
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2001.

ELEIÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CONSELHO DA JUSTIÇA

FEDERAL

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio do

ano dois mil e um, na Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal

de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro Paulo Costa Leite,

foi aberta a sessão. Presentes os Senhores Ministros Antônio de

Pádua Ribeiro, Nilson Naves, Edson Vidigal, Garcia Vieira, Fontes de

Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann,

Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz

Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Vicente Leal, Ari

Pargendler, José Delgado, José Arnaldo, Carlos Alberto Menezes

Direito, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp,

Hamilton Carvalhido, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo

Gallotti, Francisco Falcão, Franciulli Netto e Castro Filho.

Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Fernando Gonçalves

e Nancy Andrighi.

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, daremos início à eleição dos dois Membros Efetivos do

Conselho da Justiça Federal. Seguindo a salutar tradição da Casa,

que deveria ser emulada, pela ordem de antigüidade, a vez é dos

Senhores Ministros Milton Luiz Pereira e Cesar Asfor Rocha. Explico

o motivo de estarmos elegendo apenas dois Membros Efetivos, quando,

na realidade, são três, pois o mandato do Senhor Ministro Humberto

Gomes de Barros somente se expira em agosto. Sua Excelência era

Membro Suplente e se tornou Efetivo quando da aposentadoria do

Senhor Ministro Demócrito Reinaldo.

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA: Senhor Presidente, Senhores

Ministros, sinto a necessidade pessoal de fazer uma breve exposição

e, ao final, uma proposição formal.

Tenho respeito por esta Instituição, impondo-me sempre a colocá-la

em primeiro lugar quando das decisões que deva tomar, ainda que isso

possa, em muitas circunstâncias, significar renúncias e até

sacrifícios pessoais. Mas tem sido normas de conduta das quais,

nesses quase quarenta anos de vida pública, não tenho me apartado

por circunstâncias várias. É fundamental citar que fui obrigado a

tirar três licenças no mesmo ano para tratamento de saúde, e, como

conseqüência, o meu gabinete, no qual mantinha uma média de 150

recursos em processamento, hoje está com mais de mil, chegando perto

dos 1.200. E a perspectiva, com o aumento crescente da distribuição,



é a de cada vez aumentar mais, de tal modo que as minhas horas

noturnas e horas outras, dos sábados, domingos, dias de férias,

todas essas já não sejam mais suficientes para que eu dê conta, pelo

menos, de manter o status quo.

Daí que, diante dessa circunstância, cujo único merecimento é a

antigüidade, de ser minha vez de ir para o Conselho, pareceu-me

conveniente que eu faça, depois dessas breves explicações, a

seguinte proposição  mesmo porque temos precedente: que continue

vinculado a todos os feitos que estão distribuídos, evidentemente

que sem nova distribuição, assim como a esses mil, 1.200 ou um pouco

mais de feitos, trabalhando cumulativamente no meu gabinete, na

Coordenadoria e no Centro de Estudos. Tenho a esperança de, em meu

gabinete, em seis meses ou um pouco mais, colocá-los em dia, ou,

pelo menos, reduzi-los a oitocentos ou a mil.

Tive o cuidado de conversar com colegas que passaram pela

Coordenadoria e com o Senhor Ministro Hélio Mosimann, que ainda está

na Coordenadoria, da viabilidade dessa cumulação  é bem verdade que

o Senhor Ministro Dias Trindade já dera prova e demonstração dessa

possibilidade , se eu sacrificaria a Coordenadoria, o Centro de

Estudos ou, na verdade, não conseguiria o objetivo que desejo. Todos

foram unânimes ao dizer que sim, embora o ideal fosse a dedicação

exclusiva à Coordenadoria cumulativamente com o Centro de Estudos.

Considerando as ponderações que me foram feitas, estou disposto,

Senhor Presidente, a pedir que a Corte Especial me autorize  e o

Regimento Interno permite essa construção diante de disposições

expressas que tem tratado das substituições e das vinculações  a

continuar vinculado e trabalhando nos feitos que já estão no meu

gabinete.

