
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO

REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 1999.

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de abril 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,

Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, 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,

Aldir Passarinho Junior e Gilson Dipp, foi aberta a Sessão. Ausente,

por encontrar-se licenciado, o Senhor Ministro William Patterson e,

justificadamente, os Senhores Ministros Luiz Vicente Cernicchiaro e

Barros Monteiro.

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

Ministros, declaro aberta a sessão.

A primeira questão que quero submeter ao Tribunal diz respeito à

ampliação do número de juízes dos Tribunais Regionais Federais das

1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões. É um projeto elaborado com muita cautela,

pois cada Tribunal apresentou sua proposta, e o Coordenador-Geral da

Justiça Federal compôs, juntamente com os presidentes desses

Tribunais, gabinetes padronizados, com base em critérios

estabelecidos. Não teria sentido mandar um projeto com lotação de

servidores em gabinetes diferente de uma Região para outra; são

Tribunais parecidos, portanto o gabinete deve ser padronizado.

Aspecto relevante a justificar a medida é o fato de a quantidade de

juízes dos Tribunais Regionais Federais ter aumentado pouco, ou

quase nada, em confronto com o número de juízes federais. Antes da

criação dos Tribunais Regionais Federais, ou seja, antes da

Constituição atual, havia mais de duzentos juízes federais e hoje o

quadro é de mais de mil, dos quais oitocentos providos; dessa forma,

o número de recursos aumentou muito e, conseqüentemente, os

Tribunais ficaram congestionados.

Alega-se, às vezes, que não seria oportuno mandar projeto de lei

dessa natureza. A meu ver, não podemos deixar de trabalhar.

Exatamente no período da convocação extraordinária do Congresso, foi

aprovada a criação de cem varas federais com duzentos juízes e quase

dois mil servidores, por unanimidade na Câmara e no Senado, com a

sanção do presidente da República. Não podemos, sob esse ângulo,

deixar de tomar providências para desobstruir a Justiça Federal; há



juízes de Tribunais Regionais Federais com quinze mil, vinte mil

processos; são números absurdos.

Submeto o projeto ao Tribunal e peço que, caso aprovado, fique a

critério da Presidência entrar em tratativas com os outros Poderes

visando à sua aprovação, como tem ocorrido com os demais, para que,

quando for encaminhado ao Congresso, não haja grandes objeções e ele

possa ter um andamento normal. Quanto à sua necessidade, os Senhores

podem verificar que foi feito um levantamento detalhado. A ampliação

é muito modesta; são nove juízes no Tribunal da 1ª Região, que

abrange mais da metade do território nacional e que, desde a sua

criação, há dez anos, não foi contemplado com qualquer aumento, pois

foi criado com dezoito juízes e continua com dezoito, enquanto o

trabalho cresceu muito. Na 2ª Região, Rio de Janeiro, já houve um

aumento de dezoito juízes para vinte e três, fazendo-se necessário

mais quatro, para criar-se uma nova turma. Na 4ª Região, Rio Grande

do Sul, também houve acréscimo, e seria criada mais uma turma; o

Tribunal de Recife, que ainda não teve nenhum aumento, seria

contemplado com mais cinco juízes.

É essa a proposta, mas esclareço que havia diversas outras sugestões

para ampliação de cargos e atendimento de outras pretensões.

Prevaleceu, contudo, a diretriz de atender-se ao estritamente

necessário, postergando-se para melhor oportunidade o exame do

pleito de destinarem-se mais assessores para os gabinetes dos

juízes, além de outras reivindicações.

Submeto o assunto à discussão e à deliberação do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Senhor Presidente, informo que

esse projeto não alcança o Tribunal Regional da 3ª Região, São Paulo

e Mato Grosso do Sul, porque já estão naquele número padrão dos

vinte e sete magistrados do segundo grau.

O SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Mas é previsto o aumento no número

de servidores para o Tribunal Regional da 3ª Região.

O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Sim, de técnicos, refiro-me a

magistrados. Estava a fazer aqui uma contagem de juízes, varas

instaladas e cargos providos nas quatro Regiões a que se prende o

projeto. É algo em torno de quatrocentos e sessenta magistrados no

primeiro grau, e noventa e quatro magistrados no segundo grau, se

aprovados esses cargos. No total nacional, algo em torno de cento e

trinta juízes no segundo grau, para aproximadamente oitocentos

juízes federais, o que dá uma relação ainda menor que o Tribunal de

Justiça de São Paulo.

