
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO

REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 1999.

PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS

 

Às dezessete horas e quarenta minutos do dia cinco de maio de mil

novecentos e noventa e nove, na sala de Sessões Plenárias do

Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro

Antônio de Pádua Ribeiro, presentes os Senhores Ministros Costa

Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Edson Vidigal, Garcia Vieira,

Luiz Vicente Cernicchiaro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar,

Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann, Francisco

Peçanha Martins, Demócrito Reinaldo, Humberto Gomes de Barros,

Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar,

Vicente Leal, Ari Pargendler, José Delgado, José Arnaldo, Fernando

Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Gilson

Dipp e Hamilton Carvalhido, foi aberta a Sessão. Ausente, por se

encontrar licenciado, o Senhor Ministro William Patterson e,

justificadamente, o Senhor Ministro Aldir Passarinho Junior.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, inicialmente quero submeter ao Tribunal projeto de

resolução que versa sobre o pagamento do porte de remessa e de

retorno dos autos, em vista do contido no art. 1º da Lei nº

9.756/98. Todos se recordam da complexidade dessa matéria. O Senhor

Ministro Waldemar Zveiter levou um caso à Corte Especial e não se

chegou a nenhuma deliberação. A Corte, inclusive, delegou ao

Presidente a tarefa de solucionar essa questão até que fosse

aprovado texto de lei. Encaminhei, então, ofício aos presidentes de

todos os tribunais dizendo que, provisoriamente, vigoraria o sistema

adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à remessa e retorno

dos autos.

Enviamos um projeto de lei ao Congresso Nacional, que resultou na

Lei nº 9.756/98, a qual, expressamente, delega a esta Corte a

competência para baixar a tabela de preços relativa ao assunto. A

regulamentação foi feita tendo em conta a distância e o peso dos

processos. Essa tabela foi levantada com base naquela da ECT.

Depois de a Secretaria Judiciária proceder a estudos em conjunto com

a área administrativa, propôs-se a edição deste texto, que submeto à

deliberação do Tribunal.

 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Senhor Presidente, no Distrito

Federal também?



 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Sim. A

indagação de Vossa Excelência é muito pertinente. De fato, para

fazer essas entregas, temos gastos com automóveis e funcionários; o

número de processos é muito grande e isso implica despesas.

Entendeu-se que seria melhor não assumirmos esses gastos;

dever-se-ia chegar a uma regra geral. Os preços são menores, mas, se

há custos com transporte dos autos, a lei manda que se pague. Esse

foi um dos assuntos que a Senhora Alda Villas Boas examinou; fez o

levantamento de tudo e chegou à conclusão de que não deveríamos

arcar com essas despesas.

 

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Senhor Presidente, vejo que no

art. 1º consta que: A tabela de pagamento do porte de remessa e

retorno...

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Não, é

porte de remessa e de retorno. Falta o "de".

 

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Além disso, penso que vai

conflitar com o art. 2º que diz que as tabelas são pagas em dobro.

Senhor Presidente, a minha sugestão seria deixar o artigo 1º como

está, tirar o artigo 2º, e simplesmente duplicar os valores, porque,

na verdade, não se pode pagar somente a remessa ou o retorno,

pagam-se os dois. Caso contrário, o advogado pode olhar a tabela,

pagar a metade e o recurso ficar deserto.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): O artigo 2º

apenas explicitaria que seria mediante o DARF?

 

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Sim.

 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Mas já se fala em DARF.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Exato, mas

o artigo diz assim: os valores constantes dessa tabela devem ser

recolhidos em dobro, remessa e retorno. Se a sugestão é que se

coloque remessa e retorno, os valores da tabela seriam dobrados e

seria suprimido o esclarecimento contido no art. 2º. É uma sugestão

razoável. O artigo 2º apenas explicitaria que o recolhimento seria

feito por meio de DARF.

Declaro aprovada a resolução. Faremos a adaptação e enviaremos uma



cópia aos Senhores Ministros.

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.472/92

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, quero submeter ao Tribunal matéria que diz respeito a uma

alteração na Lei nº 8.472, de 14 de outubro de 1992, .relativa ao

Conselho da Justiça Federal.

Constituímos uma comissão presidida pelo Senhor Ministro Waldemar

Zveiter, da qual foi Relator o Senhor Ministro Hélio Mosimann, que,

após proceder aos estudos pertinentes, concluiu pelo texto que foi

distribuído aos Colegas.

