
ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 08 DE SETEMBRO DE 1988

PRESIDÊNCIA DO EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, EXMO. SR. DR. PAULO A. F.

SOLLBERGER

SECRETÁRIA, BEL. MARILIA CHAVES COÊLHO

Às 15:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros Armando

Rolemberg, José Dantas, Torreão Braz, Carlos Velloso, William

Patterson, Sebastião Reis, Miguel Ferrante, Américo Luz, Pádua

Ribeiro, Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos

Thibau, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Ilmar Galvão,

Dias Trindade, José de Jesus, Assis Toledo e Edson Vidigal, foi

aberta a Sessão.

Não compareceram, por motivo justificado, os Exmos. Srs. Ministros

Washington Bolívar, Bueno de Souza, José Cândido, Pedro Acioli e

Garcia Vieira.

Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.

JULGAMENTOS

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Srs. Ministros,

mantendo pública a sessão, transformo-a, todavia, em administrativa.

E o faço para tratarmos de assuntos referentes à instalação dos

Tribunais Regionais Federais e, também, do Superior Tribunal de

Justiça.

Esta Sessão Administrativa tem por finalidade ouvir do Tribunal,

através dos Presidentes das respectivas Comissões, algumas palavras

ou sugestões que tenham, para o fim de que prossigamos os trabalhos.

Gostaria de começar por ouvir o Ministro Armando Rolemberg,

Presidente da Comissão de Obras e Instalações.

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: - Sr. Presidente, não seria

interessante que fosse Sessão Secreta?

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Não, porque,

dependendo também da aprovação do Tribunal, gostaria que todas as

tentativas e conversações a respeito deste assunto fossem

registradas em Ata, para efeito de documentação. Acredito que isso

seria conveniente, porque já nos termos da nova Constituição, que

ainda não foi promulgada, as reuniões administrativas dos Tribunais,

mesmo as administrativas que não sejam por motivo óbvios de natureza

secreta, têm que ser pública.

Se houver alguém que não esteja de acordo com essa orientação, posso

facultar a palavra para comentar.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Sr. Presidente, se for

preciso o Ministro pede Conselho. Acredito que a sessão pública é

melhor.



O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - É melhor

porque todos os passos ficarão registrados pela taquigrafia e pelas

gravações, para a memória do Tribunal. Se houver necessidade de

alguma questão a se discutida em secreto, o Ministro pedirá

Conselho.

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG: - Sr. Presidente, no caso da

Comissão encarregada da instalação, há, por enquanto, uma série de

fatores que impedem uma atuação mais afetiva, pois o Tribunal há que

decidir, previamente, em quais as capitais serão instalados os

Tribunais Regionais. Parece-me, porém, fora de dúvida, que no Rio de

Janeiro e em São Paulo serão instalados os Tribunais Regionais e, em

ambos os Estados há prédios, como V. Exa. acentuou na última Sessão,

que se prestam à instalação dos Tribunais. Há uma preliminar a ser

decidida, que é a seguinte: para a instalação ter-se-á como

orientação somente considerar possível fazê-la em prédios

absolutamente ajustados ao Tribunal, ou  basta que tenham condições

de funcionamento. Isso é muito importante para sabermos como agir,

inclusive para verificar quais os recursos que serão necessários, e

como obtê-los.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Ministro Armando

Rolemberg, gostaria de prestar-lhe alguns esclarecimentos. Não

dispomos de recursos para a instalação desses Tribunais novos, se

tivéssemos que instalá-los definitivamente. Acredito porém, que,

para efeito de adaptação, tenhamos possibilidade. Não acredito que

isso seja possível em relação ao Superior Tribunal de Justiça,

porque importaria em adaptação deste prédio com obras de maior

vulto. Mas em relação aos Estados, como São Paulo, temos um prédio

de nove andares, antigo mas muito bom, na Praça da República, com

divisórias que podem ser remanejadas, necessitando, apenas, de

adaptação. No Distrito Federal também temos o prédio da Justiça

Federal, que é de boas proporções, e vem sendo ocupado folgadamente

pelos Juízes, porque cada um deles ocupa apenas um andar.

