 
Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira, 
Cesar Asfor Rocha, Vicente Leal, Ari Pargendler, José Delgado, José Arnaldo, Fernando 
Gonçalves, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, 
Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Franciulli Netto e Nancy Andrighi.  
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Eduardo Ribeiro, Hélio Mosimann, Ruy 
Rosado de Aguiar, Carlos Alberto Menezes Direito e Francisco Falcão. 
 
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores 
Ministros, esta Sessão Plenária, dentre outras finalidades, destina-se a eleger o 
membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio 2000-2002. Nesse sentido, 
recebi ofício do Senhor Ministro Néri da Silveira, ilustre Presidente daquele Tribunal. 
Pela ordem de antiguidade, é a vez do Senhor Ministro Garcia Vieira. 
Designo como escrutinadores os Senhores Ministros Nilson Naves, Waldemar Zveiter e 
Sálvio de Figueiredo e determino ao Senhor Diretor-Geral sejam distribuídas as cédulas 
para votação. 

 
(votação e apuração) 

 
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Recolhidas 
as cédulas em urna própria e contados os votos, proclamo o resultado: votaram 28 
Ministros. O Senhor Ministro Garcia Vieira obteve 27 votos e o Senhor Ministro 
Waldemar Zveiter, um. O nome do Senhor Ministro Garcia Vieira será indicado ao 
Tribunal Superior Eleitoral, por meio de ofício desta Presidência, para preenchimento 
da vaga de membro efetivo que surgirá em breve naquela Corte Superior, com o 
término do biênio do Senhor Ministro Eduardo Ribeiro. 
Agradeço a participação dos Senhores Ministros Nilson Naves, Waldemar Zveiter e 
Sálvio de Figueiredo Teixeira como escrutinadores e concedo a palavra ao Senhor 
Ministro Garcia Vieira. 
O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Senhor Presidente, agradeço a Vossa 
Excelência e aos eminentes Ministros, membros desta Egrégia Corte, a grande honra e 
espero bem desempenhar essa árdua missão. 
 

MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO TRIBUNAL 
 
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores 
Ministros, antes de abordar outros assuntos, darei as informações de praxe sobre  
fatos ocorridos após o mês de dezembro. 
Com relação ao concurso público realizado por este Tribunal por intermédio da 
Universidade de Brasília, foram nomeados os candidatos aprovados, tendo sido 

 



