
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 30 DE MAIO DE 1989

PRESIDENTE: O EXMO. SR. MIN. ARMANDO ROLEMBERG

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO. DR. JOSÉ ARNALDO DA

FONSECA

SECRETÁRIO: RIVALDO DA COSTA LUCENA

Às quatorze horas, presentes os Exmo. Srs. Ministros Carlos Velloso,

Miguel Ferrante, Pedro Acioli, Américo Luz, Geraldo Sobral, Ilmar

Galvão, José de Jesus, Garcia Viera e Vicente Cernicchiaro.

PALAVRAS

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG (PRESIDENTE): Declaro aberta

a reunião de instalação da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça,

à qual me cabe presidir em atenção a norma regimental, e concedo a

palavra ao Sr. Ministro Carlos Velloso para falar sobre o fato.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: Reúne-se, pela primeira vez, a

1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Quer o nosso eminente

Presidente, o Sr. Ministro Armando Rolemberg, que o acontecimento

seja registrado. Faço-o, então, por expressa delegação de S. Exa. ,

em breves palavras.

A Constituição de 1946 criou o Tribunal Federal de Recursos e

destinou-lhe parcela  significativa de competência do Supremo

Tribunal Federal. Instalado em 24 de junho de 1947, ao Tribunal

Federal de Recursos cumpria, sobretudo, interpretar o direito

público. Arrostando dificuldade, o Tribunal se impões ao respeito

dos juristas brasileiros e, sobretudo, dos seus jurisdicinados. Bem

por isso, ao completar o T. R. F. quarenta e um anos de existência, o

constituinte brasileiro de 1988, ao dar estrutura nova ao Poder

Judiciário, transformou-o no Superior Tribunal de Justiça,

conferindo-lhe competência jurisdicional própria da Corte Suprema:

ao Superior Tribunal de Justiça destinou a Constituição de 1988 a

missão de guardar e fazer cumprir, no território nacional, a lei

federal. Tribunal nacional, Tribunal da Federação, o Superior

Tribunal de Justiça, enriquecido com os novos juízes que vieram dos

Tribunais de Justiça dos Estados, cumprirá, temos certeza,

pontualmente, a sua missão constitucional.

Preparando-se para enfrentar as suas magnas funções, o Superior

Tribunal de Justiça, forte no preceito constitucional que confere

aos Tribunais autonomia administrativa e os autoriza a dispor,

regimentalmente, sobre a competência e o funcionamento dos

respectivos órgão jurisdicionais e administrativos, além de ter

criado o seu órgão especial, dividiu a Corte em três Seções

especializadas  a de Direito Público, e de Direito Privado e a de

Direto Penal  cada uma delas compreendendo duas Turmas compostas de



cinco Ministro, cada uma. Essa especialização, acreditamos,

explorando pendores e vocações propiciará uma melhor execução dos

trabalhos do Tribunal, em termos quantitativos e, sobretudo, de

qualidade, determinando um estilo, tal como o quis o Padre Vieira,

no Sermão da Sexagésima, um estilo muito claro e muito alto: "tão

claro, que o entendam os que não sabem; e tão alto, que tenham muito

que entender nele os que sabem. "

Hoje, pela primeira vez, reúne-se a 1ª Seção do Superior Tribunal de

Justiça, especializada em Direito Público. A pauta indica o

julgamento de mandados  de segurança originários contra atos de

Ministros de Estados, Esta será, penso, a tônica dos trabalhos desta

Corte: ao lado dos recursos que à Seção compete julgar,

avolumar-se-ão os mandados de segurança contra atos de Ministro de

Estado, pois percebe-se que cresce, dia a dia, o ajuizamento dessas

ações, o que parece ser corolário de uma maior confiança dos

jurisdicionados no Poder Judiciário, que, por isso mesmo, mais se

compenetra de sua independência em relação aos demais Poderes. Essa

independência em relação aos demais Poderes - poderes políticos e

sociais  que foi a marca do Tribunal Federal de Recursos,

assinalará, de modo  natural, o comportamento dos Ministros do

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque  vale repetir o que foi

dito linhas atrás  este Tribunal foi enriquecido com novos juízes,

os eminentes desembargadores que fomos buscar nos Tribunais de

Justiça do Ceará, do Distrito Federal, de Minas, de São Paulo, do

Rio grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Sergipe.

Aqui, nesta Seção, conviveremos com essa notável figura de

magistrado e de professor, que é o Ministro Vicente Cernicchiaro,

oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Vale anotar, ademais, que o fato de esta Seção ser presidida pelo

eminente Ministro Armando Rolemberg, magistrado insigne, cujo

jubileu de prata, como juiz do T. F. R. , festejamos no ano passado, é

garantia de que esta corte cumprirá bem e fielmente com os seus

deveres.

Na ocasião, Senhor Presidente, em que nos reunimos pela primeira

vez, damo-nos as mãos e reafirmando o compromisso de que a tocha de

Justiça que ilumina os caminhos dos povos livres não cairá dos

nossos punhos.

Que Deus  nos ajude a realizar esta vontade.