Reduziríamos a ocupação para a metade, digamos, dois Juízes por

andar e no que sobrasse instalaríamos o Tribunal.

No Rio de Janeiro a situação é mais difícil, porque temos o prédio

antigo e não temos ainda verba para restaurá-lo, mas parece que há

possibilidade de aproveitamento de um prédio do Ministério da

Previdência e Assistência Social. Estamos em tratativas. De qualquer

modo, a nossa luta, no caso, seria a de obtenção já requerida de uma

verba suplementar para efeito de adaptação desse prédio. Poderíamos

iniciar o exame das condições de São Paulo.

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG: - Sr. Presidente, tem outro



aspecto preliminar, também, a ser decidido: qual será o número de

integrantes do Tribunal de São Paulo?

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Farei um

levantamento prévio na parte de despesas, para verificar quanto nos

custaria São Paulo, em primeiro lugar. Mas tenho a intenção de

convocar uma sessão extraordinária do Tribunal Pleno para tratarmos

apenas desses assuntos, ou seja, a organização dos Tribunais

Regionais e o número de seus componentes. Acredito que esta reunião

aconteça na próxima semana possivelmente, na quarta ou sexta-feira.

Dependendo do acordo dos Srs. Ministros.

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG: - Sr. Presidente, realmente

poderemos tratar desse assunto, mas não creio que podemos faze-lo de

forma oficial, enquanto não promulgada a Constituição. A convocação

seria interna.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - No caso, seria útil V. Exa.

designar uma comissão de Ministros para examinar especificamente

esse assunto. Primeiro, onde instalar, tendo em vista o número de

processos. Mas, parece-me que esta Comissão, segundo me deixou claro

o Sr. Ministro Armando Rolemberg, é só para cuidar das obras

físicas.

Eminente Ministro, a Constituição fala em cinco Tribunais e temos de

instalá-lo em seis meses. É uma norma cogente. É o que a

Constituição, que está por vir, determina.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Vamos resolver

colhendo votos. Primeiro vamos examinar a proposta do Ministro

Armando Rolemberg: a de que essa seria uma instalação provisória,

porque, como sabem, o nosso orçamento não inclui, pelos cortes da

SEPLAN, a verba.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - V. Exa. ainda não fez um

pedido de verbas?

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Eminente Ministro

através de quem V. Exa. foi informado a respeito disso?

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Sr. Presidente, se V. Exa. o

fez  penso  foi extemporaneamente, porque a Constituição não

existe ainda.

O EXMO SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Acho que V. Exa.

não pretende que se impeça uma atividade preliminar. Se precisamos

implantar Tribunais, que foram criados pela Constituição, e se temos

prazo para encaminhar a nossa proposta orçamentária, como

deixaríamos de incluir nela também o dinheiro para os Tribunais? No

momento em que nós a inviássemos, dentro do prazo que nos foi dado

pela SEPLAN, estávamos prevenindos a existência de verbas para essa



instalações. Gostaria que V. Exa. me explicasse: como é que

poderíamos deixar de, no prazo exigido pelas autoridades

orçamentárias, apresentar a nossa proposta sem a definição desse

Tribunais que já foram criados pela Constituição?

Já tive a oportunidade, inclusive, de falar com o Presidente da

Comissão Mista, que é o Deputado Cid Carvalho; sei ainda que um dos

subchefes da área destinada ao Poder Judiciário é o Deputado Nilson

Gibson, que vem acompanhando os nosso trabalhos.

Como é que andamos erradamente, se enviamos essas propostas à SEPLAN

e essas propostas estão agora no Congresso? Como é que nós iremos

pleitear junto ao Congresso aquilo que não foi apresentado em tempo

hábil? Tínhamos prazo para isso. Penso que a Presidência agiu

acertadamente. É melhor antecipar-se à instalação do que depois

encontrar-se diante do fato consumado: a inexistência de rubricas

orçamentárias para as instalações dos Tribunais Regionais e do

Tribunal Superior.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Perfeito. Não estou fazendo