A idéia básica que presidiu essa providência foi a de distinguir bem

o Centro de Estudos Judiciários da Coordenadoria-Geral da Justiça

Federal. São duas funções distintas: uma se preocupa mais com o

funcionamento da Justiça Federal e a outra seria o embrião da Escola

Nacional da Magistratura. Há, inclusive, proposta de emenda

constitucional nesse sentido. A característica básica seria a

seguinte: na Escola Nacional da Magistratura - Centro de Estudos

Judiciários - a idéia é  não se seguir um critério de antigüidade

para o seu preenchimento, porquanto têm ocorrido com freqüência

casos de Colegas que simplesmente não estão afeitos ao mister.

Algumas pessoas não têm perfil para o magistério, para cuidar de

assuntos acadêmicos, para correlacionar-se com os meios

universitários e jurídicos. Já tivemos Colegas que pediram,

inclusive, para voltar a julgar porque não gostavam disso. É algo

que depende do temperamento da pessoa. Escolher, para tratar desses

assuntos, alguém que com eles não se identifique é impor-lhe um

sacrifício muito grande. O próprio órgão acaba sendo prejudicado.

Daí, surgiu a idéia de permitir-se que o presidente indique um nome

para ser homologado pelo Tribunal, se for o caso.

Alerto que faço essa proposta com isenção, porquanto sua aprovação

vai demorar muito e, praticamente, não vai atingir a minha

presidência. Creio que essas ponderações são bastante razoáveis,

tanto assim que é uma proposta de uma comissão de cinco Colegas

experimentados, do mais alto gabarito, um dos quais é o nosso

prezado Ministro Hélio Mosimann, futuro Coordenador-Geral da Justiça

Federal, o que mostra, portanto, que examinou o tema tendo em vista

suas convicções e o interesse público.

Na verdade, esse Centro  os Ministros que lá atuaram sabem muito

bem  é um órgão de grande importância para entrosar o Superior

Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal com os órgãos



pensantes das universidades e dos centros de estudos jurídicos das

escolas da magistratura estadual. Assim, chegou-se a essa solução

que conta com o endosso da comissão aqui designada.

Submeto o assunto aos Senhores Ministros.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente,

parece-me oportuna, até por ser uma semente da futura escola, a

dissociação das funções de Coordenador-Geral e de Diretor do Centro

de Estudos. O que me parece, data venia, que não é feliz é a forma

de investidura. Vossa Excelência disse que há pessoas que não

gostariam de estar na direção do Centro de Estudos, eu diria que há

pessoas que não gostariam de ser Coordenadores, outras que não

gostariam de estar na Presidência, mas tenho medo, em um Tribunal

deste tamanho, que se coloque, sem respeito ao critério da

antiguidade, a investidura, o preenchimento de um cargo desta

relevância, desta profundidade. Há pessoas que não gostam, como

temos feito aqui tradicionalmente, da distribuição dos gabinetes.

Penso que o ad referendum, em termos de Colegiado, não é um

instituto salutar.

Peço vênia à eminente Comissão, mas o ad referendum no Brasil, na

verdade entre Colegas, ou resulta em constrangimento para aquele que

foi indicado, se o referendum não for feito, ou transforma o

Colegiado em um coro a dizer amém.

Senhor Presidente, data venia, eu preferiria que simplesmente a lei

não fizesse referência à forma de investidura e este Diretor do

Centro de Estudos fosse eleito pelo Colegiado.

 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Senhor Presidente, também penso

como o eminente Ministro Humberto Gomes de Barros. Estou muito à

vontade para dizer isso porque já fui Coordenador-Geral e Diretor do

Centro de Estudos. Aqui no Tribunal tudo é por antiguidade: Diretor

da Revista, Membro do Tribunal Eleitoral, Presidente,

Vice-Presidente, por isso, temos este ambiente tranqüilo, sem

disputas. Penso que também o Diretor do Centro de Estudos deve ser

por antiguidade. O Coordenador vai ter funções de Corregedoria,

porque senão ficará sem fazer coisa alguma. Se ele perde essas

funções de Diretor do Centro de Estudos, não fica com nada.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): O

Coordenador, se passar a emenda constitucional em tramitação no

Congresso Nacional, continuará seguindo a ordem e terá funções de

Corregedor; se não passar a emenda, cada vez se ampliarão mais as



funções administrativas do Conselho. Considerando as novas regras do

orçamento, de fato se exige cada vez mais da administração com

relação a critérios que devem ser observados em toda a Justiça

Federal.

