
ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22 DE JUNHO DE 1995

Presidente: Exmo. Sr. MINISTRO WILLIAM PATTERSON

Subprocurador-Geral da República: Exma. Sra. Dra. YEDDA DE LOURDES

PEREIRA

Secretária: BELA. ROSÂNGELA SILVA

Às 14 horas presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DANTAS, ANTÔNIO

TORREÃO BRAZ, BUENO DE SOUZA, AMÉRICO LUZ, ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,

CID FLAQUER SCARTEZZINI, JESUS COSTA LIMA, COSTA LEITE, NILSON

NAVES, EDUARDO RIBEIRO, ASSIS TOLEDO, EDSON VIDIGAL, GARCIA VIEIRA,

WALDEMAR ZVEITER, FONTES DE ALENCAR, HÉLIO MOSIMANN, PEÇANHA MARTINS

e DEMÓCRITO REINALDO foi aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DE JESUS

FILHO e LUIZ VICENTE CERNICCHIARO.

O Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO compareceu à sessão para julgar

processo a ele vinculado.

Os Exmos. Srs. Ministros CLÁUDIO SANTOS, HUMBERTO GOMES DE BARROS,

CÉSAR ASFOR ROCHA, ADHEMAR MACIEL, ANSELMO SANTIAGO, RUY ROSADO DE

AGUIAR e VICENTE LEAL compareceram para homenagear a última sessão

realizada na atual sede do Superior Tribunal de Justiça.

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

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

a convocação foi da Corte Especial para encerramento de nossas

atividades neste primeiro período. Fiz convite aos demais Colegas,

que não integram a Corte Especial, para que estivessem presentes, de

sorte a que pudéssemos fazer uma despedida da antiga sede.

Como temos alguns processos para julgamento, que será rápido, peço a

compreensão dos Colegas que não integram a Corte Especial. Em

seguida, passaremos às nossas despedidas.

J U L G A M E N T O S

"A Corte Especial, por maioria, conheceu dos embargos de divergência

e os recebeu parcialmente, nos termos do voto do Sr. Ministro

Relator."

Votaram vencidos os Srs. Ministros Peçanha Martins e Antônio de

Pádua Ribeiro que os recebiam integralmente.

O EXMO. SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA: Senhor Presidente e Senhores

Ministros. Não vou atazanar a paciência de V. Exas.. Apenas faço uma

leitura de dados estatísticos das atividades do PRÓ-SER de cujo

Conselho sou Presidente desde a sua implantação.

RELATÓRIO PRÓ-SER - 1992/1995

                  BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS:

Período               nº de beneficiários          % inscrito

Implantação                   4347                      -



1º ano                        5829                      71

2º ano                        6441                      82

até 30/05/95                  7052                      87

                  MÉDIA MENSAL DE GUIAS EMITIDAS:

Período           Assistência Médica        Assistência Odontológica

1º ano                         2919                     288

2º ano                         2610                     702

em 1995                        3105                     635

Informações financeiras (R$)

                                           maio/95         em 1995

Despesa paga - (recursos próprios mais

               recursos orçamentários): 377.045,21    1.471.248,38

Arrecadação - contribuição dos

              beneficiários:             75.995,98      340.938,05

Custo médio de cada beneficiário

ao Programa:                                48,13           33,45

Saldo na conta do PRÓ-SER (até 31/05):1.589.602,27

Distribuição percentual dos gastos:

. Assistência Médica                           64%             36%

. Assistência Odontológica                     64%             36%

BENEFÍCIOS IMPLANTADOS NO PRIMEIRO ANO DO PROGRAMA:

Assistência Odontológica (implantada em junho/93)

- dentística restauradora;

- odontopediatria;

- periodontia;

- cirurgia buco-maxilo-facial;

- radiologia;

- prótese (lª etapa)

BENEFÍCIOS SOCIAIS:

Assistência psicopedagógica;

Assistência médico-hospitalar fora do domicílio do beneficiário.

BENEFÍCIOS IMPLANTADOS:

- Contratação de empresa de atendimento de emergência, urgência;

- Programa de Material Escolar;

- Assistência Farmacêutica;

- Assistência Funeral;

- 2ª etapa de prótese na assistência odontológica;

- Descentralização da emissão de guias.