nenhuma crítica à atuação de V. Exa. Estou, pelo contrário, querendo

dizer o seguinte: se esses órgãos administrativos a que V. Exa. se

refere e a que nós deveríamos nos dirigir como Poder e não como

"pedintes", se esses órgãos  segundo declarações de V. Exa. nos

jornais  cortaram essas verbas que V. Exa. pediu que fossem

incluídas para a instalação desses Tribunais, não vejo tanta

importância nesse corte, pelo seguinte: porque a Constituição que

cria esses Tribunais ainda não foi promulgada. Promulgada essa

Constituição pela Assembléia Nacional Constituinte, que, em seguida

continua como Congresso  não entendo bem dessas questões

orçamentárias, posso afirmar a V. Exa. , que o Tribunal pode pedir

créditos suplementares. E é isso o que vai acontecer, porque um fato

superveniente, vale dizer, a Constituição votada pelos

representantes do povo brasileiro, cria novas despesas, e essas

novas despesas, fato superveniente, só poderão ser atendidas por

esses créditos suplementares, créditos especiais ou o que for.

De modo que não estou assim tão preocupado, porque acredito, Sr.

Presidente, no bom senso, no patriotismo dos representantes do povo

brasileiro, das autoridades brasileiras. Não vamos instalar

Tribunais que criamos por nossa vontade, e sim porque a Assembléia

Nacional Constituinte, que é o órgão soberano, quis e criou.

Promulgada a Constituição, o tribunal deve requerer, não pedir estas

verbas para que possa ser cumprida a vontade da Constituinte, para

que possa ser cumprida a Constituição.

È o que quero dizer; não estou fazendo nenhuma crítica; V. Exa. , Sr.



Presidente, pode ficar certo disso.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Volto ao assunto

para esclarecer a V. Exa. que tomei as seguintes medidas: primeiro,

solicitei a doação de um terreno de 100.000 m² à NOVACAP, para a

futura sede do Tribunal, muito antes, no momento em que se fez

necessário pedir, porque havia uma corrida muito grande em busca de

terreno naquela área, que é perto do Tribunal de Contas. Fiz este

pedido e mandei todas as plantas, todas as especificações.

Antecipei-me de meses, até a aprovação desse Superior Tribunal de

Justiça, mas, na verdade, a construção de um prédio novo não será

obra para um ano, nem dois. O que nos preocupa é a adaptação deste

prédio para o Superior Tribunal de Justiça. Essa idéia eu a tenho em

mente: seria aumentar o pleno, alterar a colocação da bancada,

afastar paredes, aumentar lateralmente, ocupar essa área de apoio,

retirar o Conselho de Justiça Federal do Anexo e transferir a área

de apoio para lá. Transformaremos o lado esquerdo em sala de becas,

numa sala de espera dos Ministros, antes de virem para as sessões;

retirar o som do meio do Pleno, levantar o piso, transportar o som

para uma cabine de vidro, na parede ao fundo, enfim fazer obras.

Mas, para se fazer obras dessa natureza é preciso muito dinheiro.

Como esse problema é um problema que ainda se pode cogitar a longo

prazo, não estou muito preocupado com o aumento deste Tribunal o que

poderíamos fazer, se contássemos com verbas, mesmo verbas normais,

até no período de recesso, a começar de dezembro. Não seriam obras

grandes. Mas deixemos de lado o Superior Tribunal de Justiça e

passemos aos Regionais.

Explico novamente a V. Exa. que temos prazos para apresentação de

orçamento. Na verdade, a apresentação de um orçamento do nosso

Tribunal é fato rotineiro; em todas as épocas nós o apresentamos,

para efeito de aumento, de investimentos, de manutenção etc.

Aumentamos as nossas verbas; algumas foram cortadas, quer dizer,

foram podadas um pouco e outras foram mantidas íntegras. Nessa parte

estamos regularmente satisfeitos nesse orçamento geral. Mas

acrescentamos, além disso, as despesas para o Superior Tribunal,

para os Tribunais Regionais e para a instalação das Seções

Judiciárias nos Estados novos que surgirem. Esses pontos não foram

considerados pela SEPLAN. Esta cortou todas essas verbas. Não temos

outra saída, a não ser pleiteá-las no Congresso, na Comissão Mista

de Orçamento. Para isso, entrei em contato com o Deputado Cid

Carvalho, a respeito do assunto, e voltarei ao mesmo, tão logo o

Deputado Nilson Gibson esteja apto a receber-me com a Comissão de

Instalação de Obras. Iremos a ele, e sei que seremos bem acolhidos.