preenchidas todas as vagas de cargo efetivo existentes no Quadro de Pessoal. Foram 
empossados mais de duzentos novos servidores e espera-se que, até o fim desta 
semana, todos estejam devidamente empossados. Os gabinetes foram contemplados 
com mais um cargo de analista judiciário com bacharelado em Direito. 
Agora cada gabinete pode contar com dois analistas e um técnico, além dos ocupantes 
das funções comissionadas. 
Já foi aprovado pelas duas Casas do Congresso Nacional projeto de lei que disciplina o 
regime de emprego público, de forma que doravante serão estatutários somente os 
integrantes das carreiras consideradas como exclusivas de Estado. O texto do projeto 
de lei veda a transformação de cargos em empregos públicos e prevê que, somente 
por meio de lei específica, possam estes últimos ser criados. Na  prática, é como se 
ficassem extintos aqueles não providos. O ingresso de novos servidores somente será 
possível para ocupar emprego público em regime celetista. 
A verdade é que essa lei foi aprovada, devendo subir à sanção do Presidente da 
República, e, para evitar controvérsias sobre regime jurídico com as conseqüências daí 
decorrentes, fizemos com antecipação o concurso público e preenchemos os cargos 
vagos. O Tribunal foi criado há mais de dez anos, o  serviço está aumentando, e não 
poderíamos correr o risco de uma discussão sobre qual regime jurídico a ser adotado. 
Além disso, como os salários são baixos, o regime estatutário ainda serve de estímulo 
para que se ocupe cargo público; quando o regime for celetista, haverá um desânimo 
muito grande, possivelmente a rotatividade será bem maior. 
A Administração procurou superar todas essas controvérsias, e, com o concurso 
público realizado pela Universidade de Brasília, tomamos as providências imediatas 
para que os cargos fossem de logo preenchidos. 
Com relação ao Serviço de Saúde, em janeiro procedemos à vacinação contra a febre 
amarela no Tribunal. Durante dois dias, foram atendidas setecentas e trinta e sete 
pessoas, entre funcionários e partes ou visitantes que por aqui passaram. 
É aconselhável que todos os Ministros participem dessa campanha, que  também está 
ocorrendo nos postos de saúde, mas, logo na segunda quinzena de fevereiro, virão 
servidores para novamente proceder à vacinação neste Tribunal. 
A vacinação contra a gripe, a exemplo do que se fez anteriormente, será realizada 
também este ano, pois está prevista uma gripe mais forte do que aquela que ocorreu 
no ano passado, segundo os noticiários provenientes dos países do norte. 
No que diz respeito à segurança, ocorreu um fato interessante. No ano passado, 
comuniquei a instalação da brigada de incêndio, e agora houve uma situação em que 
um "sprinkler" rompeu-se. Tudo funcionou com muita rapidez: quando chegaram os 
bombeiros, os próprios brigadistas do Tribunal já tinham vencido a dificuldade. Foi uma 
prova de que, felizmente, esse serviço de segurança está funcionando e deverá ser 
sempre aprimorado. 
Quanto à informática, o "bug" do milênio passou distante do Tribunal: nosso sistema 
funcionou normalmente. Quero dizer que o sistema "Justiça" está sendo substituído 
por outro sistema, que fará a integração de todos os segmentos componentes da 
atividade judiciária, inclusive os gabinetes dos Ministros. A instalação dos novos 
equipamentos da rede informática está prestes a iniciar-se, com previsão de entrada 
em funcionamento em abril. São equipamentos importados dos Estados Unidos, 
conseqüência de um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns meses. 
A velocidade de comunicação interna, que contempla também os gabinetes virtuais, 
será multiplicada por dez. 
Estão sendo adquiridos também novos servidores centrais para ampliar a capacidade 
de processamento e aumentar ainda mais a velocidade de comunicação. 
Com essas medidas, a rede informática do Tribunal estará capacitada a suportar o 
desenvolvimento de novas aplicações e atender à crescente demanda dos nossos 

 



serviços. Só no sistema "Push" são oito mil interessados que acompanham trinta mil 
processos. O movimento tem aumentado cada vez mais. 
Tal sistema está sendo contemplado com melhorias, que estarão disponíveis aos 
usuários quando entrar em funcionamento o Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
Os advogados, escritórios e partes interessadas não precisarão mais informar o 
número dos processos que desejam acompanhar. Automaticamente, o sistema 
identificará o usuário cadastrado e fará a vinculação com os processos a eles atinentes, 
enviando-lhe as informações via "e-mail". 
Quanto à rede de alta velocidade da Justiça Federal, Vossas Excelências se lembram de 
que assinamos um convênio que reuniu os presidentes da Caixa Econômica Federal e 
do INSS, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Até o 
final de março, estarão conectados a essa rede, que conseguimos com financiamento 
da Caixa Econômica Federal, o STJ, o Conselho da Justiça Federal, a Caixa Econômica 
Federal, o TRF da 1ª Região e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Será dada 
prioridade à interligação com o INSS, porque, há uns dois dias, fui contactado por seu 
Procurador-Geral, cujo interesse é desistir de muitas causas do Instituto que correm 
aqui e já são objeto de jurisprudência superada, mas o INSS não sabe quais são essas 
causas. Vamos repassar os nossos registros por meio da rede de alta velocidade e 
assim poderão ser identificados esses processos, ensejando a desistência de muitos 
deles. Trata-se de um dos maiores clientes nossos, e a medida beneficiará o STJ e o 
INSS. 
No que diz respeito à reforma do Poder Judiciário, fiz distribuir um dossiê com as 
informações da nossa assessoria junto ao Congresso Nacional. Temos tomado todas as 
providências. Observamos que, no Parlamento, há uma certa composição de forças 
aglutinadas de tal maneira que a reforma do Poder Judiciário só será aprovada dentro 
do possível. Não temos tido muito espaço porque essa força é realmente avassaladora. 
Especificamente em relação ao Superior Tribunal de Justiça, temos estudado com a 
Comissão de Reforma Constitucional, presidida pelo Senhor Ministro Costa Leite, que 
tem atuado juntamente com outros Colegas, e pretendemos, no momento, aprovar a 
emenda referente à irrecorribilidade das nossas decisões para o Supremo Tribunal 
Federal, salvo em matéria constitucional, à extinção do recurso ordinário em mandado 
de segurança e  outras figuras. Essa questão foi objeto do destaque 91 feito pelo 
Deputado Abi-Ackel, que o defenderá; a liderança do PPB assinou, e ele será votado. 
De acordo com as informações que temos, embora não haja nenhuma manifestação 
contrária expressa, isso não ocorreu na reunião das lideranças, mas sabemos que há 
uma pressão imensa, por parte do Supremo Tribunal Federal, para que a matéria seja 
rejeitada, o qual não quer que essa distinção nítida seja feita, e, por isso mesmo, as 
lideranças do PMDB, PFL e PSDB estão reticentes quanto à matéria, o que nos leva a 
crer que dificilmente será aprovada pela Câmara Federal. Cabia à Presidência e aos 
Colegas, para evitar a preclusão da matéria, tomar as medidas que tomou, com a 
apresentação de destaques, e isso foi feito, inclusive com assinatura de liderança. 
Uma outra emenda que nos preocupa diz respeito a transferir para o Supremo Tribunal 
Federal o recurso especial pela letra "b", validade da lei local contestada em face da lei 
federal. Temos alertado que tal alteração irá transformar o Supremo Tribunal Federal 
em uma Corte tributária, à semelhança do que aconteceu com o habeas corpus, 
quando o Supremo Tribunal Federal, numa interpretação primeira da Constituição, 
concluiu que caberia a ele julgar habeas corpus contra ato de tribunal de apelação, e 
depois se arrependeu ao verificar que havia se transformado em uma Corte criminal - 
as sessões das turmas, na prática, não julgavam outras questões que não matéria 
criminal. 
Posteriormente, aprovou-se emenda constitucional e a matéria criminal voltou para o 
Superior Tribunal de Justiça. Se essa emenda passar, vai acontecer o mesmo em 
matéria tributária, porque quem trabalhou na 1ª Seção sabe que temos no Brasil cinco 

