
ATA DA SESSÃO ADMINISTRATIVA DA CORTE ESPECIAL

Em 21 de agosto de 1996.

Presidente: EXMO. SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA

SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO

ROCHA

SECRETÁRIA: BELA. LÚCIA MARGARET SIMAS MOURA

As 17:50 horas presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DANTAS,

WILLIAM PATTERSON, AMÉRICO LUZ, ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CID

FLAQUER SCARTEZZINI, EDUARDO RIBEIRO, JOSÉ DE JESUS FILHO, GARCIA

VIEIRA, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, WALDEMAR ZVEITER, FONTES DE

ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO, HÉLIO MOSIMANN, PEÇANHA MARTINS,

DEMÓCRITO REINALDO, HUMBERTO GOME DE BARROS e ANSELMO SANTIAGO foi

aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros COSTA LEITE, NILSON

NAVES e EDSON VIDIGAL.

P A L A V R A S

O SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, submeto

à apreciação da Corte Especial, na consonância do art. 11 do

Regimento Interno, a proposta orçamentária relativa ao Conselho da

Justiça Federal, a Justiça Federal e aos Tribunais Regionais

Federais, para o exercício de 1997, cujo teor foi anteriormente

distribuido para conhecimento da Casa, a qual foi unanimimente

aprovada pelo Conselho de Justiça Federal, em sessão de 23 do

corrente.

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Peço um explicação. Estou

vendo a relação dos precatórios quanto à Justiça Federal e há dado

que impressiona. Deve haver explicação, mas os elementos aqui

constantes são muito genéricos e não podemos bem entendê-los. Com

relação ao Tribunal da Quinta Região, Recife, o valor previsto para

precatório é de trezentos e noventa e três milhões, trezentos e

noventa e cinco mil, oitocentos e vinte, enquanto que a Primeira

Região, cento e quarenta e oito milhões e tanto, a Terceira Região,

São Paulo, cento e cinqüenta e cinco milhões. Como se explicar a

grande diferença?

O SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA (PRESIDENTE): O Sr. Secretário Geral

do Conselho da Justiça Federal prestará as informações.

O DR. PAULO CESAR: Sr. Ministro, os dados considerados são o

levantamento dos precatórios já aceitos pelo Tribunal, acatados por

cada Tribunal, e enviado em uma relação que segue para a Secretaria

de Planejamento. Esse valor muito alto talvez seja de apenas um ou

dois precatórios, que tem um significado muito grande. Por exemplo,

no Rio de Janeiro temos, para esse ano, apenas um precatório de



cento e quarenta e oito milhões.

Esse valores podem estar muito altos um ano, em uma determinada

região, no ano subseqüente em outra, varia muito, dependendo dos

processos que são acatados como precatório.

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Realmente, foi uma quantia

que me impressionou.

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: Gostaria de receber esclarecimentos

sobre esses cortes freqüentes, sucessivos e sistemáticos no

orçamento do Poder Judiciário, particularmente do Superior Tribunal

de Justiça. Eles são feitos como decorrência do prévio entendimento

ou por deliberação de quem os promoveu?

O SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA (PRESIDENTE): Posso resumir assim,

como há pouco disse: de acordo com o art. 99, § 1º, da Constituição,

o modelo que está aí é aquele segundo o qual o Poder Executivo

deveria convidar os representantes das casa judiciárias para, assim,

mediante um levantamento das necessidades do Judiciário e das

possibilidades do Tesouro, organizar a proposta de uma lei de

diretrizes orçamentárias, que, por sua vez, balizaria a própria lei

orçamentária.

As propostas agora examinadas já refletem o entendimento com o

Ministério do Planejamento e Orçamento. Contudo nelas não se contém

previsão do acréscimo de despesa a decorrer do plano de cargos e

salários, objeto de deliberação do Congresso Nacional.

Acresce que, sancionada que seja a Lei, não poderá ter eficácia

enquanto não houver previsão orçamentária da despesa e dotação

correspondente. Daí porque, na mensagem já preparada para

encaminhamento à Presidência da República expressa ressalva é feita

quanto a necessidade desta previsão.

Posta em votação, a Corte Especial, por unanimidade, aprovou o

encaminhamento da proposta.

O Sr. Ministro Presidente, em seguida, submeteu à aprovação da Corte

a proposta orçamentária do Tribunal para o exercício de 1997, cujo

teor fora anteriormente encaminhado para conhecimento dos Senhores

Ministros.

Prestados os esclarecimentos, foi a proposta aprovada por

unanimidade.

PROCESSO Nº 96240123

ASSUNTO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 1997.

PROCESSO Nº 1164

ASSUNTO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 1997.



"A Corte Especial, por unanimidade aprovou as propostas

orçamentárias relativas ao exercício de 1997, do Superior Tribunal

de Justiça, Tribunais Regionais Federais, da Justiça Federal de

primeiro grau e Conselho da Justiça Federal, na forma do Art. 11,

parágrafo único, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça. "

Encerrou-se a sessão às 18:45 horas, da qual se lavrou a presente

Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo Exmo. Sr. Ministro

Presidente e pela servidora que a secretariou.

Brasília, 21 de agosto de 1997

MINISTRO BUENO DE SOUZA             BELA. LÚCIA MARGARET SIMAS MOURA

PRESIDENTE DA SESSÃO                SECRETÁRIA