Mas já vamos indicar; estas rubricas foram colocadas no orçamento e

não foram atendidas. Por certo, o Congresso vai suplementar ou

complementar. O meu cuidado foi apenas esse. Não houve pressa, nem

açodamento da minha parte. Tive, sim, o cuidado de, na época

própria, apresentar essas rubricas no Orçamento Geral.

O EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: - Sr. Presidente, como  foram

constituídas, se não me engano, cinco comissões, que vão examinar

todos os problemas referentes ao futuro funcionamento do Superior

Tribunal, sua instalação e a feitura dos projetos e das leis

necessárias à implementação desse trabalho, estamos discutindo

prematuramente. Há, por exemplo, uma Comissão, da qual faço parte,

cujo Presidente é o Ministro William Patterson  é o mais antigo

dela  que está cuidando dos projetos de leis administrativas

necessárias para a implementação dos Tribunais. Essas leis é que

vão definir a composição dos Tribunais Regionais. Essa Comissão é

que, ao meu entender, vai fazer um projeto de resolução para fixar a

Sede e a Jurisdição dos Tribunais. Eu mesmo tenho elemento que, na

primeira sessão, apresentarei à Comissão sobre isso e acho, então,

que se deveria esperar que as Comissões produzissem o seu trabalho e

trouxessem para o Pleno, com fim de se discutir o assunto. Ficamos

discutindo aqui, vamos dizer assim, no escuro, sem ter nada

definitivamente levantado ou estudado.

O EXMO. SR. MINISTRO. NILSON NAVES: - Sr. Ministro Dias Trindade, há

fatos que precisamos definir aqui, por exemplo, o número de membros

de cada Tribunal.

O EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: - Sr Ministro Nilson Naves, está

aí nesse projeto de lei que a Comissão vai fazer e trazer ao Pleno.

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: - Seria interessante que o

Tribunal definisse isso antes.

O EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: - Cada Comissão traz seus

projetos e os apresenta ao Pleno, que fará as emendas necessárias,

discutindo-as.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Srs. Ministros,

gostaria de ouvir o Ministro William Patterson, para saber se a

Comissão da qual é Presidente, poderia, de acordo com os elementos

que já temos levantados na nossa administração, localizar, em

princípio, os Tribunais e delimitar o número de Juizes que os

comporão. Isso, apenas como esboço, feito o que, trazer-se-á  à

consideração do Tribunal Pleno, numa sessão administrativa secreta,

para debater. Feito isso, se o Tribunal aprovar os elementos que V.

Exa. e sua Comissão houver por bem preparar, partiríamos,

definitivamente, para examinar o problema de verbas e de restauração



de imóveis e instalação. Dessa maneira, a comissão de Obras e

Instalação funcionaria sobre um esboço que fosse trazido pela

Comissão de Legislação para o Tribunal aprovar.

Aprovaríamos, e essa aprovação teria que ser feita em uma sessão

administrativa pública. Depois de aprovada, a Comissão de Obras

sairia ao trabalho para tratar do levantamento dos imóveis, das

verbas necessárias, para começarmos então a aplicação.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Sr. Presidente, ainda não

tinha sido definida qual a Comissão que ficaria encarregada desse

trabalho. Pareceu-me que seria uma decisão do Plenário, porque

trata-se de definir a composição dos Tribunais Regionais em área de

Jurisdição, mas o Ministro Dia Trindade adiantou-se e já tem uma

resolução pronta, baseada em material que acolheu dos próprios

relatórios do Tribunal a respeito do volume de processo. Não nos

reunimos ainda porque existem várias coisas;