REALIZAÇÕES:

- Concessão de cestas de natal aos  beneficiários do Programa;

- Campanha odontológica - distribuição de escovas de dentes e fio

dental a todos os associados.



Em 1995:

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS:

- Programa de Assistência Farmacêutica - extensão do número de

patologias atendidas e aumento de 50% para 80% do percentual

custeado pelo PRÓ-SER;

- Programa de Assistência Funeral - custeio de 100% das despesass

havidas com funerais de dependentes;

- Programa de Assistência Odontológica - alteração na sistemática de

perícia;

- Programa de Material Escolar - concessão em uma única parcela

anual, no mês de fevereiro;

- Assistência Médico-hospitalar - redução no custeio dos serviços de

20% para 10%;

- Assistência Odontológica - redução no custeio dos serviços de 20%

para 10%, exceto nos serviços de prótese que reduziu de 50% para

30%;

NOVOS PROGRAMAS IMPLANTADOS:

 - Programa Bolsa de Estudo:  concedido aos beneficiários titulares

para custeio de 60% das mensalidades com educação de 2º grau e

graduação. Foram fixadas 60 bolsas para o 2º semestre de 1995,

segundo critério preestabelecido, preponderando o de menor renda;

 - Avaliação do Programa de Atendimento de Emergência Urgência e

firmatura do contrato por período de 1 ano.

PROGRAMAS A IMPLANTAR:

 - Especialidade de ortodontia da assistência odontológica;

 - Auxílio para Órteses Próteses e Implementos

 - Médico-odonto-hospitalares;

 - Programa de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais;

OUTRAS METAS DO PRÓ-SER:

Informações em rede relativas aos seguintes assuntos:

 - instituições e profissionais credenciados;

 - consulta por especialidade da instituição/profissional;

 - preços de procedimento;

 - saldo devedor;

 - reembolso;

 - Veiculação de campanha de saúde bucal.

O Conselho Deliberativo do Pró-Ser resolveu mandar fazer, para o

conhecimento de todos os seus usuários, uma auditoria externa. Até o

momento, a empresa aguarda o resultado do CENTECO  Assessoria e

Consultoria S/C Ltda, incumbida de fazer um exame da contabilidade

do PRÓ-SER, tendo concluído o resultado alusivo aos exercícios de

1992 e 1993, dando-os como corretos. Resta verificar o exercício de



1994 e os meses de janeiro a maio deste ano. Era o que eu tinha a

dizer, Sr. Presidente e Senhores Ministros.

Agradeço a confiança dos Colegas e filiados do PRÓ-SER.

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: Sr. Presidente, Srs. Ministros,

Sra. Representante do Ministério Público, Srs. Advogados e

Servidores da Casa, por força do calendário, é significativo

registrar a data de hoje, no que interessa à memória deste Egrégio

Tribunal. Força do calendário, pois que, por imperativo regimental,

os dias se somam para o efeito de pôr termo ao múnus que, vez ou

outra, nos pesa por determinação dos nossos pares.

De apreço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, esse término da

última sessão lhe desobriga da presidência desta Colenda Corte

Especial, órgão de cúpula cuja assunção coincide em duração com a do

mandato bienal da presidência do próprio Tribunal, prestes a

exaurir-se.

Donde o nosso dever, em nome de todos os Juízes desta Casa, de

assinalar o fato da transição, com a nota do louvor tão

merecidamente conquistado por Vossa Excelência; nota que se enaltece

pela razão linear da verticalidade do nosso apreço ao colega que 

lhano no trato; fiel às aspirações do colegiado; "transparente" nas

decisões do mando; humilde na subordinação às consultas; intimorato

na preservação das prerrogativas da autoridade; - à frente do

colegiado a todos nós conquistou, engrandecendo-nos na mesma

proporção da sua grandeza de espírito pelo exercício dessas tantas

virtudes.

Enfim, Senhor Presidente William Patterson, a láurea do dever

cumprido é o título que lhe entregamos nesta derradeira hora oficial

dos seus encargos na direção dos trabalhos desta Corte Especial.