 

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Senhor Presidente, notei que essa

função de Coordenador não tem muita efetividade, muito resultado. O

que adianta ser Coordenador dos Tribunais Regionais? Eles têm

autonomia, têm administração própria. O que o coordenador faz? Ele

dá opiniões, dá diretrizes, mas não tem funções. A pessoa tem poder

ou não tem.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Há uma

proposta na reforma constitucional de restituir ao Conselho da

Justiça Federal os poderes correicionais. Ficaria atendida a sua

preocupação. Sem poderes correicionais, realmente se torna mais

difícil exercer a função coordenadora.

Vou dar um depoimento apenas de ordem institucional porque, conforme

disse, trata-se de uma medida que não será adotada na minha

presidência. Então, posso falar com isenção, pois não tenho nenhum

interesse pessoal.

Nas escolas que tenho visitado, na Itália, por exemplo, Antônio

Brancáccio era Presidente da Suprema Corte, e a parte

administrativa, que tem um envolvimento muito grande com o mundo

jurídico, estava sob responsabilidade de alguém proposto pelo

presidente, detentor de habilidades como articulador. Quando não há

um entrosamento desse tipo e a pessoa não é talhada para o cargo,

porque não gosta da tarefa, fica difícil desempenhar bem as funções

 não se trata de falta de qualidade. Às vezes a pessoa pode ser um

grande músico, mas não ser um grande jogador de futebol ou um grande

jornalista ou professor. Isso não desmerece ninguém; há certos

Colegas que gostam mais de determinadas atribuições.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente, vai

ficar magoado aquele que for o mais antigo e se disser que ele não

tem vocação. Às vezes a pessoa é tímida.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Mas não se

vai dizer isso. Aí é que está. Digo um exemplo concreto: na Revista,

só nas duas últimas vezes é que se seguiu o critério da antigüidade.

Sempre o critério de preenchimento da direção da Revista foi por

escolha do Ministro anterior, aquele que exercia a Revista é que



indicava o substituto.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS:  Lembro-me de que,

quando o Ministro Eduardo Ribeiro indicou seu substituto, disse que

havia uma tradição de indicar o mais antigo, mas que ficou

extremamente satisfeito quando indicou, se não me engano, o Ministro

José de Jesus. Parece-me que esse critério da antigüidade é

preciosíssimo.

 

O SENHOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: O Ministro Pádua tem razão. Na

Revista vinha-se observando esse critério que Sua Excelência disse.

Tanto que o Ministro Dias Trindade, por exemplo, foi Diretor da

Revista antes de mim, sendo menos antigo do que eu. Quando me coube

essa tarefa, então, disse que pelos dois critérios indicaria o

ministro.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Ministro Humberto, objetivamente

qual seria a sugestão de Vossa Excelência?

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Objetivamente é o que eu

já disse: faria referência e tiraria o critério de investidura; o

outro ministro exercerá as funções de diretor do Centro de Estudos.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Mas nem sempre o mais antigo quer

exercer. Acho que na exposição de motivos - quem redigiu fui eu a

comunicação do Ministro Waldemar Zveiter - nós atendemos aos

objetivos da sua proposição. Realmente, como disse o Ministro Garcia

Vieira, deve prevalecer o critério da antiguidade, que entre nós não

sofre restrição nenhuma. Nós vivemos num colegiado homogêneo, tanto

que redigi assim a exposição de motivos ao Presidente:

"A inovação do § 3º do art. 3º está no critério de escolha do outro

ministro integrante do Conselho para dirigir o Centro de Estudos.

Na prática temos verificado que nem todos revelam a inclinação e o

interesse de dirigir o Centro, nos moldes de uma verdadeira escola

como pretendemos, daí por que se deixou a iniciativa ao Presidente,

que certamente não se afastará do tradicional critério de

antiguidade, desde que atendida a vontade do indicado."

Se ele não quiser o Presidente passa para outro, sempre ad

referendum do Plenário.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Mas não é o que está

escrito. Lembro-me de que se quebrou o monopólio da Petrobrás



mediante uma carta do Presidente da República dizendo que não

quebraria esse monopólio; tirou-se da Constituição. Agora, o

Presidente da República se reserva o direito de fazê-la cumprir.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Mas com o objetivo da proposta

Vossa Excelência concorda então?

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Eu concordo.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: É difícil colocar, em termos de

lei, esse detalhe todo.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Não, é somente tirar.

 

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Senhor Ministro Hélio Mosimann,

queria um esclarecimento: o outro ministro significa um dos três

eleitos para o Conselho: um seria o Diretor do Centro de Estudos.

 

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA:  Dois são eleitos, obedecida a

ordem de antiguidade, e um escolhido pelo Presidente.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Dois seriam eleitos e o terceiro

seria o diretor do Centro de Estudos.