Isto foi uma iniciativa do Ministro Dias Trindade sem saber até se

nós seríamos competentes para isso. Estamos trabalhando em cima de

quadros regionais, de quadros do Superior Tribunal e do Conselho da

Justiça Federal. Há funcionários trabalhando nisto. Quando esses

funcionários nos fornecerem esse material, vamos nos reunir  já

estava até com idéia de reunir segunda-feira a Comissão  agora

surgiu esse problema da composição dos Tribunais, que é de sua

importância para o nosso trabalho, inclusive porque não podemos

criar cargos em comissão e cargos de carreira sem saber qual a

composição do Tribunal, quantos juízes e quantos funcionários para

cada Juiz.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - A idéia, Ministro

Ferrante, é que a Comissão de legislação prepare um esboço. Sobre

esse esboço todos nós trabalharemos numa sessão administrativa para

efeito apenas de localização dos Tribunais e do número dos Juízes,

e, como disse o Ministro Velloso, também para delimitar as regiões.

A Comissão de Legislação trabalharia em um esboço que se comporia

inicialmente de três partes: a primeira parte o número de Tribunais,

a segunda parte o número de Juízes para cada Tribunal e a terceira

parte a regionalização, isto é, a escolha, para efeito de

localização, quais os Estados que seriam abrangidos a partir das

sedes. Não é dizer que a Comissão de Legislação tenha poderes para

de per si fixar. É um esboço que será submetido, tão logo esteja

pronto e me seja comunicado, ao Pleno, dependendo da oportunidade,

ordinária ou extraordinariamente.

Acho que estamos assentado.

Por outro lado, desde que tenhamos os lugares e os números dos



Juízes e também as sedes respectivas, partiremos para verificar se

poderíamos desde logo cuidar disso, porque, para tanto, é preciso

muito dinheiro, e não temos verba suplementar disponíveis para

atacar a instalação de todos os Tribunais Regionais de uma vez.

Talvez pudéssemos instalar dois ou três e depois, desde que

tivéssemos verbas suficientes, instalar os demais.

Fica acertado que a comissão presidida pelo Sr. Ministro William

Patterson estudará e preparará um esboço, comunicará à presidência,

e, da minha parte, convocarei uma reunião.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - O Ministro Dias Trindade

ia oferecer seu trabalho como uma colaboração à Presidência, mas,

uma vez que é da nossa competência, V. Exa. já pode convocar a

reunião porque vou me reunir com a Comissão, e vemos debater. Desta

forma fica definido o dia, porque, assim, é uma decisão do Tribunal

Pleno.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Pergunto aos Srs.

Ministros o seguinte: se devemos convocar uma ordinária ou

extraordinária? Nós a convocaremos para quinta-feira, na primeira

parte da sessão, não oficialmente, mas internamente, porque é sabido

que ainda não foi promulgada a Constituição.

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: - Sr. Presidente, gostaria de que

a reunião fosse um pouco antes e não para daqui a uma semana 

podemos fazer esta reunião extraordinariamente  para que pudéssemos

ter tudo pronto assim que promulgada a Constituição. Enviaríamos,

então, um material nosso ao Congresso.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Ministro, não

poderíamos enviar esse nosso material ao Congresso Nacional, porque

ele é diferente do orçamento. Só enviei o orçamento à SEPLAN porque

temos prazo fatal a entrega dele e incluí essas rubricas. Agora,

como não temos, ainda, uma Constituição promulgada, assim que o

seja, estaremos com todos os itens preparados. Digo a V. Exa. que

continuarei agindo antecipadamente. Com esses elementos que a

Comissão de Legislação nos fornecer, elementos que serão aprovados,

digamos, quinta-feira, levaremos à Subcomissão de Orçamento. Obterei

uma audiência com o Presidente da Subcomissão de Orçamento para o

Poder Judiciário e todo esse material apresentaremos a ele, apenas

como início de conversa, mas levaríamos tudo já aprovado. Então

teríamos a medida de uma suplementação de créditos ou de uma

destinação de créditos para instalações. Mas, o meu receio é que

apresentemos uma sugestão de despesas que sejam insuficientes,

apenas, para o aproveitamento dos prédios que já temos, quando a

nossa idéia é, realmente, de não somente aproveitá-los como medida



provisória mas construir sedes próprias e especiais para instalação

definitiva destes Tribunais. Contudo, levarei à Subcomissão de

Orçamento para o Poder Judiciário tudo o que for preparado pelas

nossas Comissões, e isso será logo depois da aprovação dessa

proposta ou dessa proposta da Comissão de Legislação, na

quinta-feira.