Entrega, essa, consabidamente antecipada à de um outro pergaminho

sentimental, de porte definitivo e mais prestimoso, visto que também

abrangente da sua proveitosa gestão à frente dos destinos

administrativos do Superior Tribunal de Justiça, ora tão bem

relatada por V. Exa..

Noutro passo, se a consignação deste laurel nos conduz à alegria de

um afetuoso abraço, tal gesto fraternal nos une a todos, como na

mensagem evangélica do ut unum sint, numa comovente celebração: a do

transcorrer dos últimos momentos da nossa vivência neste respeitável

recinto de julgamento. Sede que foi, por quase quarenta anos, das

grandes decisões do estinto Tribunal Federal de Recursos, leito de

nascimento deste festejado Superior Tribunal de Justiça, esta sala,

ao inativar-se, anima-nos a uma despedida, modelada pela promessa de

que, na nossa reverência às origens, nunca deslustraremos os seus



primorosos anais. Isto, pela dignidade com que os construímos, a

exemplo de como tantas vezes neste pretório discordamos uns dos

outros, divergimos em acirrados debates, mas, nunca pecamos em

disputa vaidosa entre vencidos e vencedores dessa ou daquela

formulação do direito. Para isso é que sempre relevamos a hierarquia

dos estágios culturais, afeiçoando-nos ao eminente hábito do

respeito à maioria, com instintiva recusa aos pregoeiros da

infalibilidade, que aqui nunca encontraram assento.

Desse saudável exercício de assemelhação e tolerância mútuas, esta

nossa "sala dos oráculos" foi, por anos, tetemunha muda, que hoje a

falar, seria para relembrar nomes, dos muitos que já se foram, e aos

quais renderia o culto de uma saudade, na síntese da referência ao

mais recente dos nossos pranteados  o saudoso Ministro Armando

Rolemberg.

A par disso, nesta derradeira hora de um sentimental adeus, também

muito viria a pelo o pitoresco de episódios convivenciais, bons de

relembrar nesta inquietação das mudanças, de rota batida que estamos

para as novas instalações do Tribunal. Momentos afáveis, dos quais

tenhamos participado hora ou outra (os mais comuns, nas festividades

de posse ou de assunção dos encargos da administração). Episódios

memorizados como manipuladores de emoção, residualmente tornados

redivivos por estimulante introjeção individual, tal qual a que

experimentamos nesta derradeira hora.

Vossa Excelência mesmo, Sr. Ministro William Patterson, tem  exemplo

de episódios carregados dessa cativante natureza emotiva. Na

verdade, como encenação de um grande momento de alegria íntima, com

que amor deve ter guardado, da solenidade de posse no Tribunal

Federal de Recursos, o ressonar destes versos declamados pelo

representante do Ministério Público Federal: "Numa deserta estrada

erma e sombria/transitava um senhor que a fidalguia/o destino fez:

Era William, um nobre destes nobres, / que via os ricos como via os

pobres./ "William era um inglês".

Mais tarde, teria Vossa Excelência despertado para as sutis

afinidades do poema, quando na assunção da Presidência deste

Tribunal, viu rebuscada a sua "genealogia britânica", neste afetuoso

tom de um seu ex-Professor: "Em Salvador... viveu o Dr. Patterson...

William é sobrinho-bisneto desse médico escocês"; e no mesmo

diapasão amoroso do ex-mestre: "Foi essa a escola primária que

preparou o pequenino William para as batalhas da vida."

Senhores Ministros:

Ponhamos o ponto final desta despedida, transformando-o no

compromisso de honra pela preservação da grandeza humana do convívio



que aqui aprendemos a desfrutar;  valor que, por pertencer à alma,

constitui o mais efetivo lastro cultural do sentido de continuidade

da sofrida judicatura que nos cumpre ministrar, de envolta

com as incompreensões de uma Nação sedenta de Justiça.

Não vamos mais longe em tão gratas recordações de fatos retidos pela

nossa sensibilidade mais fina, vividos que foram nas horas mais

aconchegantes do inesquecível plenário cujas luzes ora se apagam.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

é mister que  se proceda, nesta oportunidade, a uma breve

retrospectiva das atividades realizadas no biênio que termina, para

fins de cotejamento com as metas delineadas no início de minha

gestão.