 



mil municípios, vinte  e seis estados e o Distrito Federal. Quase toda essa legislação de 
criação de impostos e taxas nos municípios sempre ensejou recurso especial com base 
na aplicação da lei local contestada em face do Código Tributário Nacional. Podemos 
observar que uma avalanche de causas se deslocará daqui para o Supremo Tribunal 
Federal, portanto não sei se o interesse público se harmoniza com tal providência. Há 
uma corrente teórica defendida até por Ministros, talvez com certa dose de razão, 
entendendo que essa questão de conflitos de leis é matéria constitucional e não 
infraconstitucional. O problema é que a Constituição é um documento político e tem 
que ser pragmática por excelência. Se o Superior Tribunal de Justiça, até o momento, 
tem funcionado bem, por que fazer essa alteração, quando já ocorreu justamente o 
contrário? 
Penso que essa questão tenha sido mal pensada, mas já nos manifestamos a respeito. 
Conversei várias vezes, inclusive hoje mesmo, com o Deputado Michel Temer, que é 
constitucionalista e tem sensibilidade. Sua Excelência considera importante aprovar a 
reforma, mas me tem dito que está sujeito às várias correntes de opinião na Câmara e 
tem negociado dentro do possível com um espaço muito pequeno para tomar qualquer 
outra deliberação. Deixei claro, também, e tenho transmitido isso não só ao Presidente 
da Câmara, como também às lideranças, que o Tribunal está muito preocupado com o 
fato de, até o momento, não se conseguir nenhuma providência para desburocratizar 
os recursos: não passou a súmula vinculante nem a súmula impeditiva de recurso e 
não se permitiu que a lei pudesse fixar casos de descabimento de recurso especial. 
Isso deixa o Tribunal numa situação difícil; é certo que tem dado conta das suas 
atribuições constitucionais, é o que mais julga neste País e tem extraordinária 
eficiência em termos de Justiça: baixamos o tempo médio de julgamento, que é de 
menos de cinco meses, como informei na última sessão da Corte Especial, mas tenho 
alertado que, se não forem tomadas medidas adequadas, seremos arrastados para 
uma grande crise, com grandes prejuízos para a administração da Justiça no País. 
Afora esses aspectos, lembro que recebi, no Tribunal, a visita do Ministro Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, Dr. Pedro Pullen Parente; do Ministro Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Deputado Aloysio Nunes Ferreira; e do 
Advogado-Geral da União, que manifestaram o interesse e apoio do Governo a 
medidas de ordem processual que o Tribunal venha a sugerir para  diminuir o número 
de recursos nesta Casa. Foi feito isso em relação ao Supremo Tribunal Federal, com 
aprovação da lei que regula o procedimento da ação direta de constitucionalidade e da 
ação direta de inconstitucionalidade, o que diminuirá, possivelmente, um pouco desses 
recursos naquele Tribunal. Creio que a solução poderia ser adotada, também, aqui. 
Conclamo os Colegas a, se for o caso, designarmos uma comissão para estudar esse 
assunto, como fizemos com a Lei nº 9.756, o que facilitou muito o procedimento; creio 
que poderíamos pensar em adotar medidas com a intenção de tornar mais rápido o 
procedimento neste Tribunal, senão, realmente, o problema será difícil de ser 
contornado. 
Em termos de reforma constitucional é isto: mandei distribuir as várias emendas, os 
vários textos, mas não há, na Câmara, grandes espaços; tomamos essas medidas para 
evitar preclusão, para que o tema pudesse ser debatido, caso haja uma mudança de 
colocação, mas sentimos que há um rolo compressor e, de fato, está difícil, até o 
momento, qualquer alternativa melhor. 
Na reforma, o Tribunal tem medidas interessantes que foram adotadas para o 
Conselho da Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça. 
O Tribunal está bem situado na reforma, mas o que preocupa é com relação a sua 
atividade principal: somente julgar recurso especial, e com relação a isso nada foi feito 
de positivo. 
 