V. Exa. está satisfeito com essa orientação?

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Sr. Presidente, acho que o

Ministro Naves tem razão. Temos que resolver esses problemas logo,

por que o trabalho da Comissão de Instalação depende disso e,

possivelmente, também, o da Comissão de Legislação. Assim, V. Exa.

poderia marcar para segunda-feira: a Primeira Seção não tem

trabalho, mas a segunda tem. Poderíamos nos reunir às 16:30 horas ou

às 17 horas, para tratar desse assunto, e amanhã, sexta-feira, eu

reuniria a Comissão Administrativa, para examinar esse projeto do

Sr. Ministro Dias Trindade.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Não me oponho,

mas consulto os Srs. Ministros.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Mas a Constituição só será

promulgada no dia cinco.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Mas, no dia seis, temos

que dar entrada nesses projetos, Ministro. São vários projetos que

vão dar entrada; vai ter muito trabalho.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Quinta-feira é dia quinze, e

porque essas questões tão importantes não são resolvidas com tempo e

não a toque de caixa?

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: Mas, por serem importantes,

é que devemos resolvê-las logo, Ministro.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS THIBAU: - Sr. Presidente, com relação à

instalação, imediata ou não, de cinco Tribunais, a disposição

transitória estabelece que uma vez instalados os Tribunais

Regionais, o Tribunal Federal de Recursos deixará de existir, e,

somente por lei complementar é que poderão ser criados outros. De

maneira que não podemos fugir à criação de cinco Tribunais.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Ministro Carlos

Thibau, a lei ordinária pode dispor a respeito, mas se não tivermos

verba, não adianta disposição da lei. Sem verba não adianta dispor.

A lei pode determinar a criação, o prazo e tudo. O nosso critério,

aqui, é de preparar esboço, aprovado pelo Tribunal, para encaminhar

a essa Comissão de Orçamento ou Subcomissão de Orçamento. Isto é o

que queremos. Agora, uma lei ordinária, posterior, que venha tratar

dos Tribunais ou da localização, será feita com base nos elementos



que fornecermos, da massa de manobra que fornecermos, porque o

Tribunal Federal de Recursos é que vai fornecer esses elementos

todos. Os legisladores não poderão legislar sobre esta matéria sem

que tenhamos fornecido todos os elementos. O nosso trabalho aqui é o

de propiciar ao Congresso a legislação a respeito do assunto. Sem

esses elementos eles não poderão fazer nada.

O EXMO. SR. MINISTRO PÁDUA RIBEIRO: - O aspecto é o seguinte: se

certas questões prévias não forem decididas pelo Pleno, a Comissão

de Regimento e a Comissão de Instalação ficam realmente travadas.

Como é que pode o Ministro Patterson elaborar uma lei

administrativa, instalando os Regionais, se ele não sabe o número de

membros dos Regionais, se não sabe o local da sede? Como é que

poderá trabalhar a Comissão de Instalação?

Tudo isso é fundamental. Tenho a impressão de que não há razão, por

questões burocráticas, para postergarmos essas decisões que tem de

ser tomadas. Embora muitos Ministros não saibam, o Presidente já

está trabalhando desde o primeiro semestre com relação a esta

matéria, porque administrar é prever e prover, o que é uma tarefa

muito difícil. Parece-me que não é matéria de alta indagação, é

matéria de opção; trazem-se as opções e escolhe-se e fixa-se uma

diretriz. Não é matéria altamente técnica. É uma matéria onde

realmente tem que haver uma deliberação. E adianto mais. Nessa

questão dos Regionais, por exemplo, a própria comissão encarregada

de acompanhar os trabalhos da Constituinte já teve ensejo de fazer

estudos, porque, conforme verão no relatório minucioso que será

apresentado, há várias emendas: uma previa 7 Regionais; outra 5,

fixando as respectivas sedes. Como vimos que o problema político era

sério, porque o próprio Congresso se entendia no tocante a saber

qual o local das sedes, os Colegas que acompanharam sabem bem disso,

arranjamos essa forma de jogar isso para nós. Mas é claro, está na

cabeça de todos, essas sedes praticamente já existem; é só questão

de ter uma deliberação oficiosa e formal para facilitar o trabalho

das Comissões.