Antes, porém, cumpre-me enfatizar que  esta sessão da Corte Especial

é a última a realizar-se neste prédio, ex-sede  do egrégio Tribunal

Federal de Recursos.

A velha Corte, órgão gestor da Justiça no País por mais de meio

século, cedeu lugar ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, em

momento algum, deslustrou o honrado nome do extinto Tribunal. Ao

contrário, o novo Colegiado, por sua magnitude, assim como por sua

eficácia e fidelidade na prestação jurisdicional, ultrapassou as

expectativas dos legisladores constituintes que o conceberam.

Mostrou-se digno, portanto, desde quando criado, de personificar a

imagem de uma Instituição judiciária superior e de desincumbir-se à

altura, das atribuições a ele inerentes.

Há quase dois anos, ao assumir a Presidência, não apresentei

plataformas extravagantes de trabalho, por serem incompatíveis com a

identidade sóbria e austera deste Tribunal.

Coerente, todavia, com meus  eficientes antecessores, propus alvos

pertinentes ao aperfeiçoamento e à racionalização dos serviços, bem

como ao aprimoramento dos recursos humanos, tendo como desafio

máximo a conclusão da sede definitiva.

Foi executado, então, em parceria de responsabilidade com meus

insignes Pares, um programa de desenvolvimento moderno de

atividades, propiciando aos usuários, principalmente advogados,

agilização no trâmite dos feitos e no exercício de suas tarefas, o

que resultou na devida instrumentalização do Tribunal e em maior

facilidade de acesso da sociedade às informações processuais.

Assim, esforços foram envidados rumo à modernização, tendo sido

mantidas as diretrizes do Plano Diretor de Informática e implantando

o Projeto de Telemática, indispensável ao funcionamento da futura

sede. Outro relevante passo, nesse aspecto, foi a aquisição de

notebooks, o que tornará viável, após a transferência para as



instalações permanentes, a interligação das residências dos Senhores

Ministros com a base de dados desta Instituição.

Em  face da alta tecnologia em uso e daquela em perspectiva de

utilização, foram elaborados adequados programas de capacitação,

consistindo, basicamente, em mais de 2.400 treinamentos e

reciclagens de servidores, procedimento que contribuiu para a

implementação satisfatória da política de valorização e

aprimoramento do corpo funcional.

O ano de 1994 marcou a consolidação do PRÓ-SER, com o

estabelecimento gradativo das etapas que o integram, destacando-se a

contratação da empresa VIDA-UTI MÓVEL e a implantação da segunda

etapa de prótese dentária.

Tendo em vista a profissionalização do servidor e a aferição do

mérito  funcional, foi elaborado o anteprojeto de lei que dispõe

sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Superior Tribunal de

Justiça, do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de

Primeiro e Segundo Graus, hoje encaminhado ao Congresso Nacional.

Em decorrência do crescimento descomunal do número de feitos

autuados, representando, nos dias atuais, um índice aproximado de

2.700% em relação a 1989, tornou-se sobremodo árduo o funcionamento

da grande Corte. Por conseguinte a conclusão do novo complexo

predial constituiu uma das metas prioritárias desta Administração;

não a mera consecução de um objetivo proposto, mas uma questão de

necessidade.

O projeto configura, hoje, uma realidade gratificante. Aí está a

condigna sede, já utilizada por algumas unidades, provida de todas

as condições para ensejar trabalho de tamanha envergadura. A vitória

sobre tão notável empreendimento pertence a todos os membros do

Colegiado.

Não poderia encerrar esta peroração sem expressar meus

agradecimentos aos eminentes Pares pela comunhão e denodo

demonstrados, sobretudo nos momentos decisivos. Em caráter especial,

agradeço a inestimável cooperação dos nobres Colegas que estiveram

comigo, lado a lado, no sublime sacerdócio de administrar esta Corte

de Justiça, a saber: os Senhores Ministros Vice-Presidente,

Coordenador-Geral da Justiça Federal, Diretor da Revista e membros

suplentes e efetivos do Conselho da Justiça Federal, sem os quais,

certamente, jamais teria concluído esta jornada com êxito.

