
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
EM 29 DE JUNHO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WAGNER NATAL BATISTA 
SECRETÁRIA : Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA 
 
Às 9 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros BARROS MONTEIRO, FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, FERNANDO GONÇALVES, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 
FELIX FISCHER, GILSON DIPP, PAULO GALLOTTI e LUIZ FUX, foi aberta a sessão. 
Às 12 horas, foi suspensa a sessão, nos termos do disposto no art.150, parágrafo único 
do RISTJ, determinando-se o seu prosseguimento para o mesmo dia, às 14 horas, 
intimados os presentes, na sala de sessões da CORTE ESPECIAL. 
Às 14 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES, BARROS MONTEIRO, 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, FERNANDO 
GONÇALVES, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, FELIX FISCHER, ELIANA CALMON, 
PAULO GALLOTTI, FRANCIULLI NETTO e LUIZ FUX foi reaberta a sessão . 
Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, HAMILTON 
CARVALHIDO e FRANCISCO FALCÃO e, ocasionalmente, os Exmos. Srs. Ministros EDSON 
VIDIGAL, NILSON NAVES, BARROS MONTEIRO, JOSÉ DELGADO, JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, GILSON DIPP, ELIANA CALMON, PAULO 
GALLOTTI,FRANCIULLI NETTO e LUIZ FUX. 
Assumiram a presidência, numa parte da sessão, os Exmos. Srs. Ministros NILSON 
NAVES, BARROS MONTEIRO e FRANCISCO PEÇANHA MARTINS. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

COMUNICAÇÃO 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, conforme havia 
assentado, a sessão de 1º de julho, última do semestre, ficou marcada para as 14 horas. 
Ouvi novamente a opinião dos Colegas, mas, tendo em vista que alguns já tinham 
compromissos e os Ministros integrantes do Conselho da Justiça Federal não chegariam a 
tempo se ela fosse às 9 horas, mantive o horário, isto é, a sessão será iniciada às 14 
horas. 
 

COMUNICAÇÃO 
ESCLARECIMENTOS 

 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, há um assunto 
que diz respeito à destinação do prédio do Conselho da Justiça Federal, em razão da 
mudança das atividades daquela instituição para as instalações do Superior Tribunal de 
Justiça. 
A questão foi encaminhada ad referendum, evidentemente, do Plenário do Tribunal. 
A Emenda Constitucional nº 45 autorizou o Conselho da Justiça Federal a ampliar o 
número de Desembargadores Federais dos Tribunais Regionais Federais para que, assim, 
sejam instituídas as Turmas descentralizadas, projeto que será submetido amanhã a 
votos quando da reunião do Conselho da Justiça Federal. 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é o maior Tribunal Regional Federal e, portanto, 
terá o maior número de Desembargadores na ampliação. As instalações que ocupa são 
do antigo Tribunal Federal de Recursos. Essa ampliação criará problemas de acomodação 
para a nova estrutura que se criará. Em razão de diversos contatos que a Presidência do 
Tribunal fez com todos os setores envolvidos, acertamos que, como o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região possui um terreno ao lado do Superior Tribunal de Justiça, o 
terreno passará ao Conselho da Justiça Federal. 

 
 



 
 

