
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 14 DE JUNHO DE 1989

PRESIDENTES: EXOMOS. SRS. MINISTROS TORREÃO BRAZ E BUENO DE SOUZA

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WALTER JOSÉ DE

MEDEIROS

SECRETÁRIO: BEL. HERCÍLIO SOUZA FILHO

Iniciou-se a Sessão às 14:00 (catorze horas), presentes os Exmos.

Srs. Ministros Bueno de Souza, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Athos

Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Cláudio Santos,

Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro.

Lida e não impugnada, foi aprovada a Ata da Sessão anterior.

PALAVRAS DE ABERTURA

SR. MINISTRO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): -

Ao abrir a audiência inaugural da 2ª Seção do Superior Tribunal de

Justiça, dirijo minha saudação aos meus ilustres pares, aos que

vieram do Tribunal Federal de Recursos e aos que procederam dos

Tribunais de Justiça dos Estados, augurando-lhes fecunda atuação

nesta novel assembléia de juízes, fruto do espírito inovador dos

nossos atuais quadros políticos.

A experiência demonstrou, ao longo de quase uma centuária, que o

modelo do writ of error, herdado dos Estados Unidos da América, não

colheu bons frutos no Brasil.

A colocação na órbita federal, em dois momentos distintos da nossa

história republicana (1891 e 1934), da competência para legislar

sobre direito substantivo e sobre direito processual trouxe como

conseqüência o vertigioso crescimento da mole de recursos

extraordinários e foi a causa maior da crise do Supremo Tribunal

Federal, porquanto propiciou o acesso a este de quase todas as

demandas, a pretexto de preservar a unidade de interpretação e a

eficácia do direito federal.

Diante da pretora de processos, viram-se os eminentes juízes da mais

alta côrte judicária do País na contigência de aumentar a produção

em escala sempre crescente, comprometendo, a contragosto, a

qualidade das suas decisões e preocupando juristas, magistrados e

advogados.

Escrevendo a propósito, dizia Levi Carneiro em 1943:

"A mim sempre me pareceu - e sempre manifestei essa convicção - que

o Supremo Tribunal deveria restringir a sua tarefa a um número

relativamente pequeno de casos, da maior importância, que pudesse

estudar aprofundadamente e decidir com inteiro acêrto. Nesse

sentido, o seu magnífico esforço para aumentar o número de

julgamentos resulta contraproducente. Nunca me entusiasmaram,



portanto, os grandes números que o esforço do egrégio Tribunal

apresenta nas suas estatísticas. Todo o meu interesse de advogado,

que deseja ver decididos prontamente os seus casos, não sobrepuja as

preocupações que em meu espírito, votado ao estudo do Direito,

despertam aqueles milhares de casos decididos. "

As soluções alvitradas e postas em prática, como a restrição do

cabimento do apelo excepcional pelas letras a e d do permissivo

constitucional, além de não surtirem os efeitos esperados,

implicaram o desvirtuamento da função do recurso, visto que, na

maioria das hipóteses, relegou-se a plano secundário o princípio

federativo da supremacia da lei federal, ora por motivo do valor da

pecúnia declarado no processo, ora por motivo da natureza da

demanda.

O constituinte de 1988 apercebeu-se do problema e, talvez atento ao

conselho de Filadelfo Azevedo, segundo o qual "a reforma

constitucional, relativa aos lineamentos do Poder Judiciário, se há

de orientar em moldes mais amplos do que a simples revisão de casos

de recurso extraordinário", criou este colendo Superior Tribunal de

Justiça, com a atribuição precípua de manter a autoridade e a

preeminência das leis federais infra-constitucionais. Assimilou,

ademais, a lição dos povos civilizados que, como notou Alfredo

Buzaid, ao terem de resolver problema semelhante, instituiram a

Côrte Constitucional e atribuiram aos órgãos apenas as tarefas que

podem razoavelmente exercer, sem sacrifício pessoal e da função.

Pena é que tenha perserverado, a exemplo do que ainda ocorre com o

Supremo Tribunal Federal, em sistema análogo ao da revisão

germânica, acoplando ao controle da aplicação da lei federal o

julgamento da controvérsia. Na pátria de origem, não foram

animadoras as conseqüências que a adoção do aludido regime produziu,

alinhando-se dentre elas o anormal aumento da carga de trabalho. De

outra parte, ao conhecer do recurso, o tribunal de revisão entra no

exame do mérito, formando uma autêntica terceira instância, pois não

há juiz, em tal circunstância, capaz de reprimir a ânsia de remediar

injustiça acaso cometida pelo tribunal de segundo grau no exame dos

fatos da causa.

