
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1998

PRESIDENTE: EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO

ROCHA

SECRETÁRIA: BELA. ROSÂNGELA SILVA

As 14 horas presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros JOSÉ

DANTAS, ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CID FLAQUER SCARTEZZINI, COSTA

LEITE, NILSON NAVES, EDUARDO RIBEIRO, EDSON VIDIGAL, GARCIA VIEIRA,

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, WALDEMAR ZVEITER, FONTES DE ALENCAR,

SÁLVIO DE FIGUEIREDO, BARROS MONTEIRO, HÉLIO MOSIMANN, HUMBERTO

GOMES DE BARROS e VICENTE LEAL foi aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Ministros

PEÇANHA MARTINS, DEMÓCRITO REINALDO, MILTON LUIZ PEREIRA E ANSELMO

SANTIAGO.

Licenciados os Excelentíssimos Senhores Ministros WILLIAM PATTERSON

e BUENO DE SOUZA, sendo substituídos pelos Excelentíssimos  Senhores

Ministros VICENTE LEAL e BARROS MONTEIRO, respectivamente.

PALAVRAS

Senhores Ministros:

Conforme preceituação contida no art. 21, inciso XXX, do Regimento

Interno, tenho a satisfação de apresentar o relatório das atividades

desenvolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça no exercício de

1997. Tendo tomado posse em junho passado, cheguei à Presidência da

Corte após cinqüenta anos de serviço público, durante os quais

sempre procurei manter a consciência do dever para com a Nação.

Alegro-me, assim, por ter alcançado e encaminhado, nestes poucos

meses de gestão, várias das metas propostas. Espero que este

relatório seja, mais que um instrumento de incentivo a continuarmos

buscando a melhoria e o desenvolvimento, uma demonstração da nossa

vontade de ultrapassar os obstáculos.

II- Atividades Judicantes

No ano de 1997, este tribunal julgou 102.054 processos e teve 51.324

acórdãos publicados no Diário  da Justiça. Foram realizadas 428

sessões de julgamento, contudo remanesce, à espera de decisão, a

elevada cifra de 40.789 processos, sendo 35.676 de anos anteriores e

5.113 referentes a 1997.

Os números continuam a confirmar a crise enfrentada pelo Poder

Judiciário. Após a promulgação da Carta Magna de 1988, houve uma

acentuada demanda por  Justiça, fato evidenciador de que, em tempos

de Democracia, a Justiça é um  instrumento com o qual o cidadão faz

valer os seus direitos.

Em contrapartida  a essa confiança depositada na Justiça, no



entanto, está o número  avassalador  de feitos postos à apreciação

dos magistrados, desafiando a rapidez da prestação jurisdicional. No

exercício findo, foram julgados 24.425 processos a mais do que no

ano passado; ainda assim, o número dos não-julgados  é maior que o

do período anterior.

Soma-se a essa situação a demora na escolha do nome que virá ocupar

a vaga aberta com a aposentadoria do Ministro José de Jesus Filho;

tal vacância resulta em numerosos processos que deixam de ser

julgados por ano. Este Tribunal encontra-se desfalcado, portanto,

desde junho de 1997, apesar de a lista tríplice haver sido enviada

ao Presidente da República em agosto próximo passado.

Foram elaborados e apreciados 40 projetos de súmulas e aprovados 22

novos verbetes, tendo sido elevados para 200 os enunciados do

repertório da jurisprudência predominante nesta Corte.

III - Atividades Administrativas

Na área administrativa, devido às mudanças introduzidas em

decorrência da Resolução  nº 09, de 24.6.97, o desenvolvimento dos

trabalhos foi mais ágil  e proveitoso, garantindo, dessa forma, a

satisfação  dos servidores e usuários. Merece destaque especial a

reestruturação organizacional, que facilitou sobremodo as atividades

operacionais e táticas no decorrer desta gestão.

No âmbito da Secretaria-Geral da Presidência, foi reformulado o

regulamento das diversas assessorias e racionalizados os setores

ligados ao Gabinete  da Presidência , visando evitar superposição de

tarefas e melhor definir a natureza e as especificidades de cada

área.