O Ministério do Planejamento, sendo o gestor do patrimônio da União, passa do 
orçamento da União deste ano para o do ano que vem, que está no Congresso, o recurso 
complementar suficiente para a construção de um anexo previsto no projeto originário de 
Oscar Niemeyer, que há algum tempo havia sido tentada e não sucedeu porque não se 
considerou oportuna naquela ocasião. 
Com o novo formato que a Constituição deu ao Conselho da Justiça Federal e com a 
instituição da Escola Superior da Magistratura, que, na verdade, é um órgão normativo 
para tratar da oficialização dos cursos de ingresso, preparação e atualização dos 
Magistrados e de normas referentes a concurso, a idéia seria agregar nesse único prédio 
as duas instituições: a Escola e a Corregedoria. O cargo de Coordenador-Geral se 
extingue para ceder lugar ao cargo de Corregedor, o que consta da Constituição, mas 
depende ainda de um projeto de lei que está em fase de estudos e será aprovado pelo 
Conselho, sendo, posteriormente, submetido a referendo da Corte. 
O passo seguinte seria, portanto, a entrega do prédio ao Ministério do Planejamento com 
o compromisso de que um andar seria destinado à Defensoria Pública da União, que está 
sem instalações e, inclusive, recebeu reprimenda do Tribunal de Contas da União porque 
está funcionando em instalações alugadas, em uma cidade como Brasília, onde, decerto, 
é possível encontrar algum local disponível. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
deslocaria parte do pessoal da atividade meio, que pode funcionar à distância, para ceder 
lugar à nova estrutura, resultante do aumento do número de Desembargadores. Não sei 
se estou sendo bem claro, porque essa é toda uma engenharia decorrente de uma 
articulação política. 
Para sacramentar todos esses entendimentos, pedi que me acompanhasse na audiência o 
Sr. Ministro Rafhael de Barros Monteiro Filho, que esteve comigo no Gabinete do Ministro 
do Planejamento. 
Tudo o que estou expondo foi exatamente o que ficou acertado. Claro que, como em 
qualquer negociação, tem que ser mão para lá, mão para cá. 
Não é verdade que haja data fixada. Não se acertou data nenhuma para a devolução do 
prédio a quem quer que seja. Primeiro, trata-se de invenção de alguém que está 
interessado em tumultuar esse processo. 
Segundo, é claro que a devolução ocorrerá com troca de ofícios, de papéis, tudo dentro 
das formalidades que a lei impõe, para que haja segurança nas negociações. Terceiro, 
ficou acertado como se "o Planejamento estivesse comprando o prédio". Essa compra 
decorrerá de emenda a ser oferecida ao projeto de orçamento da União para 2006, que 
está em tramitação no Congresso Nacional. 
Essa é a síntese de toda a questão que, na primeira oportunidade, no mês de agosto, tão 
logo esteja tudo devidamente amarrado, trarei à consideração do Plenário do Tribunal, 
que convocarei para referendarmos ou não. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sr. Presidente, V. Exa. mencionou atos de gestão 
administrativa e que todos eles seriam referendo do Tribunal. Fico perplexo sobre esse 
referendo. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, abrir-se-á um 
precedente. Estou apenas dentro do espírito democrático com que tenho pautado minha 
atividade desde que assumi. 
Essa é uma questão em que se está economizando efetivamente dinheiro público, 
resolvendo vários problemas ao mesmo tempo, sem dispêndio para o orçamento da 
União. Jamais me furtei a submeter minhas decisões à apreciação dos Colegas. 
O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: Sr. Presidente, V. Exa. assumiu o compromisso 
de só entregar o prédio depois de ouvir o Plenário? 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Não assumi esse compromisso. 
Poderia fazê-lo sem ouvir o Plenário; mas resolvi ouvi-lo porque há como se fosse uma 
minação a respeito desse tema, e quero evitar que se torne uma questão administrativa. 
Na verdade, o caso está sendo conduzido com o único objetivo de atender o interesse 
público, o erário, as conveniências da administração não só do Superior Tribunal de 
Justiça e do Conselho da Justiça Federal, como também do Tribunal Regional da 1ª 
Região e não deve descambar para uma conotação apaixonada de caráter pessoal. 
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Estou pretendendo evitar que a questão, conduzida administrativamente, resvale para 
uma questão de natureza pessoal. 
O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: Sr. Presidente, tenho notícia de que V. Exa. 
assumiu o compromisso, antes desta sessão, de não ceder o prédio do Conselho da 
Justiça Federal antes de ouvir o Plenário. Isso é verdade? 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Não tenho registro sobre essa 
questão. O compromisso que assumi com o Ministro do Planejamento foi na presença do 
Sr. Ministro Barros Monteiro. Não me recordo de ter colocado essa questão. 
O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: Hoje V. Exa. não foi procurado por Colegas? 
Então, V. Exa. não entregará o prédio? 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Falei hoje que ouvirei o Plenário. 
Se o Tribunal resolver que não entregará o prédio, o problema será das administrações 
posteriores, de como conseguirão organizar orçamentariamente essa situação. 
O SR. MINISTRO ARI PARGENDLER: Só quero que V. Exa. deixe clara essa questão, 
ou seja, de que a decisão não será tomada "ad referendum", que antes de entregar o 
prédio V. Exa. ouvirá o Plenário. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, ouvirei o Plenário. 
Repito que é mentira. Há muitas pessoas sentindo-se prejudicadas com essas medidas. 
Toda mudança incomoda. 
O interesse da administração tem de se sobrepor a emoções, a interesses pessoais. O 
que ficou acertado espero que seja cumprido. 
Tendo o apoio da maioria do Tribunal, a questão realizar-se-á da forma mais eficiente. 
Preocupam-me as dificuldades de caixa da União Federal, o contingenciamento de 
recursos, o superávit primário, a arrecadação que, embora esteja dobrando a cada mês, 
não está sendo suficiente para manter o custeio. 
Antevejo que não só o Poder Executivo, mas, sobretudo, o Poder Judiciário, que tem o 
menor orçamento, defrontar-se-ão com problemas seriíssimos. Tudo que pudermos 
resolver com economia de recursos será melhor. 
 
Encerrou-se a sessão às 16:30 horas, tendo sido julgados 91 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 29 de junho de 2005. 
 

MINISTRO EDSON VIDIGAL 
Presidente da sessão 

 
VANIA MARIA SOARES ROCHA 

Secretária 
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