O EXMO. SR. DR. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA  SUBPROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA: Exmo. Sr. Presidente, Exmos Srs. Ministros Ilustres

representantes da Ordem dos Advogados, antes, permitam-me ressaltar

a supérrima honra de poder participar desta Primeira e histórica



assentada da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando

ela inaugura os seus trabalhos judicantes, após a nova ordem

constitucional.

À  honraria ajunta-se um agrado d'alma: a coincidência de ver recair

a Presidência do novo órgão na figura do eminente e consagrado

Ministro Armando Rolemberg, sergipano como eu, Esclareço: - Relevem

a nota de caráter pessoal.

Era S. Exa. Presidente do Partido Republicano no Estado de Sergipe,

nos idos de 1958, e meu pai correligionário seu, quando fui

designado fiscal de  partido pelo então Deputado Federal Armando

Rolemberg para atuar nas eleições a realizarem-se nos Municípios

subordinados à Comarca de Frei Paulo. Decorridos trinta e um anos,

eis que nos encontramos aqui, especialmente nesta augusta cerimonia,

para um ato de fé.

V. Exa. a presidir o Órgão Judiciário e aquele  fiscal do PR,

representado o Ministério Público Federal.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Compete-lhe

julgar, dentre outros feitos, mandado de segurança e o habeas data

contra ato ou omissão do Ministro de Estado, conflito de competência

entre quaisquer Tribunais, com ressalva do disposto no art. 102,

inciso I, letra "a", da Constituição; bem assim, entre Tribunais e

Juízes ainda não vinculados e Juízes vinculados a Tribunais

diversos; conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e

administrativas da União, ou entre autoridades judiciárias de um

Estado e administrativa de outro; feitos relativos à nacionalidade,

à Previdência Social, à desapropriação, à responsabilidade civil do

Estado, aos tributos em geral, enfim, à matéria de direito público.

Essas, em abreviado, as extensíssimas competências do Órgão que ora

inicia as suas atividades. Pelo alto significado, o evento rompe os

pórticos deste recinto e ecoa por todo o território brasileiro. É um

desafio. Graves e densas são as responsabilidades que os aguardam,

Srs. Ministros, nessa etapa dolorosa da vida nacional, graves pelos

novos encargos recebidos e densas pelas esperanças que esse momento

suscita. Acentua-se um processo de valores em mutação; como perquire

Ralf Pahrendorf, existem leis e há ordem. O que, então, queremos

dizer quando nos referimos a uma erosão da lei, da ordem, nos dias

de hoje? Será que existe realmente um processo desse gênero e, em

caso positivo, será que ele conduz necessariamente à anomia?

Obtempera o sociólogo alemão. "A ausência crescente de punições

efetivas é o significado real da erosão da lei e da ordem. Ela não

apenas descreve o fenômeno com mais precisão do que a transgressão

de normas ou a falta de conhecimento a respeito, como também retira



dele os fatores conjunturais e fortuitos.

Se as violações da normas não são punidas ou não são mais punidas de

forma sistemática, elas tornam-se, em si, sistemáticas" e atingimos

rapidamente o campo traiçoeiro, porém fértil, da anomia, que é

condição oposta à ordem social.

Estas são preocupações que se colocam no debate de idéias comuns a

todas as sociedades complexas, caracterizadas por crescentes

conflitos sócio-econômicos, culturais e políticos, indicando a

necessidade de uma estrutura jurídica moderna, legítima, eficiente

e, acima de tudo, respeitada e acatada.

Diante de um quadro desses, Srs. Ministros, é que ao Poder

Judiciário e Ministério Público reservam-se árduas e amargas

tarefas, para evitar o colapso da eficácia da lei, sob pena de, ao

buscarmos Rousseau encontrarmos Robes, na adequada expressão do

insigne pensador alemão (A Lei e a Ordem).

Temos certeza, contudo, de que a tradição do extinto Tribunal

Federal de Recursos, Tradição de presteza no julgar, desassombro,

seriedade e excelente nível jurídico-cultural de suas decisões,

continuará no recém-instalado Colegiado, ora refarto de agigantada

competência que lhe traçou o Estatuto Político Fundamental.

O Ministério Público, também de novo perfil, está compenetrado do

forte ânimo, de co-participar efetivamente da perspectiva desse

tempo auspicioso, consciente de que a lei e a ordem representam o

objeto principal de conflitos nas sociedades desenvolvidas do mundo

livre.

Congratulemo-nos sob esse signo. Que Deus nos ajude.

Muito obrigado.

O EXMO. SR. DR. ALCINO GUEDES (Advogado): Sr. Presidente, Srs.

Ministros, Sr. Dr. Subprocurador-Geral da República, os oradores que

me antecederam discorreram sobre a importância do Superior Tribunal

de Justiça no cenário nacional. E agora, na Primeira Seção de

julgamentos dos processos de sua competência passou a significar uma

seção histórica e é com regozijo que represento a Ordem dos

Advogados do Brasil, Seccional  de Brasília.

