
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24 DE MAIO DE 1993.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentos  e

noventa e três, às quatorze horas, na Sala de Sessões do Superior

Tribunal de Justiça, sob a presidência do Exmo. Sr. Ministro Antônio

Torreão Braz, presentes os Exmos. Srs. Ministros José Dantas,

William Patterson, Bueno de Souza, José Cândido, Pedro Acioli,

Américo Luz, Pádua Ribeiro, Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Costa

Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Dias Trindade, José de Jesus,

Edson Vidigal, Garcia Vieira, Athos Carneiro, Vicente Cernicchiaro,

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

Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann, Peçanha Martins,

Demócrito Reinaldo, Gomes de Barros, Milton Pereira, César Rocha e

Anselmo Santiago, foi aberta a Sessão. Ausentes, por motivos

justificados, os Srs. Ministros Assis Toledo e Adhemar Maciel.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Declaro

aberta a Sessão Extraordinária do Plenário destinada à eleição do

Presidente e do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, do

Diretor da Revista, e dos membros efetivos e suplentes do Conselho

da Justiça Federal para o biênio 1993/1995.

Converto a sessão em conselho.

Reaberta a sessão, foram distribuídas as cédulas. O Exmo. Sr.

Ministro Presidente designou escrutinadores os Exmos. Srs. Ministros

Pedro Acioli, Pádua Ribeiro e Costa Lima.

VOTAÇÃO PARA PRESIDENTE

Colhidos  os votos e efetuada a contagem pela Comissão

Escrutinadora, apurou-se o seguinte resultado:

Ministro WILLIAM PATTERSON ........................... 30 votos

Ministro ROMILDO BUENO DE SOUZA ...................... 01 voto

VOTAÇÃO PARA VICE-PRESIDENTE

Ministro ROMILDO BUENO DE SOUZA ....................... 25 votos

Ministro JOSÉ CÂNDIDO ................................. 01 voto

Ministro AMÉRICO LUZ .................................. 01 voto

Votos em branco ....................................... 04 votos

Ausente, justificadamente, os Srs. Ministros Assis Toledo e Adhemar

Maciel.

VOTAÇÃO PARA MINISTRO DIRETOR DA REVISTA

Ministro NILSON NAVES ................................. 30 votos

Ministro EDUARDO RIBEIRO .............................. 01 voto

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Srs.

Ministros, serão distribuídas as cédulas que têm por finalidade

eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho da Justiça

Federal.



VOTAÇÃO PARA MEMBROS EFETIVOS

Ministro DIAS TRINDADE ................................. 26 votos

Ministro JOSÉ DE JESUS ................................. 29 votos

Ministro ASSIS TOLEDO .................................. 28 votos

Ministro EDSON VIDIGAL ................................ 04 votos

Ministro GARCIA VIEIRA ................................. 03 votos

Ministro ATHOS CARNEIRO ................................ 01 voto

Ministro VICENTE CERNICCHIARO .......................... 01 voto

Voto nulo .............................................. 01 voto

VOTAÇÃO PARA MEMBROS SUPLENTES

Ministro EDSON VIDIGAL .................................. 28 votos

Ministro GARCIA VIEIRA .................................. 28 votos

Ministro ATHOS CARNEIRO ................................. 29 votos

Ministro JOSÉ DE JESUS .................................. 02 votos

Ministro ASSIS TOLEDO ................................... 02 votos

Ministro VICENTE CERNICCHIARO ........................... 01 voto

Ministro DIAS TRINDADE .................................. 01 voto

Voto em branco .......................................... 01 voto

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Em face da

apuração de todos os sufrágios, proclamo eleitos: para Presidente, o

Exmo. Sr. Ministro William Andrade Patterson; para Vice-Presidente,

o Exmo. Sr. Ministro Romildo Bueno de Souza; para Diretor da

Revista, o Exmo. Sr. Ministro Nilson Naves; para Membros Efetivos do

Conselho da Justiça Federal, os Exmos. Srs. Ministros Francisco Dias

Trindade, José de Jesus Filho e Francisco de Assis Toledo; para

Membros Suplentes, os Exmos. Srs. Ministros Edson Carvalho Vidigal,

Jacy Garcia Vieira e Athos Gusmão Carneiro.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: Sr. Presidente, quero, na

oportunidade, manifestar, em meu nome e dos demais colegas eleitos,

nossos sinceros agradecimentos pela honrosa deferência,

consubstanciada na delegação para dirigirmos os destinos deste

Colegiado no próximo biênio. A responsabilidade que nos conferem

agora os Ilustres Pares tem a mesma dimensão daquela que presidiu a

consciência de cada um no ato de escolha. Por isso entendo que somos

 todos partícipes na tarefa de administrar este Tribunal. Assim

espero e assim penso. Muito obrigado a todos.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): A posse dos

eleitos, como todos sabem, será no dia 23 de junho vindouro.