É evidente que tomei a cautela de conversar com os Senhores

Presidentes da Seção e da Turma, porque, colocando em pauta os

recursos, deverei comparecer para relatá-los. E Suas Excelências,

com compreensão, disseram-me que não vêem dificuldades.

Senhor Presidente, em linhas gerais, essa é a situação que exponho,

depois de breves explicações. Fora disso, não vejo como aceitar a

Coordenadoria e ficar com esse encargo que, na verdade,

angustiar-me-á muito em ver que deixo no gabinete mais de mil

recursos, quando percebo e tenho a convicção de que, cumulando as

atribuições, e sem desapontar nenhuma delas, será mais um desafio

entre tantos que já enfrentei. Tanto que nesses dias fiquei muito

preocupado quando advogados procuraram-me querendo saber se esses

recursos que já estão comigo há dois anos continuarão esperando

aquele que venha a me substituir. Animei-os com essa perspectiva.



Em resumo, peço a compreensão da Corte  não quero e nem estou

propondo uma posição diferente, não desejo que isso fique como

regra, pois regra não é, baseio-me em um precedente que foi do

Senhor Ministro Dias Trindade  e a de Vossa Excelência, caso aceite

a proposição, para que seja colocada em consideração.

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, o Tribunal apoia a posição do Senhor Ministro Milton Luiz

Pereira.

Assim, passaremos, a seguir, à eleição dos dois Membros Efetivos do

Conselho da Justiça Federal.

Designo como escrutinadores os Senhores Ministros Nilson Naves,

Garcia Vieira e Sálvio de Figueiredo.

Determino ao Diretor-Geral que mande distribuir as cédulas para

votação e depois recolhê-las em urna própria.

(Votação)

Solicito aos Senhores Ministros escrutinadores que procedam à

leitura dos votos.

(Apuração)

Com base na apuração que acaba de ser procedida, proclamo eleitos

como Membros Efetivos do Conselho da Justiça Federal os Senhores

Ministros Milton Luiz Pereira e Cesar Asfor Rocha.

Concedo a palavra aos Excelentíssimos Senhores Ministros Milton Luiz

Pereira e Cesar Asfor Rocha.

O SENHOR MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA: Senhor Presidente, quero

agradecer a confiança da Corte e a compreensão quanto à questão que

suscitei.

O SENHOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Senhor Presidente, agradeço

também a manifestação da Corte pela confiança depositada.

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): Passaremos agora à

votação relativa aos Membros Suplentes do Conselho da Justiça

Federal. Pela ordem de antigüidade, os candidatos são os Senhores

Ministros Vicente Leal e Ari Pargendler. O Senhor Ministro Ruy

Rosado de Aguiar continua como Suplente. Peço que as cédulas sejam

distribuídas.

(Votação)

Solicito aos Senhores Ministros escrutinadores que procedam à

leitura dos votos.

(Apuração)

Com base na apuração que acaba de se verificar, proclamo eleitos

Membros Suplentes do Conselho da Justiça Federal os Senhores

Ministros Vicente Leal e Ari Pargendler.

Concedo a palavra aos Excelentíssimos Senhores Ministros Vicente



Leal e Ari Pargendler.

O SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL: Senhor Presidente, Senhores

Ministros, estou efetivamente lisonjeado com a manifestação de

confiança dos meus ilustres pares. Significa dizer que eu e o Senhor

Ministro Ari Pargendler já estamos atingindo a maioridade.

Agradeço a todos o voto de confiança.

O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER: Senhor Presidente, do mesmo modo,

agradeço aos eminentes colegas.

O SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): Então, agradeço

aos colegas e declaro encerrada a sessão.

Encerrou-se a sessão às 19 horas e 40 minutos, da qual eu,

Rubem Süffert, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei esta ata, que vai

assinada pelo Senhor Presidente do Tribunal.

Ministro Paulo Costa Leite