O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES: São Paulo deve ter entre oitocentos

e mil juízes.



O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: E tem um número maior de

desembargadores.

Há esse dado, mas contei a relação dos juízes de primeiro e segundo

graus. O volume de processos na Justiça Federal está na ordem de

três milhões.

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Senhor Ministro Fontes de Alencar,

mas grande parte, talvez até a metade, provém da Justiça Federal.

O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Além dos que se originam na

Justiça Estadual, investidos de jurisdição federal.

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Insisto nesse ponto. Talvez metade

dos processos venha da Justiça Estadual porque todas as execuções

fiscais e causas previdenciárias estão nesse rol.

O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Há a preocupação de se adotar

um número mnemônico único para toda a Justiça Federal. A dificuldade

estaria em como colocar nesse número único os feitos oriundos dos

juízes estaduais.

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Senhor Presidente, longe de mim

entravar os programas da Administração, principalmente quando

objetivam expandir os serviços judiciários, como sabemos que é a

intenção primordial de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência e o

Tribunal sabem da minha posição a respeito do tema.

Tenho votado contra a criação de qualquer cargo no âmbito da Justiça

Federal porque perdura a situação vivida pelos juízes federais que

ainda permanecem nos seus postos. Muitos já foram embora, alguns se

exoneraram, outros se aposentaram, mas o certo é que saíram em busca

de novas perspectivas. Afora essa frustração geral, que

inegavelmente reina no seio da nossa magistratura, temos

conhecimento de que o juiz federal continua percebendo remuneração

inferior à que se paga aos integrantes do Ministério Público - que

já ganham mal  e, ainda mais, à remuneração de muitos servidores

que trabalham sob a direção do magistrado.

Não podemos, no meu entender, trazer novas desilusões, novas

frustrações e novos desencantos àqueles juízes que tentaremos trazer

para essas varas, cuja criação está sendo preconizada.

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

Hélio Mosimann, não são varas, são apenas vagas em Tribunais

Regionais Federais.

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Exatamente, no momento. Mas para

os Tribunais Regionais teremos que deslocar juízes de algumas varas

e estaremos colocando os juízes dos Tribunais Regionais e os

ministros do futuro. Parece-me uma grande frustração. Precisamos

melhorar o recrutamento, a seleção e, diante desse estado de coisas,



a minha impressão é a de que não temos como fazê-lo. Estamos

piorando a qualidade e o nível da magistratura federal, ainda mais

agora em que nos encontramos nesse tiroteio.

A minha impressão é a de que vamos dar armas para mais ataques, mais

ofensas e maior desmoralização do Poder Judiciário. Vamos dar armas

para mais críticas, porque podem dizer que o Poder Judiciário gastou

parte do orçamento só em pessoal, como se estivéssemos aqui fazendo

desmando com o dinheiro público. E isso tive que responder agora a

um deputado federal que me interpelou a respeito, afirmando que do

ano passado para cá o nosso orçamento, só em matéria de pessoal,

aumentou em 111%.

Não quero me estender nem combater o projeto. Somente peço,

encarecidamente, a Vossa Excelência e ao Plenário, que compreendam a

minha posição e a minha coerência.

Por isso, voto contra o projeto.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: A posição do nosso

prezado Ministro Hélio Mosimann é a posição com a qual a Presidência

sempre comungou. Ministro Mosimann, naquele caso do Projeto nº

9.655, que deu aumento aos juízes federais e depois foi sobrestado

pelo Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência deu sua aprovação

confiando nesta Presidência, que também não faltou com o seu dever e

não pode ser acusada de omissão, nem neste Tribunal, nem no Conselho

da Justiça Federal, porque, naquilo que era do seu encargo, agiu e o

fez da melhor maneira possível, da forma mais transparente e

cristalina. Tanto é que o projeto foi negociado, aprovado

tranqüilamente na Câmara e no Senado e depois sancionado.

A respeito das demais preocupações de Vossa Excelência, considero

que, se somos objeto de tantas acusações, não o sejamos de ser

omissos. Não é porque se levantam acusações infundadas, não é porque

se cria um clima de "denuncismo" que vamos demitir-nos de cumprir o

nosso dever. Não é por bravatas que nos vamos acovardar. Vamos atuar

com tranqüilidade, com persistência, com perseverança, mas sempre

tendo em vista os aspectos maiores da Justiça do Brasil.