Faltando apenas trinta dias  para o término da administração

iniciada em 24 de junho de 1991, a qual tive a honra de presidir, é

oportuno fazer para os meus insignes pares, nesta tarde de júbilo,

em que o Superior Tribunal de Justiça elege seus dirigentes para um



novo biênio, um balanço resumido das atividades desenvolvidas e do

êxito alcançado em razão do esforço comum.

Fixado, desde o primeiro momento, o desenvolvimento organizacional

do Tribunal como a meta prioritária da minha gestão, persegui,

diuturnamente, este objetivo, concentrando esforços em três linhas

de ação perfeitamente interligadas: informatização em todos os

níveis; capacitação dos recursos humanos e racionalização dos

serviços e procedimentos.

Tudo isso com vistas à modernização da justiça na área sob nossa

competência, cujo rumo não pode ser outro que não o de oferecer

prestação jurisdicional compatível com os princípios consagrados na

Lei Maior.

Imbuído desse propósito, determinei, desde logo, providência no

sentido da implementação do PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA, idealizado

para o período de 1992 a 1995, conseguindo-se, em curto espaço de

tempo, a substituição da configuração do equipamento IBM, o que

possibilitou aumentar substancialmente a capacidade de processamento

e armazenamento de dados.

O Tribunal pôde, assim, consolidar algumas metas traçadas no seu

planejamento de informática, tais como:

- a disponibilização de suas bases de informações processuais e de

jurisprudência, em nível nacional, a todos os segmentos de usuários;

- o domínio tecnológico sobre seus sistemas e informações com a

implantação do projeto JUSTIÇA  Informações Judiciais Integradas,

idealizado desenvolvido sob a coordenação e execução exclusiva de

profissionais da Casa, objetivando a automação das atividades de

suporte ao processo de julgamento.

Ante a convicção de que a informatização em curso é de vital

importância para uma atuação do Judiciário condizente com os anseios

da coletividade, procurou-se automatizar  as atividade dos diversos

setores. O número de microcomputadores sofreu um acréscimo de 21

para 232 equipamentos instalados. Consolidou-se a automação dos

gabinetes dos Ministros e, visando às novas instalações, foi

alcançada mais uma das metas, qual seja a interligação da primeira

rede local de microcomputadores, com início das operações previsto

para o próximo  mês de junho. Essa medida permitirá aos diversos

segmentos de atividade do Tribunal usufruírem das mais alta

tecnologia disponível no mercado.

As ações do setor não poderiam deixar de vir acompanhadas da

capacitação dos recursos humanos frente às mudanças em curso. Sendo

assim, iniciou-se, no âmbito do STJ, um intenso programa de

treinamento e reciclagem, com a participação de mais de 600



servidores, onde se tem buscado o aperfeiçoamento no uso dos

sistemas de informação e softwares existentes.

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça atingiu um nível

satisfatório de automação, destacando-se a coerência com as

diretrizes traçadas pelo citado PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA, hoje

adequado a uma visão de futuro tecnológico do Poder Judiciário e ao

próprio contexto social e econômico do País.

Para melhor aplicação da política de valorização e aperfeiçoamento

do servidor responsável pela execução das atividades-meio e pelo

apoio às atividades-fim, ambos indispensáveis à distribuição da

justiça, foi feito o desdobramento  da estrutura organizacional,

criando-se a Secretaria de Recursos Humanos com a destinação

específica de congregar os assuntos referentes a pessoal (Resolução

nº 29, de 26/06/91). Com isso, excelentes resultados foram

alcançados, evidenciados pela elaboração de planejamentos adequados

e pelo cumprimento integral dos planos de cursos previstos.

Conseqüentemente , vislumbra-se, no Tribunal, um novo panorama com a

participação efetiva do servidor no processo de mudança, na medida

em que percebe a preocupação da administração da Casa em

proporcionar-lhe progresso  e realização profissionais.

As ações direcionadas no sentido da melhoria das condições do

servidor não se restringiram ao aspecto de capacitação

profissional.

Registre-se, como acontecimento sobremodo marcante, a criação do

PRÓ-SER, programa que tem logrado significativo êxito na consecução

dos fins para os quais foi criado, isto é, na concessão de

benefícios de assistência médico-hospitalar, ambulatorial,

odontológica e psicológica, além de outros de cunho social, tanto

que congrega 5.328 beneficiários cadastrados, em pleno exercício de

seus direitos.

Quanto à política de racionalização dos serviços e procedimentos,

com vistas à melhoria e celeridade na execução das tarefas e do

atendimento ao usuário  terceira linha de ação inicialmente

definida -, inovações introduzidas na dinâmica dos trabalhos da

Secretaria Judiciária contribuíram, expressivamente, para a

modernização dos serviços prestados pelo Superior Tribunal de

Justiça. Ressaltem-se, dentre elas, a fixação de horário prolongado

de atendimento ao público para o recebimento, pela Divisão de

Execução de Sentenças e Precatórios, de valores relativos ao

fornecimento de peças processuais; a aprovação de novo modelo para

substituir a tradicional costura dos feitos; a padronização do texto

dos acórdãos; a aquisição de equipamento de comunicação, e a adoção



de medidas internas desburocratizadoras tendentes a aperfeiçoar os

sistema de processamento de recursos extraordinários e agravos de

instrumento.

