
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 1999.

ELABORAÇÃO DAS LISTAS TRÍPLICES DE DESEMBARGADORES

ELEIÇÃO DO MEMBRO SUBSTITUTO DO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quinze de setembro do ano

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, foi aberta a Sessão, presentes os Senhores

Ministros Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Edson Vidigal,

Garcia Vieira, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Sálvio de

Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann, Francisco Peçanha

Martins, 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, Gilson Dipp,

Hamilton Carvalhido, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo

Gallotti e Francisco Falcão. Ausente, por encontrar-se licenciado, o

Senhor Ministro William Patterson.

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

Ministros, declaro aberta esta Sessão do Plenário, que tem por

finalidade elaborar as listas de candidatos às vagas decorrentes das

aposentadorias dos Senhores Ministros Luiz Vicente Cernicchiaro e

Demócrito Reinaldo (art. 10, inciso VI do RISTJ, e art. 104,

parágrafo único, da Constituição Federal), bem como eleger o Membro

Substituto do Tribunal Superior Eleitoral (art. 10, inciso III, do

Regimento Interno e art. 119, inciso I, letra "b", c/c o art. 121, §

2º, da Constituição Federal).

De acordo com o art. 27, caput, do Regimento Interno, transformo a

Sessão em Conselho, para que o Tribunal aprecie aspectos gerais

referentes à escolha dos candidatos, seus currículos, vida pregressa

e se satisfazem os requisitos constitucionais exigidos.

Senhores Ministros, torno pública a Sessão e designo como

escrutinadores os Senhores Ministros Costa Leite, Eduardo Ribeiro e

Garcia Vieira.

De acordo com o art. 27, § 4º, do Regimento Interno, se existirem

duas ou mais vagas a serem providas dentre juízes ou

desembargadores, o Tribunal deliberará, preliminarmente, se as

listas se constituirão, cada uma, com três nomes distintos, ou se

composta a primeira com três nomes, a segunda e subseqüentes deverão

ser integradas pelos dois nomes remanescentes da lista anterior,

acrescidas de mais um nome.



No primeiro sistema o Tribunal deverá escolher 6 (seis) nomes para

compor as listas. No segundo sistema, 4 (quatro) nomes.

Indago se há alguma objeção quanto a deliberar-se pelo segundo

sistema, que tem sido a praxe adotada no Tribunal. Se houver,

colocarei o assunto em votação. Se não houver objeção, declaro a

opção pelo segundo sistema.

O Tribunal, por unanimidade, decidiu pelo segundo sistema, ou seja,

cada Ministro, em primeiro escrutínio, votará em tantos nomes

quantos forem as vagas a preencher e em mais dois. As vagas

existentes são duas e assim cada Ministro votará inicialmente em

quatro candidatos.

Determino ao Diretor-Geral que mande distribuir as cédulas para

votação e depois recolhê-las em urna própria.

.

(Votação e Apuração)

Com base na apuração que acaba de ser concluída, proclamo o seguinte

resultado:

Ordem   Nome..........................Nascimento.....UF....Votos

0045    Fátima Nancy Andrighi...........27.10.52.....DF......17

0034    Fernando Luiz Ximenes Rocha.....23.11.52.....CE......17

0362    Domingos Franciulli Netto.......16.11.35.....SP......16

0038    Hermenegildo Fernandes Gonçalves.27.09.36....DF......15

0392    Marcus Vinicius dos Santos Andrade.31.01.38..SP......14

0069    Paulo Geraldo de Oliveira Medina.13.07.42....MG......13

0429    Sidnei Agostinho Beneti.........28.08.44.....SP......07

0068    Sebastião de Oliveira Castro Filho.26.08.37..GO......06

0116    Gil Trotta Telles...............20.09.36.....PR......05

0439    Enrique Ricardo Lewandowski.....11.05.48.....SP......05

0070    Aluízio Alberto da Cruz Quintão.15.01.38.....MG......02

0020    José Justino Pontes Telles......08.08.37.....BA......01

0352    Carlos Prudêncio................24.12.43.....SC......01

Alcançaram a maioria absoluta dos votos os candidatos Fátima Nancy

Andrighi (17) e Fernando Luiz Ximenes Rocha (17).

Há, pois, necessidade de segundo escrutínio para escolha do terceiro

e quarto nomes. Concorrerá o dobro de nomes em relação às vagas

existentes na lista. Considerando que faltam inserir 2 nomes na

lista, concorrerão 4 (quatro) desembargadores, quais sejam, pela

ordem do número de votos obtidos no primeiro escrutínio, os Senhores

Domingos Franciulli Netto, Hermenegildo Fernandes Gonçalves,  Marcus

Vinicius dos Santos Andrade e Paulo Geraldo de Oliveira Medina.

Determino ao Senhor Diretor-Geral que ordene a distribuição das

novas cédulas.



(Votação e Apuração)

A Presidência, com base na apuração que acaba de ser concluída,

proclama como resultado a escolha dos Desembargadores Domingos

Franciulli Netto e Paulo Geraldo de Oliveira Medina, ambos com 18

votos, em segundo escrutínio. Será encaminhado ofício ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao Ministro de

Estado da Justiça, com os nomes, acompanhados dos currículos, dos 4

(quatro) Desembargadores escolhidos e indicados por esta Corte, em

ordem descrescente do número de votos obtidos bem como a indicação

do respectivo escrutínio, contendo, também, esclarecimentos sobre a

composição das listas tríplices a serem elaboradas de acordo com o

disposto no parágrafo 6º do art. 27 do Regimento Interno do

Tribunal, a saber: a primeira, integrada pelos três nomes mais

votados, em ordem decrescente; a segunda, pelos dois nomes

remanescentes da primeira, mais o nome que obteve a quarta

colocação.

(Eleição do Membro Substituto do Tribunal Superior Eleitoral)

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

a seguir, à eleição do Membro Substituto do Tribunal Superior

Eleitoral, em decorrência da aposentadoria do Senhor Ministro Luiz

Vicente Cernicchiaro. (Art. 10, inc. III do Regimento Interno)

Pela ordem  de antiguidade, a vez é do Senhor Ministro Waldemar

Zveiter.

Mantenho os mesmos escrutinadores anteriormente designados.

(Votação e Apuração)

Determino ao Diretor-Geral que mande distribuir as cédulas para

votação e depois recolhê-las em urna própria.

Solicito aos Senhores Ministros escrutinadores que procedam à

leitura dos votos.

A Presidência, com base na apuração que acaba de ser feita, declara

eleito, como Membro Substituto do Tribunal Superior Eleitoral, o

Senhor Ministro Waldemar Zveiter. Portanto, o nome do Senhor

Ministro Waldemar Zveiter será indicado ao Tribunal Superior

Eleitoral por meio de ofício desta Presidência para preenchimento da

vaga de Membro Substituto existente naquela Corte Superior.

O SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER: Senhor Presidente, peço licença

a Vossa Excelência e aos meus eminentes pares para agradecer-lhes o

sufrágio imerecido e prometer-lhes desincumbir-me das minhas

funções, dentro das minhas parcas forças, com a ajuda de Deus.

Agradeço a todos.

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

participação dos Senhores Ministros Costa Leite, Eduardo Ribeiro e



Garcia Vieira pela sua atuação como escrutinadores.

Declaro encerrada a Sessão.

Encerrou-se a Sessão às dezenove horas, 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