Há um conselheiro escolhido pelo Presidente, ad referendum do

Plenário, e se ele não quiser dirigir o Centro de Estudos, poderá

ser o próximo coordenador.

 

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Essa questão está meio

assistemática, porque o Plenário elege o Presidente, o Vice, dois

conselheiros e um terceiro conselheiro será escolhido pelo

Presidente?

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Ad referendum do Plenário, a

proposta é essa.

 

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Ou o Plenário escolhe os cinco

ministros?

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Não, o Plenário escolhe sempre

três, porque o Presidente e o Vice do Tribunal já são do Conselho

naturalmente.

 



O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Pela proposta, o Plenário

elegerá dois, obedecida a ordem de antigüidade, e um ele referendará

o nome que for escolhido pelo Presidente, e esse nome não está, na

proposta, na ordem de antigüidade.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Gostaria de

lembrar ao Tribunal o seguinte: nesse texto há uma estratégia

importante porque estamos lutando com todas as forças para que a

Escola Nacional da Magistratura fique vinculada ao Superior Tribunal

de Justiça, que é um tribunal da Federação com representação da

magistratura federal e estadual. Se não criarmos uma escola que

comece com as forças todas de entidade que possa  realmente montá-la

de maneira eficaz, acho que dificilmente se firmará. Essa é uma

preocupação institucional que tenho. Pensava-se até em criar mais um

cargo, mais um de ministro, para ficar encarregado só dessa escola

em regime de tempo integral.

Sabemos que é difícil dar início a algo que é objeto de grande

discussão no plano institucional, objeto de grandes reivindicações

dos setores jurídicos responsáveis. Acredito que, se começar bem,

sob o aspecto institucional, será bem implantada. Mas, no início,

digo-lhes com toda convicção que, se não deixarmos essas questões

menores e não valorizarmos o aspecto institucional maior, estaremos

talvez abrindo mão da possibilidade de criação da Escola Nacional da

Magistratura.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Se tivéssemos mais tempo, eu

detalharia essa proposta. Já que Vossa Excelência fala sobre o

problema da estratégia, quero dizer que, a propósito, incluí entre

as funções do Centro de Estudos a de: "... cabendo ao Superior

Tribunal de Justiça fixar a política e as diretrizes para o

desenvolvimento de estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento

dos magistrados e do sistema Judiciário". Por quê? Porque nessa

época em que se fala tanto por aí contra a magistratura e contra o

funcionamento do Judiciário, nós estamos preocupados com o

aperfeiçoamento e o aprimoramento dos juízes. E suprimi no parágrafo

3º, se não me engano do art. 4º, a expressão final que dizia assim:

"... podendo ser designados juízes das Varas Federais para ....".

Tirei isso para evitar críticas no sentido de que estamos botando

juízes em determinados lugares com mordomia, tirando da constituição

judicante onde ele é mais necessário. Isso pode ser feito sem esse

alarde, sem passar por outros órgãos para não chamar atenção.

 



O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Uma forma

discreta porque não vamos ter despesa, não é? Vamos aproveitar os

servidores e montar de fato uma estrutura mínima que possa atender

às necessidades da Escola.

 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Outra preocupação, Senhor

Presidente; pensei nessa possibilidade de propor a criação de mais

um cargo, mas isso tem que ficar para daqui a pouco, para o futuro,

deixando bem claro que a proposta não cria qualquer cargo ou

qualquer nova função.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Teria de

haver uma emenda constitucional.

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente, o

projeto é de ótima qualidade, mas não está obtendo a unanimidade.

Não seria melhor meditarmos um pouco sobre ele?

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Creio que

sim. Faremos o seguinte: o texto foi objeto de debates e nós

sustaríamos esses debates para conversar mais um pouco e ver se

chegamos a uma solução comum, porque a preocupação realmente é de

ordem institucional. Talvez se chegue a uma solução razoável, não é?

Susto a deliberação sobre esse projeto. Se houver alguma solução

concreta, vamos encaminhá-la à Comissão e, depois, trazê-la

novamente  a debate.

A Comissão é presidida pelo Senhor Ministro Waldemar Zveiter, o

Relator é o Senhor Ministro Hélio Mosimann. Integram a Comissão o

Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, o Senhor Ministro Ruy Rosado de

Aguiar e o Senhor Ministro José Arnaldo da Fonseca.

Passo a reservada esta segunda parte da Sessão.

Encerrou-se a  Sessão às dezoito horas e quarenta 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

Presidente