O meu pedido ao Tribunal é que deixe a Presidência trabalhar no

sentido de facilitar e negociar a aprovação do projeto.

Penso que não há objeções, apenas o nosso prezado Ministro Hélio

Mosimann faz algumas considerações com as quais concordo

inteiramente. Se não há objeções, declaro aprovado o projeto, que

será encaminhado ao Congresso Nacional, após negociações a serem

conduzidas pela Presidência.

O SENHOR MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR: Senhor Presidente, gostaria

de saber quanto à não referência ou não inclusão da 3ª Região.



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

da 3ª Região, cujo quadro é de vinte e sete juízes e precisa ser

ampliado, não quis incluir-se no projeto.

Dizem que não querem ultrapassar o número de juízes do Superior

Tribunal de Justiça. Sabemos que a 3ª Região é a que está em

situação mais difícil na Justiça Federal, no tocante ao segundo

grau, exatamente como lembrou Vossa Excelência. Assim que resolverem

os problemas pertinentes e decidirem, mandaremos o projeto, mas não

podemos prejudicar os outros Tribunais, que agiram com mais

eficiência, para esperar o Tribunal de São Paulo.

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: Senhor Presidente, gostaria de

ter um ligeiro esclarecimento de Vossa Excelência. Pelo que sei,

pelas informações que tenho, nos Tribunais Regionais, as turmas são

compostas de quatro juízes. Mesmo assim, haverá uma grande

dificuldade na composição do Tribunal de Pernambuco, com quinze

juízes. Como seria, então, a sua composição, porque quatro vezes

quatro são dezesseis, quatro vezes três são doze, sobram três

juízes. A composição com três juízes também é praticamente

impossível.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: A composição seriam três

turmas de quatro juízes, o presidente, o vice-presidente e um

corregedor.

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: Assim, ficariam três juízes,

praticamente, ociosos em um tribunal de quinze, depois, um

corregedor e um vice. A lei não explica isso; em relação à 1ª

Região,  ela dá explicações no art. 4º, onde faz o desdobramento

desses cargos; em relação aos demais tribunais, não. Penso que

deveria ser um tribunal de dezesseis juízes, e o presidente não

integraria turmas.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Poderiam ser quatorze:

três turmas de quatro juízes, o presidente e o vice-presidente.

O SENHOR MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Senhor Presidente, essa matéria

trata de questão relativa a regimento, não é? Penso que não podemos

avançar no regimento dos outros tribunais.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Sim.

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Parece-me que eles fazem turmas de

três.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Penso que não poderiam

ser turmas de três, pois cinco vezes três são quinze. E o presidente

e o vice-presidente?  As turmas de tribunais de apelação são sempre

compostas de quatro juízes; isso é tradicional. Normalmente, dos

quatro votam três. É o que acontecia no extinto Tribunal Federal de



Recursos.

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Senhor Presidente, só para

registrar, nos outros tribunais, ao que sei, já existem esses três

cargos. Pelo menos, na 4ª Região é assim; existe o cargo específico

de corregedor. Há necessidade de um corregedor,  de vice-presidente,

que despacha recursos especiais e extraordinários, trabalho muito

grande, e de presidente, pela própria natureza da função, que é da

mais alta responsabilidade e trabalhosa.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: O critério que tem sido

observado até o momento é o seguinte: os Tribunais com vinte e três

juízes tinham cinco turmas de quatro juízes, presidente,

vice-presidente e corregedor; com vinte e sete, seis turmas de

quatro juízes, presidente, vice-presidente e corregedor.

Agora, sendo o Tribunal da 5ª Região menor, poderíamos decidir se lá

conviria ter, também, um presidente, um vice-presidente e um

corregedor ou se um presidente e o vice-presidente também com as

funções de corregedor. Antes de criar esses três cargos, nesses

tribunais menores, o vice-presidente sempre exerceu a função de

corregedor.