No século passado, com a sua excepcional visão de jurista,

argumentava Pimenta Bueno com as virtudes e excelências das duas

únicas instâncias, "princípio geralmente admitido como o mais

perfeito desde que a civilização começou a segurar os progressos

sociais. "Dizia então: "O mal julgado, a injustiça contra a parte,

embora operada sem violação da tese da lei, é sem dúvida um mal;

para evitá-lo a sociedade fez o que pôde criando as duas instâncias



como já ponderamos; perante a instituição do Supremo Tribunal não se

trata mais disso, e só sim do grande interesse público, que não

consente que o direito da lei seja violado, e que a desobediência do

juiz, a sua rebelião prevaleça sobre ele.

De qualquer forma, a este Tribunal Superior, embora sem a função

exclusiva de cassação, como conviria a uma distribuição racional de

justiça, está reservada posição de alta relevância na judicatura

brasileira, eis que exercerá parte substancial das funções que no

regime federativo se outorga à cúpula do poder judiciário.

O currículo de cada juiz desta Casa é o melhor penhor de que não se

frustarão as esperanças dos representantes da nação brasileira, ao

empreenderem a reforma já preconizada por vozes eminentes dos nossos

círculos jurídicos e forenses.

É o que espero.

O SR. DR. WALTER JOSÉ DE MEDEIROS (SUBPROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA): -

Sr. Presidente, Srs. Ministros, em nome próprio e no do Ministério

Público Federal, cuja representação aqui exerço, adiro,

integralmente e de forma entusiástica, às magníficas palavras com

que V. Exa. , Sr. Presidente, assinala, para a memória histórica, a

instalação, pela primeira vez, dos trabalhos afetos à competência

desta egrégia Segunda Seção, parcela da composição do novo Superior

Tribunal de Justiça, em cujo profícuo desempenho a Nação inteira,

esperançosa, confia, mercê da competência, do trabalho, da honradez

e, sobretudo, da madura experiência de cada qual dos eminentes

Ministros que o compoem.

Por outro lado, Sr. Presidente, saúdo os novos Ministros que

ascenderam ao Tribunal, Athos Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de

Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro, que

vieram juntar-se aos remanescentes do egrégio Tribunal Federal de

Recursos, de gloriosa memória: o eminente Presidente Torreão Braz,

de cujo ameno convívio pude privar ao tempo em que S. Exa. ilustrava

a Procuradoria-Geral da República, mais os eminentes Ministros Bueno

de Souza, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro. A todos quero significar a

expressão de minha estima pessoal, do meu apreço e do meu respeito,

na certeza de que, na difícil missão de julgar, se conduzirão na

linha de princípio inscrito, de forma latente no nosso sistema

jurídico, mas de modo expresso na Lei Fundamental da República

Federal da Alemanha (art. 97): Os Juízes são independentes e estão

submetidos apenas à lei".

Muito obrigado.

SR. DR. ALCINO GUEDES DA SILVA (ADVOGADO): -



Sr. Presidente, pela a ordem, peço a palavra. Sr. Presidente, Srs.

Ministros, Dr. Subprocurador-Geral da República. Tivesse a OAB -

Seção de Brasília conhecimento antecipado desta solenidade, por

certo teria designado outro representante, portador de maior talento

para congratular-se com esta Seção, marecedora do nosso carinho e

respeito enriquecida com a inclusão de ex-conselheiros de outras

Seccionais. Porém, por capricho do destino aqui estou, com minhas

limitações, a fim de compartilhar das alegrias da primeira reunião

de julgamentos desta 2ª Seção. As ponderadas palavras de V. Exa.