Quanto à questão de número de Juízes, também temos certas

limitações, em razão do próprio número de juízes em condições de

preencher os requisitos constitucionais. É possível que já se tenha

idéias sobre isso, é necessário apenas um ligeiro ajustamento,

alterações muito pequenas quanto a essas composições, sem grandes

investigações, que não há meios, não há elementos até para que se

saia daquilo que é quase lógico.

Quanto ao número de turmas dos Regionais; isto tudo já foi mais ou

menos pensado; já há idéia sobre isso.



No primeiro momento que o tribunal quiser deliberar, cada um pode

dar as idéias. Garanto que já há elementos para isso.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Sr. Presidente, peço um

aparte, a constituinte deferiu ao Tribunal Federal de Recursos uma

grave responsabilidade que é fixar sede dos Regionais e número. Isso

o Tribunal vai fazer no seu Plenário. Eu, para antender a esta

determinação constitucional, gostaria que a Comissão, depois de

feitos esses estudos, os encaminhassem a cada um de nós, para que

possamos, na verdade, atender a essa alta determinação com

proficiência, e não empiricamente. Eu não conheço, e garanto que a

maioria dos Ministros não conhece esses estudos. Veja V. Exa. como é

relevante, aqui neste Tribunal quase todos os Ministros da Segunda

Seção julgaram cerca de mil processos no 1º semestre. E sabe

quantos processos receberam? Mais de mil e quinhentos. Quer dizer,

então isso tem que ser levado em linha de conta, para que também não

criemos, não instalemos Tribunais que já nasçam paralisados,

sobrecarregados pelo serviço. Então faltam apenas dois dias para

examinarmos isso.

O EXMO SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Eu gostaria de

explicar ao Ministro Carlos Mário e a todos os Srs. Ministros que

não fizeram parte da Comissão de Constituição que esses dados que

nós levantamos não foram dados para o Tribunal, explicitamente,

precipuamente, para o Tribunal; foram dados para serem apresentados

às lideranças, aos Deputados, aos Constituintes. Nós mandamos

levantar esses elementos a fim de que pudéssemos conduzir, no bom

sentido, a elaboração de normas que autorizassem o Tribunal a

instalar. Eles ficaram convencidos, em face dos elementos que nós

apresentamos, de que o Tribunal Federal de Recursos seria um

Tribunal competente e capaz para indicar as sedes, localizações,

etc. Com esses elementos, que nós já temos, e depois dos trabalhos

da Comissão de Legislação, o certo é que a comissão vai trabalhar no

esboço, mas um esboço já projetando tudo. Então, a comissão fará

distribuir a todos os Ministros componentes das outras comissões

para facilitar a decisão do Pleno em Administrativa. Para todos os

efeitos essa Administrativa será na segunda-feira, por sugestão do

Ministro William Patterson. Eu vou tomar votos para decidir se a

sessão seria na segunda-feira ou na quinta-feira.

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG: - Sr. Presidente, acho que

as objeções do Ministro Carlos Mário têm realmente sentido, porque a

decisão que o Tribunal vai tomar a respeito é da maior importância.

Para isso os Ministros têm que ter pleno conhecimento do diversos

elementos. Se esses elementos são conhecidos hoje dos Ministros Dias



Trindade, William Patterson , Miguel Ferrante, mas não são

conhecidos da maioria do Tribunal, então é necessário que sejam

distribuídos, como o Ministro Carlos Mário falou, para que possam

ser apreciados. Por isso sou pela quinta-feira. A Comissão na

segunda-feira pode proceder a distribuição, se for o caso, para que

na quinta-feira se esteja em condição de discutir.

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: - Sr. Presidente, tenho a

impressão de que o assunto mais urgente é estabelecer o número de

componentes dos Tribunais e a sua localização. Mas, estou com o Sr.