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Senhor Presidente, embora o Tribunal

da 5ª Região seja menor, tem uma área territorial maior que o da 2ª

e o da 4ª Regiões. Daí a necessidade de um corregedor. A 5ª Região

vai do Ceará ao Sergipe e Alagoas. Por isso, a necessidade de se ter

um presidente, um vice-presidente e um corregedor; assim como São

Paulo tem o presidente, o vice-presidente e o corregedor; e são

apenas dois Estados. Creio que a função do corregedor, na 5ª Região,

atende à necessidade da expressiva extensão territorial, que exige a

presença do corregedor nas diversas seções judiciárias que formam o

território da 5ª Região.

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: É preciso que isso fique

explicitado na lei como está no art. 4º, senão ninguém saberá se,

naquela Região, as turmas são de quatro ou três, se têm

vice-presidente, corregedor e se os cargos são separados.

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Isso é matéria regimental.  A regra

diz que são três turmas de quatro juízes.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Esse dispositivo poderia

aclarar isso para todos. Ficaria o presidente, o vice-presidente, o

corregedor e três turmas de quatro juízes.

O SENHOR MINISTRO JOSÉ DELGADO: Na 5ª Região, o corregedor e o

vice-presidente também integram turma. Com a modificação, a minha

proposta seria a de se acrescentar no art. 4º: a função do

vice-presidente e corregedor, mencionada no § 1º do art. 4º da Lei,



fica desdobrada no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no da 5ª

Região.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Verificarei se,

realmente, é no da 1ª Região e no da 5ª Região, pois, nos Tribunais

que têm vinte e três juízes, a função já está desdobrada. Vou checar

para tirar qualquer dúvida. Essa retificação será feita para deixar

explicitado que seria presidente, vice-presidente e corregedor.

O SENHOR MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR: Senhor Presidente, na 5ª

Região existem trinta e quatro varas. Pergunto se é necessário um

juiz do tribunal de segundo grau exercer, exclusivamente, a função

de corregedoria, atendendo a trinta e quatro varas, sendo que há um

vice-presidente que poderia exercer também essa função. Se assim

fosse, onde existem cem varas, deveria haver dois juízes

corregedores.

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

Vossa Excelência me permite, eu responderia a essa indagação com

duas observações:  primeiro, estamos dispondo para o futuro, deve-se

dispor nessa matéria, a médio prazo e, depois, porque as distâncias

são grandes.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: São sessenta e oito

juízes em trinta e quatro varas.

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: Senhor Presidente, eu

responderia ao Senhor Ministro Ruy Rosado usando outro argumento,

por exemplo, o fato de o Tribunal da 2ª Região ter recebido, ano

passado, apenas quarenta e três mil oitocentos e três processos, e a

5ª Região, cinqüenta e quatro mil quatrocentos e vinte, o que

representa quase 35%  de processos a mais.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Se houver concordância

de todos, estabeleceremos o número de quinze juízes.

Após votação, fica aprovado de acordo com a proposta.

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

Ministros, o item seguinte é o da Reforma Constitucional. Esse tema

preocupa, porquanto o prazo para oferecimento de emendas vai até o

dia 22, quer dizer, o dia subseqüente ao feriado do dia 21 de abril.

O presidente da Câmara pediu-me que lhe encaminhasse as sugestões

que temos. Por isso mesmo é que podemos apresentar algumas sugestões

oficiais, que foram estudadas pela comissão que designei, presidida

pelo Senhor Ministro Costa Leite, já do conhecimento dos Senhores

Ministros. Exorto os Colegas para que mandem as suas propostas,

porquanto a comissão vai começar a trabalhar hoje, e o prazo é

curto: até terça-feira, precisamos estar com essas emendas

redigidas.



A comissão apresentará sugestões e as encaminhará à Presidência,

que, em conjunto com a comissão, vai analisá-las. Não teremos tempo

de novamente trazer essa matéria aqui a debate, mas, normalmente,

até aqui, tem ocorrido, como ocorreu durante a Constituinte:

procura-se interpretar o sentido geral das aspirações do Tribunal,

sem prejuízo de que qualquer Colega possa levar a sua contribuição

até a comissão e até a Presidência.

Enfim, estamos abertos à melhor condução desse tema.

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente,

parece-me que seria necessário que todos os integrantes do Tribunal

tivessem conhecimento dessas propostas que a comissão vai

encaminhar. Penso que essa comunicação seria absolutamente

necessária, até para que, com tempo relativamente hábil, nós não nos

reuníssemos, mas ao menos déssemos uma sugestão que teria um

aprimoramento. Não poderíamos fazer isso?