A Assessoria de Comunicação Social, por sua vez, experimentou uma

acentuada dinamização em seu mister de divulgar esta Corte interna

e externamente e é, hoje, uma das que têm o maior nível de

aproveitamento junto à Imprensa brasileira.

Entre os trabalhos realizados por essa Assessoria, sobressaem a

emissão de quatro releases por dia, o que levou este Tribunal a

estar sempre presente nos jornais e telejornais do País; a

cobertura total dos eventos interno; a aproximação com os principais

jornalistas e veículos noticiosos do Rio de Janeiro e São Paulo; a

confecção tempestiva do clipping, entregue aos Senhores Ministros

também nos feriados e finais de semana; a intensificação da

periodicidade e a modernização do boletim interno, o INFORME-SE, e a

atualização diária de notícia desta corte na Internet.

Vale ressaltar a abertura do complexo arquitetônico deste tribunal

para a realização de importantes seminários, encontros  e simpósios

nacionais e internacionais, bem como exposições, a exemplo do



Encontro Roma-Brasília, do Seminário Brasília Lisboa e da Mostra de

Design em prata Italiana, uma das mais relevantes exposições de arte

contemporânea, que recebeu grandes elogios da crítica especializada.

No plano Jurídico, é importante mencionar a instalação  do serviço

de autenticação, providência que facilitou, consideravelmente, a

formação dos Agravos de Instrumento  para o Supremo Tribunal

Federal, evitando a saída dos feitos para fotocópias.

Foi concluído o trabalho de elaboração e revisão do Thesaurus

Jurídico, sugerido, em 1992, pela Comissão Técnica de

Jurisprudência, composta de representantes  do Superior Tribunal de

Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal, sob a Coordenação do Centro de Estudos

Judiciários do Conselho de Justiça Federal. O novo Thesaurus já vem

sendo utilizado pela Secretaria de Jurisprudência e representa

elemento fundamental para um futuro trabalho de padronização e

integração da base de dados da jurisprudência de todos os tribunais.

Por outro lado, a disponibilização da jurisprudência através da

Internet, desde meados de junho passado, multiplicou o número de

usuários e democratizou o acesso à base de dados da jurisprudência

desta Corte, tornando ainda mais relevante o trabalho de

análise/seleção  e formatação das informações, o qual possibilita

localizar, de maneira rápida e precisa, o documento desejado numa

base onde constam mais de 180.000 acórdãos. Impende destacar que a

nossa base de dados é uma das mais importantes entre as de todos os

tribunais do País e, sem dúvida, uma das mais demandadas.

Ainda com relação à Secretaria de Jurisprudência, devido à maior

informatização da área, as indexações de processos ganharam

qualidade e rapidez, embora já fossem consideradas de alto nível.

Convém  registrar que, em 1997, a mencionada Secretaria recebeu a

visita do Diretor de Serviço de Jurisprudência  do Supremo Tribunal

Federal, acompanhado de nove servidores, com o objetivo de conhecer

os nossos sistemas de jurisprudência, organograma, fluxograma e

procedimentos de análise.

Na Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, a principal realização foi a

instalação do sistema de segurança, que, além de proteger o acervo

bibliográfico contra qualquer tentativa de furto, permite um

controle mais efetivo  da circulação dos livros.

Com respeito à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, a

instalação de dois novos consultórios na Seção de Assistência

Odontológica constituiu o primeiro passo para proporcionar aos

servidores e aos seus dependentes tratamento clínico dentro do

próprio Tribunal.



Além disso, a consolidação da Seção de fisioterapia facilitou o

atendimento e melhorou, de modo considerável, a qualidade dos

serviços prestados aos Senhores Ministros, aos funcionários e aos

dependentes.

Um empreendimento notável foi a criação de um ambulatório equipado

para emergências cardiológicas e outras, cuja inauguração ocorrerá

meados de fevereiro de 1998.