ratificaram o alcance da responsabilidade desta egrégia Corte,

diante do novo texto constitucional (art. 105), e a conquista dos

novos Magistrados a fim de compor o quorum constitucional, que em

muito enriqueceu este Tribunal. Essas modificações do Poder

Judiciário vêm ao antigo ânseio de Magistrado e Juristas, bastando

citar entre outros, o parecer emitido pelo então Conselheiro em 1959

na OAB-RJ - Dr. Jorge Lafayette Pinto Guimarães, posteriormente

Ministro do TFR, sobre a chamada "Crise do Supremo Tribunal

Federal", e a manifestação do Ministro Paulo Távora, por ocasião da

Sessão Administrativa de agosto de 1976, quando foi elaborada do

TFR, sobre a reforma constitucional do Poder Judiciário e

encaminhada ao Congresso Nacional. Nela já constava a criação dos

Tribunais Regionais de Recursos e a transformação do TFR em Tribunal

Superior de Justiça. Não posso omitir a contribuição dos festejados

juristas Josaphat Marinho, Seabra Fagundes e José Frederico Marques,

bem como, dos eminentes Ministros Eloy da Rocha, Alfredo Buzaid,

Carlos Mário da Silva Velloso, e outros, sendo de ressaltar que este

último prossegue sua brilhante trajetória nesta Corte de Justiça.

Nosso desejo de advogados militantes, é ver este Superior e o

Regional desta Capital em pleno funcionamento, pois formamos com VV.

Excias. e os Procuradores um harmonioso conjunto, como co-partícipes

da estrutura dos Tribunais. A honraria da representação não me

basta, porquanto meu pensamento está impulsionado em homenagear V.

Exa. , pois é reconhecidamente portador dos atributos fundamentais

dos grandes Juízes, aliados aos valiosos títulos alcançados durante

os relevantes serviços dedicados à cultura jurídica. Apresentado que

fui pelo Ministro José Fernandes Dantas, há mais de duas decadas,

quando prestavam concurso para o Ministério Público do Distrito

Federal, juntamente com os Ministros Eduardo Ribeiro e Romildo Bueno

de Souza, aqui presentes, e assim qualificou V. Exa. como homem de

fino trato, simples, leal, franco, afetivo, inteligente e

trabalhador. Por outro lado, conta esta Seção com verdadeira seleção

de destacados Ministrados, tanto os que vieram do extinto TFR, ou



dos recém-nomeados oriundos dos Tribunais de Justiça do Ceará,

Sergipe (minha terra natal), Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais

e Rio Grande do Sul, a fim de cumprir o quorum constitucional.

Resumindo esta fala pois ultrapassei o tempo, abusando da paciência

de VV. Excia. , reporto-me à expressões com que V. Excia. saudou o

Ministro José Dantas, quando de sua posse na Presidência do egrégio

TFR: "As vezes nos assaltam uma como que premunição, à visão

antecipada de fatos que o futuro aparentemente esconde e quase

sempre percebemos, tempos depois, que essa intuição não é ilusória,

nem fantasiosa. Neste instante, eu recuo o meu espérito à época não

muito remotas e vejo comovido que se fez  realidade aquilo que

invariavelmente sacudia a minha imaginação: José Fernandes Dantas

feito Magistrado, membro de uma das mais conspícuas Cortes da

Justiça do País".

Pois bem, poderei eu usar mutatis mutandis das mesmas palavras ao

ver V. Exa. , presidindo esta Seção e brevemente Vice-Presidente

desta conspícua Corte. Realmente estou envaidecido ao participar

desta solenidade, quando V. Exa. galga, por méritos próprios, o

elevado cargo de Presidente desta Seção. Presto singela homenagem à

D. Walkíria, dedicada esposa de V. Exa. , bem como os seus 6 filhos

que compõem a exemplar família. Ao nobre representante do M. P. F. ,

esse notável Subprocurador-Geral Dr. Walter José de Medeiros, meu

amigo da época da advocacia nesta Capital, meus parabéns. Ingressou

posteriormente por concurso na carreira com seu conhecimento

talento, vem trazendo um brilho invulgar, merecedor de minha

admiração e respeito, e a nós advogados militantes, total segurança

nos seus pronunciamentos. A OAB-DF congratula-se e coloca-se ao

inteiro dispôr de VV. Excias. , aquilo que necessário for ao

aperfeiçoamento da instituição e elevação do conceito do Judiciário,

fiel da balança. Muito obrigado.

J U L G A M E N T O S

Encerraram-se os trabalhos às 18:00 (dezoito horas), tendo sido

julgados 23 (vinte e três) processos, ficando os demais adiados para

a próxima Sessão.

Brasília, 14 de junho de 1989

MINISTRO TORREÃO BRAZ

Presidente da Seção

HERCÍLIO SOUZA FILHO

Secretário