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

encaminhar o material existente  substitutivo do Deputado Jairo

Carneiro, que já incorporou várias matérias  para facilitar, e isso

seria um subsídio para os Colegas que quiserem colaborar; toda

colaboração será muito bem aceita. Havia proposta que o Governo ia

encaminhar, mas não vai fazê-lo.

Faço essa ponderação pela experiência que tenho, inclusive quando da

comissão que trabalhou naquela fase dificílima da Constituinte -

porque a Constituinte começou do nada para depois ir depurando

durante as várias fases do andamento. Se a comissão tivesse que, a

todo tempo, a toda hora, convocar o Tribunal, não haveria condições

de trazer resultados pragmáticos. Por isso é preciso

desburocratizar, mas sem deixar de ter espaço para a colaboração de

todos, inclusive falando diretamente com a comissão ou com a

Presidência.

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Senhor Presidente,

parece-me que é preciso que se enfoque a questão da reforma do

Judiciário sob um outro aspecto. O que hoje acontece com o Poder

Judiciário é que as decisões do Judiciário no Brasil não têm

eficácia nenhuma. Observo sob dois aspectos: primeiro, a

desobediência ao mandado de segurança, que, no Brasil, não enfrenta

sanção alguma. Se a Constituição diz tanta coisa, por que não diz

que no Brasil existe um crime de lesa-corte? Segundo, é dito hoje

que a União é praticamente proibida, dentro da interpretação que se

deu ao art. 100 da Constituição, de cumprir as decisões judiciais.

Ela espera sempre a execução, porque é baratíssimo pagar juros de

0,5% (meio por  cento) ao ano enquanto o derrotado espera. O



aprimoramento do Poder Judiciário, a agilidade da prestação

jurisdicional passa necessariamente por esses dois pontos.

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

inteiramente com Vossa Excelência e o exorto a apresentar proposta

de algum texto constitucional, mas dizendo-lhe que, na órbita

infraconstitucional, há algumas propostas feitas pela comissão

presidida pelo Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo.

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS:

Infra-constitucionalmente isso não passará nunca porque é necessário

que se aproveite essa CPI para que possamos mostrar que as

dificuldades estão do lado de lá.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Vossa Excelência fica

encarregado de oferecer uma proposta concreta à comissão.

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Eu estava integrado a

essa comissão, não sei se permaneço ainda. Foi na época em que

adoeci e parece que se formou outra.

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Se não integrava, passa a integrar.

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

colaboração é muito bem recebida. Pelo seu interesse, será  uma

ótima contribuição.

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Vossa Excelência, Ministro Humberto

Gomes de Barros, está convocado para sair daqui para uma reunião.

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: Senhor Presidente, como o Ministro

Humberto Gomes de Barros está integrado, agora, à comissão, perde

relevo a observação que ia fazer, porém, era no sentido de que não

resolve mandarmos essa documentação que temos, porque ela é

absolutamente esparsa. Quem não teve ainda nenhum tipo de contato

com ela, realmente, fica perdido no meio de tantos papéis. O mais

fácil seria que a comissão já depurasse isso e mandasse aquilo que

fosse o resultado dessa depuração. Caso contrário, não adianta,

porque vamos ficar trabalhando em cima de algo e não vamos chegar a

nenhuma conclusão.

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

seguinte: mandarei o material para a nossa comissão a fim de que os

Colegas possam examiná-lo. É válida a ponderação do Senhor Ministro

Costa Leite no sentido de facilitar o trabalho dos Colegas que não

têm tanto tempo, colaborando com a comissão com o tempo que lhes é

disponível, sem prejuízo de seus afazeres. Será encaminhado, talvez

no início da semana, o texto do trabalho da comissão. Agora, isso

tem que ser muito rápido, até mesmo para que se corrija algo

necessário, porque o prazo máximo será até o dia 22, que é um prazo

muito curto. Depois de realizado o trabalho aqui, ainda é necessário



procurar um deputado para assinar a emenda. É um processo

trabalhoso.

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE : Senhor Presidente, pela ordem.

Sugiro a Vossa Excelência que transforme a Sessão em Conselho.

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Então, fica transformada

esta Sessão em Conselho.

Encerrou-se a Sessão às dezoito 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

Presidente