 



PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL SOBRE CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE (PEC N.º 92/99) 

 
Trouxe outro tema a respeito do qual gostaria de saber a opinião do Tribunal. Há no 
Senado projeto que altera texto da Constituição - Proposta de Emenda à Constituição 
nº 92 - estabelecendo nova competência para julgar crimes de responsabilidade. 
Segundo se anunciou no Jornal do Senado, a Comissão daquela Casa, por sugestão do 
Senador Ramez Tebet, iria convocar o Presidente do Supremo, o Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, o Presidente da Ordem dos Advogados, e faria uma 
audiência pública sobre esse tema. Acho incongruente essa emenda, pelo que estudei, 
conforme se verifica no texto distribuído a Vossas Excelências. A incongruência é 
grande demais para acreditar-se venha a constituir projeto a ser objeto de apreciação. 
A emenda começa por transferir para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de 
crimes de responsabilidade praticados até mesmo por juiz de primeiro grau. Por aí os 
Senhores imaginem se é concebível que assim se faça. Note-se a que levará tamanho 
despautério. Vejam que há muitos crimes de responsabilidade em que se conjugam o 
fato e a prática de crime comum. Por exemplo, o crime de peculato implica 
improbidade administrativa. Vejam a que chegaríamos: o crime comum seria julgado 
pelo Tribunal de Apelação; o crime de responsabilidade, pelo Supremo Tribunal 
Federal. Poderia, evidentemente, haver incongruência nessas decisões. Não há razão 
alguma para que isso ocorra. A regra do crime de responsabilidade é que ele implica 
apenas perda de função pública, sem prejuízo da ação criminal. E, portanto, a lógica 
era a de que se mantivesse o sistema. A regra é: quem julga o crime comum julga o 
de responsabilidade. 
E há, ainda, argumentos outros. 
Ainda há pouco, conversava com o Ministro Costa Leite e ele bem lembrou: se  vai ser 
criado o Conselho Nacional de Justiça, o qual, pela via administrativa, pode impor 
penas funcionais, até mesmo da perda do cargo, que sentido tem estabelecer esses 
crimes de responsabilidade para os magistrados? 
Portanto, a linha que pretendo sustentar é a da total inconveniência da aprovação 
desse projeto de emenda constitucional, mas queria ouvir os Colegas - aqui temos 
grandes especialistas na matéria, afora as observações que fiz - para saber se seria 
mesmo essa linha que deveria ser sustentada. Queria, também, obter subsídios que 
poderiam ser dados agora ou encaminhados depois, de maneira mais elaborada. 
O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Senhor Presidente, Vossa Excelência acaba de 
me lembrar de uma conversa que tivemos sobre o meu pensamento a respeito dessa 
matéria : se está  em curso no Congresso Nacional a proposta de reforma e se essa 
proposta de reforma contempla a criação de um Conselho Nacional de Justiça que, 
dentre as suas atribuições, poderá demitir por infração funcional, parece-me que esse 
projeto chega a ser um bis in idem. O crime de responsabilidade, impropriamente 
chamado de crime de responsabilidade - como Paulo Brossard de Souza Pinto em sua 
preciosa monografia sobre o tema leciona - é uma infração funcional. 
Então, se essa infração funcional  pode levar à demissão pelo Conselho Nacional de 
Justiça, não me parece que se faça necessário regulamentar agora ou tipificar os 
crimes, porque já existe hoje a previsão constitucional - o Superior Tribunal de Justiça, 
por exemplo, dentre as suas atribuições, tem a de processar e julgar crime de 
responsabilidade. Ainda não está especificado esse crime de responsabilidade. Como 
está se criando esse Conselho Nacional de Justiça com atribuição específica, para 
aplicar a pena da perda de cargo, realmente, parece-me um bis in idem, que seja pelo 
menos um argumento para trabalharmos em função disso. O Senador  Ramez Tebet, 
quando foi votada  a matéria, chegou a me telefonar em caráter pessoal. Disse-lhe 
que, realmente, é um aspecto no qual não tínhamos pensado aqui. Isso já foi suscitado 
quando o Deputado Jairo Carneiro ainda presidia a Comissão, numa audiência pública, 