Sr. Presidente, a idéia histórica da criação de Tribunais e da

Justiça Federal, como afirmou o eminente Ministro Carlos Mário

Velloso, vem da Constituição de 1981, que confiou ao Congresso

Nacional a sua criação. Este se omitiu durante 40 anos até ser

dissolvido pela Revolução de 1930.

A constituição de 1934 também confiou ao legislador ordinário essa

tarefa de criação de Tribunais Federais, quando assim o exigissem os

interesses da Justiça. Entretanto, ocorreu nova omissão do



Congresso, e, pouco mais de 3 anos, fora extinta a Justiça Federal

que  pela Carta de 1937. Esta, por sua vez, também, se omitiu sobre

os Tribunais Federais e quanto a Justiça Federal passou a sua

competência, por Lei Ordinária, aos Juízes Estaduais das Varas de

Fazenda, com Recursos Ordinários para o Colendo Supremo Tribunal.

Afinal, a Constituição de 1946, criou expressamente o Tribunal

Federal de Recursos, fixando-lhe o número de seus membros e a sua

competência.

Em homenagem à extinta Justiça Federal, determinou, em Disposição

Transitória, que, na composição do Tribunal, isto é, na parte

destinada aos magistrados, fossem contemplados três Juízes da

extinta Justiça Federal, cabendo esta escolha aos Exmos. Srs.

Ministros José Thomaz da Cunha Vasconcelos Filho, Macedo Ludolf,

sendo o primeiro Juiz Federal em Natal-RN e o segundo do Tribunal de

Justiça no estado do Ceará, ambos de saudosa memória e o Ministro

Djalma Tavares da Cunha Melo, Juiz Federal em Niterói, único

remanescente da formação do Tribunal Federal de Recursos.

Esta disposição resultou de emenda do Deputado Café Filho, por

sugestão do Dr. Arthur Marinho, ex-Juiz Federal no Estado de

Sergipe, que foi preterido nas primeiras nomeações.

Anos depois, Café Filho, assumindo a Presidência da República, fez

justiça àquele grande Juiz, Dr. Arthur Marinho, que tanto brilho

trouxe a esse Tribunal.

Afinal, a Constituição Federal de 1988 erigiu o Tribunal Federal de

recursos, da condição  de Segunda Instância à Superior Tribunal de

Justiça, com competência estabelecida no art. 105 da Constituição

Federal, na qual se compreende a jurisdição especial sobre todos os

demais Tribunais  do país, com exceção dos outros Tribunais

Superiores.

Volto as vistas para a atuação de VV. Exas. , no egrégio Tribunal

Federal de Recursos, na Justiça do Distrito Federal, nos cargos a

atividades pregressas, e só encontro nessa apreciação, motivos de

elogios, agora mais enriquecida com a inclusão do nobre

ex-Desembargador, hoje Ministro, Luiz Vicente Cernicchiaro, a quem

aprendi a admirar desde sua posse no Ministério Público do Distrito

Federal, no cargo de Defensor Público.

A divina providência nos outorgou o poder de repassar ou revisar

nossas condutos e juízos, porém, não nos deu o poder de predizer os

acontecimentos como a sessão que ora presenciamos.

Finalizando, congratulam-se os advogados com VV. Exas. , na pessoa de

seu insigne Presidente, portador de qualidades invejáveis e para

resumir louvo-me no trecho do discurso do Exmo. Sr. Ministro Décio



Miranda, ao saudá-lo nas festividades de posse como Presidente do

Tribunal, quando afirmou: "é um homem de têmpera nordestina, de

pertubadores sonhos, portador de bom gosto, energia e capacidade de

trabalho". Poderia discorrer sobre outras passagens para dizer das

qualidades que a personalidade de S. Exa. , sobretudo relembrar a

comemoração dos seus vinte e cinco anos de magistrado.

Releva destacar, aqui e agora, sem esmorecer, a feliz composição

desta Seção, tendo como representante do Ministério Público o digno

Dr. Subprocurador-Geral  da República o Dr. Fonseca, nosso

coestaduano, portador da mesma têmpera e idênticos tributos, pois

somos amigos de longos anos, desde tempos de início da advocacia

nesta Capital, quando instalou-se profissionalmente com seu

companheiro Dr. José Jerônimo Bezerra de Souza, hoje Juiz de Direito

do Distrito Federal.

Encerrando, a Ordem do Advogados do Brasil-Seccional de Brasília,

ratifica com esta homenagem, seus propósitos de colaborar naquilo

que lhe for oferecido ou houver necessidade, para o exato e fiel

cumprimento do dever, na espinhosa missão de julgar.

Muito Obrigado.

JULGAMENTOS

O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG (Presidente): Declaro

encerrada a Sessão, agradecendo, entretanto, antes, como não poderia

deixar de fazê-lo, as palavras que foram aqui proferidas  pelos

diversos oradores, e, em particular, aquelas referentes à minha

pessoa, ditada pela bondade de S. Exas.

Encerrou-se a Sessão às dezesseis horas, tendo sido julgados 13

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a

próxima Sessão.

Brasília, 12 de junho de 1989.

MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG              RIVALDO DA COSTA LUCENA

Presidente da Seção                      Secretário da Seção