A par do desenvolvimento organizacional desta Corte, escolhido como

meta prioritária da minha gestão, outro objetivo foi por mim

perseguido, qual seja a construção de nova sede iniciada na

administração anterior. Sobre a edificação da obra, devo observar

que, apesar das dificuldades técnicas concernentes ao projeto de

cálculo estrutural do prédio de apoio ao plenário, continua-se

buscando com afinco a sua conclusão ainda para o final  do corrente

ano, em ordem a que a inauguração possa ocorrer no primeiro semestre

de 1994.

Enquanto aguardamos a nova sede, não me descuidei  do atual espaço

físico do Tribunal. Buscando funcionalidade e conforto ambiental

para todos os que labutam nesta Casa, ordenei a realização de

inúmeras obras nos edifícios sede e anexo, não só de natureza

estrutural, mas também no que concerne à revisão  e troca de

equipamentos de segurança e à alteração do aspecto visual do prédio.

Em função do espaço físico limitado e com o fito de melhor

desempenho das atribuições, além de comodidade para os servidores,

foram transferidas para o edifício do Conselho da Justiça Federal,

em caráter provisório, as Subsecretarias de Orçamento e Finanças e

de Material e Patrimônio, bem como a Secretaria de Controle Interno,

verificando-se, de imediato, a perfeita acomodação das unidades à

mudança.

No que tange às atividades judicantes desenvolvidas durante o biênio

de minha administração, o setor de estatística, totalmente

reestruturado na apresentação dos seus resultados, salienta um

crescimento descomunal na busca da prestação jurisdicional, com a

distribuição de 57.186 processos no período compreendido entre 25 de

junho de 1991 e 30 de abril de 1993. À expectativa do jurisdicionado

correspondeu este Tribunal proferindo, no mesmo período, 52.654

decisões, 26.835 mediante julgamento em sessão e 25.819, por

despacho.

Registrado, portanto, fica aqui o meu agradecimento aos ilustres

pares pelo esforço e dedicação despendidos à causa da JUSTIÇA.

Expressando a minha gratidão, não poderia deixar de mencionar a

inestimável colaboração dos eminentes Ministros William Andrade

Patterson, Vice-Presidente  deste Colegiado; Geraldo Barreto Sobral,

de saudosa memória, Corregedor-Geral; seu sucessor, o dinâmico Paulo

Roberto Saraiva da Costa Leite; Nilson Vital Naves e Eduardo Andrade

Ribeiro de Oliveira, membros do Conselho da Justiça Federal,



juntamente com Carlos Augusto Thibau Guimarães, que se aposentou;

Francisco Dias Trindade, Diretor da Revista; e Jesus Costa Lima,

supervisor dos serviços de informática, na qualidade de Presidente

da Comissão de coordenação, todos irmanados na consecução dos rumos

perseguidos pela minha administração.

Senhores Ministros, neste momento quero dizer-lhes da minha alegria

em sentir a tranqüilidade do dever cumprido. Resta concluída a

árdua, mas gratificante, tarefa a mim conferida pela generosidade

dos meus eminentes colegas.

Muito obrigado.

Passo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro José Cândido, Presidente da

Comissão de Documentação, que irá expor a proposta para instituição

da bandeira, selo e medalha do Superior Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO: Sr. Presidente, na qualidade de

Presidente da Comissão de Documentação do Tribunal, trouxe  a esta

Sessão os modelos da bandeira, do selo comemorativo  e também da

medalha, já aprovados pela Comissão de Documentação, para apreciação

desta Corte.

Por sugestão da Secretaria de Documentação, a Comissão, em várias

reuniões, deliberou aprovar o modelo que foi hoje distribuído,

modelo aprovado naquele oportunidade por mim e pelos Ministros Cid

Flaquer Scartezzini, Assis Toledo e Sálvio de Figueiredo.

DECISÃO

O Plenário manifestou-se, por maioria, contra a instituição da

bandeira para o Superior Tribunal de Justiça. Ausente, por motivo

justificado, o Sr. Ministro Adhemar Maciel. Quanto ao selo e à

medalha comemorativa, o Plenário aprovou a idéia, por unanimidade,

ficando a execução a ser apreciada em outra oportunidade.

Declaro encerrada a Sessão.

Encerrou-se a Sessão às quinze horas e cinqüenta minutos, da qual se

lavrou a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Exmo.

Sr. Ministro Presidente do Tribunal e pelo Diretor Geral da

Secretaria.

Brasília, 24 de maio de 1993

MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ             JOSÉ CLEMENTE DE MOURA

Presidente                                   Diretor-Geral