 



quando o Senhor Ministro Sepúlveda Pertence era o presidente do Supremo Tribunal 
Federal. Nessa audiência pública citava exatamente isso: ficarmos com a possibilidade 
do Conselho aplicar essa pena ou definirmos crimes de responsabilidade. Parece-me 
que já houve essa definição. Eles estão criando o Conselho com  essa possibilidade de 
aplicar essa pena. Então não se faz mais necessário dizer quais são os crimes de 
responsabilidade. Deveríamos nos fixar, em princípio, contra esse projeto, dizendo que 
há uma demasia, diante da criação do Conselho Nacional. Hoje, a magistratura está 
caindo. É uma coisa horrorosa! Tudo é contra a magistratura! Uma vez o Senhor 
Ministro Humberto Gomes de Barros usou uma expressão da qual gostei muito e até 
repeti numa entrevista recente que dei: "Estão criando um código disciplinar da 
magistratura". Criam um Conselho Nacional com perda de cargo e, além disso, vêm 
com crime de responsabilidade. Não é possível que a magistratura não reaja. Penso 
que chegou a hora de reagirmos. Não podemos mais assistir a isso simplesmente com 
as mãos atadas e deixando que as coisas aconteçam. Que pelo menos a nossa voz seja 
ouvida! Se eles, no Congresso Nacional, não aceitarem, não acolherem as nossas 
sugestões, a responsabilidade perante a história será do Congresso Nacional. Não 
podemos nos omitir mais. Esta nossa omissão está indo longe demais. A omissão da 
magistratura está indo longe demais! A questão salarial é uma questão vergonhosa 
hoje neste País. Há poucos dias, lia-se na imprensa que juízes federais estão pedindo 
demissão para voltarem à advocacia, brigando com a sua consciência e com a vocação. 
Por quê? Porque a magistratura está nesse estágio que hoje, lamentavelmente, 
vivemos. São nessas ocasiões, Senhor Presidente, em que somos chamados a nos 
manifestar, é que temos que mostrar a nossa posição. 
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): No caso, 
tem toda a razão o Senhor Ministro Costa Leite. Penso que não esteja havendo 
propriamente uma omissão do Judiciário, mas uma comissão de certos setores do 
Congresso Nacional que têm agido de maneira emocional e desproporcional, o que está 
expresso em certas medidas que mais se destinam à satisfação da opinião pública do 
que aos interesses do País. 
Em aditamento ao que Vossa Excelência acabou de sustentar com toda razão, eu não 
quis ir além, ficando apenas na emenda constitucional. 
Mandei distribuir, porém, o Projeto de Lei nº 687/99, do Senado , e aí se vê um 
absurdo: quando se refere a crimes previstos no Código Penal, arts. 10, 312, 315, 
317, 327, 345 e 351, todos têm por finalidade imputar acréscimo de pena quando o 
crime for praticado por juiz. Sentimos o propósito manifesto de atingir a magistratura. 
Durante a fase da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Judiciário teve que ficar numa 
posição mais defensiva, por não dispor da mesma cobertura jornalística de que dispõe 
o Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, as suas ponderações jamais obteriam 
qualquer repercussão na imprensa: era falar algo do qual ninguém queria tomar 
conhecimento. 
Mas a partir do momento em que se viu que essa CPI adstringiu-se a temas que 
repercutiram dentro do próprio Congresso Nacional e que o Judiciário saiu ileso - assim 
aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça e com toda a Justiça Federal, nada 
havendo contra essas entidades especificamente - isso mostra que, depois de tudo 
feito e apurado, realmente chegou a hora - no que tem razão o Senhor Ministro Costa 
Leite - de se partir para uma atitude mais clara e significativa, mostrando que não é 
possível que o Judiciário continue a ser atingido constantemente por atos de 
desconfiança e desnecessários, que servem apenas aos maus propósitos de quem quer 
lidar com a opinião pública sem se ater aos superiores interesses do País. 
Realmente, penso que seja o momento de iniciar-se uma manifestação dos nossos 
vários setores contra esses despautérios e absurdos que estão querendo concretizar 
em termos de legislação. 