Ministro Armando Rolemberg. Não podemos resolver assim,

principalmente quanto ao número de componentes. A localização é

possível que não resulte de maiores dados, porque, afinal de contas,

estamos lutando aqui com esses processos que vão para lá. Estamos

sabendo mais ou menos calcular isso, até a olho, como se diz.

Quanto ao número de Ministros é que possivelmente tenhamos de

contar com alguns dados mais ou menos interessantes e, com um leque

de opções dessa comissão, afinal de contas, ela não vem com um

projeto feito. Em tal canto tem tais vantagens; em outro foi

desaconselhado por isso ou por aquilo; dezoito é muito, vinte é

pouco. Aliás, a situação da nossa comissão e o que estamos fazendo

na primeira reunião é um leque de opções sobre as matérias que vamos

trazer ao Pleno. Não vamos trazer nenhum projeto feito e nenhuma

indicação. Vamos trazer as opções. Qual é o assunto? Tem tais e tais

opções; o Pleno decide. De maneira que tenho a impressão, apesar da

urgência, que essa matéria é de suma importância, calcularmos e

avaliarmos; que não seja na quinta-feira, mas na quarta-feira.

O EXMO. SR. MINISTRO TORREÃO BRAZ: - Sr. Presidente, essa matéria é

realmente urgente, e por ser urgente voto pela segunda-feira,

inclusive porque o Sr. Ministro William Patterson já tem os

elementos e vai fornecê-los a todos os eminentes Ministros.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: - Sr. Presidente, essa comissão

ainda tem que assentar essas opções e distribuí-las, tendo em vista

a importância da decisão que deveremos tomar. Acho que essa sessão

deve se realizada na quinta-feira, para que possamos receber e para

que tenhamos tempo de ler, meditar e consultar. Não é só receber

esses dados.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Sr. Presidente, não sei se

todos os Ministros já têm em mente os locais onde serão criados

esses Tribunais. Vários colegas têm na cabeça a composição dos

Tribunais. O problema de se estudar com muita antecedência nós já

conhecemos. Mandamos com antecedência, estuda-se na Véspera. Acho

que é no fim-de-semana que se deve meditar sobre as coisas, porque



ninguém vai meditar sobre as coisas, porque ninguém vai meditar

sobre isso na segunda, terça e quarta-feira, com nossas atividades

aqui. Se temos condições de fornecer esse material amanhã para todos

os Senhores Ministros e reunir a Comissão Administrativa não vejo

porque ser na quinta-feira.

Porque não na segunda-feira? Será que é na segunda, terça ou quarta

que todos vão se debruçar sobre esses elementos? Acho melhor que

façamos no sábado e domingo. Por isso, fico com a segunda-feira.

O EXMO. SR. MINISTRO PÁDUA RIBEIRO: - Sr. Presidente, oriento-me

pelo Ministro William Patterson. Qual dia que V. Exa. tem condições

de dar os elementos para que todos possamos deliberar?

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Posso fornecer amanhã para

mandar a cada Ministro.

O EXMO. SR. MINISTRO PÁDUA RIBEIRO: - Eu acho que a Comissão não

devia trazer uma deliberação; devia trazer elementos e alternativas,

e o Pleno, diante desses elementos e alternativas, instruídas com os

documentos, deliberará.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - Ministro Pádua,

deixa a critério da Comissão. Nós estamos cogitando da data.

EXMO. SR. MINISTRO PÁDUA RIBEIRO: - O meu problema é que já posso

deliberar sobre isso porque já examinei.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): - A maioria optou

pela quinta-feira.

Então, na primeira parte da sessão de quinta-feira, começaremos a

examinar os elementos que serão trazidos pela Comissão de

Legislação. Começaremos a examinar e não é provável que aprovemos na

quinta-feira, mas, pelo menos, começaremos a examinar os elementos

trazidos pelo Ministro William Patterson. Então, esse é o primeiro

passo. Com esses elementos nós já poderemos pensar em termos

orçamentários, para efeitos de instalação e obras.

Está encerrada a Sessão.

Encerrou-se a sessão às 16:40 horas, esgotando-se a pauta, ficando

adiado para as próximas sessões o julgamento dos processos

constantes de pedidos de vista e não julgados nesta assentada.
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