Registro especial faço à Comissão de Obras  na pessoa do Senhor

Ministro Costa Leite -, que, com zelo e abnegação, comandou tarefa

de tão elevado porte. Estendo esses agradecimentos ao Ministério

Público Federal, na pessoa da prezada amiga Dra. Yedda de Lourdes



Pereira e a todo o funcionalismo da Casa.

Considerando,  pois, a ingente responsabilidade da qual estou

prestes a desincumbir-me honradamente, despeço-me de Vossas

Excelências com a consciência do dever cumprido, certo de que não

deslutrei a confiannça que em mim depositaram, grato, ainda, pelas

amáveis palavras que me foram dirigidas pelo nosso decano, em nome

da Corte, Ministro José Dantas, amigo de tantos anos, que, decerto,

deixou levar-se pelo sentimento de sólida amizade que sempre nos

ligou.

Muito obrigado, a todos.

O ADVOGADO DR. JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO: Eminente Ministro

William Patterson, DD. Presidente do Superior Tribunal de Justiça;

Senhores Ministros; Ilustre Representante do Ministério Público

Federal. No instante em que o Superior Tribunal de Justiça, em

sessão plenária, realiza o seu último encontro nesta Sala de

Julgamento, instante final de sua despedida, não poderia a Ordem dos

Advogados fugir ao dever de juntar a sua voz à dos Senhores

Ministros que se despedem deste velho Templo de Justiça.

E é bom que o faça pela palavra de um antigo Ministro da Corte, hoje

aposentado, servindo ao Ministério da Advocacia, condição aquela que

lhe permite falar com os sentimentos mais puros de quem exerceu a

judicatura com afeto e profunda estima por este sodalício.

Senhores Ministros.

Nesses últimos dias, um movimento estranho dominou esta Casa. Era o

tumulto nos corredores, onde se acumulavam livros, processos,

carteiras e móveis de toda espécie. Era a antecipação da mudança.

Confesso que vivi quase indiferente a essa agitação.

Hoje, contudo, no momento em que esta Corte realiza a sua última

sessão, reconheço que fui tocado por um sentimento de tristeza,

comum às pessoas que se despedem dos amigos e de recanto onde tantos

anos viveu. Passei então a ver aqui, como disse o poeta, "em cada

canto uma saudade", daí a emoção com que nesta hora, ao lado dos

meus amigos antigos e queridos companheiros, choro o momento final

da despedida.

O eminente Ministro José Dantas, emotivo inveterado, no brilhante

discurso que acaba de pronunciar, já possuído do sentimento que

sempre lhe embarga a voz nestas horas,  trouxe-nos uma oração que a

todos comove, ao distinguir a Corte, nas "... horas mais

aconchegantes do inesquecível plenário cujas luzes ora se apagam".

Nada mais real e comovente. De fato, as luzes se apagam neste

instante, e na sombra das nossas emoções cresce a saudade dos dias

vividos aqui, cheios de encargos, é verdade; mas que não chegavam a



expressar a nossa alegria, e a satisfação da vida em comum.

Devo terminar, Senhor Presidente, expressando a minha tristeza, só

compensada pela convicção de que o Tribunal reinicia a sua vida em

um prédio mais amplo, onde a imensidão do espaço abre caminho à

extensão da Justiça aos séculos vindouros.

A Ordem dos Advogados associa-se aos Senhores Ministros, nesta hora

de despedida.

Tenho dito.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

antes de encerrar esta sessão quero acrescentar às minhas palavras

agradecimentos também ao funcionalismo da Casa, que com muita

competência colaborou durante esse biênio de minha administração.

Quero, também, prestar minhas homenagens e dirigir meus

agradecimentos aos representantes do Ministério Público Federal que

aqui representaram a digna instituição, hoje, com a presença da

Ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra.  Yedda de Lourdes

Pereira, os meus agradecimentos a Sua Excelência.

Ao Senhor Ministro José Dantas, a emoção não me permite dizer mais

do que muito obrigado. Suas palavras são fruto, decerto, da grande

amizade que nos une já há bastante tempo.

Encerrou-se a sessão às 15:30 horas, tendo sido julgados 05

processos, ficando o julgamentos dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 22 de junho de 1995

MINISTRO WILLIAM PATTERSON

Presidente da Sessão

ROSÂNGELA SILVA

Secretária da Corte Especial