 



O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente, eu 
gostaria apenas de dar um parâmetro do que pretende um dos tipos penais: (lê) 
"São crimes de responsabilidade do magistrado os atos vedados nos termos do art. 95 
(...)." 
E, ainda, VI: (lê) 
"Condenar a Fazenda Pública em ação de desapropriação ou em qualquer outro tipo de 
ação ao pagamento de indenização flagrantemente desproporcional ao preço de 
mercado do bem imóvel, ferindo o princípio constitucional da justa indenização." 
A minha preocupação é esta: não sei que tipo de Judiciário se pretende para o Brasil. 
Tenho insistido, Senhor Presidente, - penso até ter sido impertinente na última vez - 
naquilo que Vossa Excelência diz: é preciso que reajamos. Temos que demonstrar que 
o entrave que tem levado o Judiciário à inviabilidade não se encontra na Constituição, 
mas talvez na própria cultura de que esse dispositivo seja um resultado. O Estado quer 
ter uma justiça que seja um instrumento - tenho insistido nesse tema - de rolagem de 
suas dívidas; ele quer pagar pouco pela desapropriação e quer continuar a fazer 
desapropriação indireta, e quem pratica uma desapropriação indireta não sofre punição 
alguma. 
Houve casos seguidos em São Paulo, e, em todos eles, ninguém lembra que foi o 
Estado de São Paulo que invadiu a terra e lançou sanções inconstitucionais sobre 
determinda terra sem pagar indenização. Foi o Judiciário que determinou condenações 
extremamente altas. Esse dispositivo do art. 167 do Código Tributário Nacional chega 
a atentar contra a moral; trata-se daquele artigo que diz que a devolução do indébito 
tributário só começa a render juros depois do trânsito em julgado da decisão que 
determinou essa devolução. Isso é de um absurdo que atinge os limites do direito e 
transcende-lhes, para penetrar os limites da moral. 
Senhor Presidente, é preciso que digamos isso. Qual seria a forma de fazê-lo? Os 
Advogados não nos ouvem. 
O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhor 
Ministro Humberto Gomes de Barros, acredito que deveríamos prosseguir, inclusive 
sobre certos temas - como temos feito por meio do Conselho da Justiça Federal -, 
fazendo simpósios sobre estas questões: crimes de responsabilidade, juizado de 
instrução e outros temas relevantes, para que isso possa continuar a ensejar debates 
aprofundados perante a sociedade, o que, em regra, produz alguns resultados. 
Afora esses temas - já percebi bem a linha do Tribunal com relação a essa matéria -, 
eu pediria aos Colegas e principalmente aos especialistas que, ao ler o texto com mais 
atenção, se encontrarem argumentos interessantes, encaminhassem a mim para eu 
poder também considerá-los. 
Neste momento, converto a sessão em Conselho. 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerrou-se a sessão às dezenove horas e trinta e cinco minutos, da qual eu, Miguel 
Augusto Fonseca de Campos, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei a presente ata, que 
vai assinada pelo Senhor Ministro Presidente do Tribunal. 
 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
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