A "Segunda Semana de Saúde Bucal" da Secretaria de Serviços

Integrados de Saúde foi um sucesso, contribuindo, certamente, para

a melhoria da saúde de todo o corpo funcional.

Quanto à Secretaria de Informática, consolidou-se o funcionamento

dos "gabinetes virtuais", visando facilitar e agilizar o trabalho

dos Senhores Ministros.

Relevante foi, também a migração do ambiente operacional de

aproximadamente 700 microcomputadores para Windows 95, procedimento

que tornou mais fácil o acesso à Internet.

A Secretaria  de Segurança e Apoio aos Ministros criou as

"representações virtuais", ou seja, o estabelecimento, em outras

capitais, de estruturas operacionais para segurança dos Senhores

Ministros em viagem, semelhantes às existentes nas cidades do Rio de

Janeiro e São Paulo.

Objetivando o desenvolvimento e a capacitação do corpo funcional, a

Secretaria de Recursos Humanos promoveu 131 cursos internos e

externos, os quais redundaram na melhoria dos serviços e na

satisfação pessoal dos servidores.

Em termos financeiros, este Tribunal teve, para o ano de 1997, um

orçamento de cento e cinqüenta  e três milhões, duzentos e setenta e

quatro mil, quatrocentos e quarenta  e seis reais, cerca de 4,29%

menor que o valor constante no Projeto de Lei Orçamentária

originalmente elaborado junto ao Congresso Nacional. Tivemos, no

segundo semestre, em face de insuficiência das verbas destinadas a

este  Tribunal, uma suplementação de quarenta e sete milhões

seiscentos e seis mil e quinhentos reais, sendo quatro milhões,

quinhentos e cinqüenta  e quatro mil e quinhentos reais originados

do remanejamento de dotações do próprio orçamento da Corte e

quarenta e três milhões, cinqüenta  e dois mil reais resultantes de

crédito novo, totalizando, ao final do exercício, uma dotação de

centro e noventa e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil,

quatrocentos e quarenta  e seis reais. As despesas  realizadas à

conta de dotação orçamentária  de 1997 atingiram o montante de cento

e noventa e cinco milhões, duzentos e cinqüenta  e sete mil, cento e

oito reais e quatorze centavos , correspondente a 99,44% do



orçamento, tendo sido revertido ao Tesouro Nacional o saldo de um

milhão, noventa mil, setenta e nove reais e oitenta e seis centavos.

O Congresso Nacional realizou corte, no percentual de 50%, nas

verbas  destinadas à assistência médica e odontológica, o que

acarreou profundas reduções de gastos em outras rubricas e

remanejamento de verba para o programa de assistência médica no

valor  de dois milhões , cento e quatorze mil, vinte e cinco

reais.

Mesmo com todas essas providências, tivemos de restringir  algumas

áreas de atendimento  e aumentar os percentuais  de contribuição dos

funcionários  para determinados  procedimentos médicos e/ou

odontológicos, como forma de evitar que o PRÓ-SER tivesse suas

atividades interrompidas ou entrasse em colapso financeiro.

Apesar dessas circunstâncias, porém, foram atendidas 750 crianças,

com idade entre zero e seis anos, pelo PAE - Programa de Assistência

Pré-Escolar no exercício de 1997. A par disso, funcionários  que,

por incompatibilidade de horário, não utilizam o transporte do

Tribunal foram beneficiados com a concessão de vale-transporte, e

1.931

servidores receberam o auxílio-refeição, o qual, a partir de

setembro, em decorrência do Decreto 2.050, passou a ser pago em

pecúnia.

Com todas as dificuldade em que pese a carência de recursos, a

assistência médica e odontológica  propriamente dita atingiu um

universo de 6.059 dependentes, além de 1.950 servidores ativos e 573

inativos.

Para o exercício de 1998, a proposta orçamentária, na intenção de

atender a todas as demandas do Tribunal, é da ordem de duzentos e

trinta  e três milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil,

novecentos e cinqüenta e sete reais, conforme as rubricas

especificadas nos documentos encaminhados à Secretaria de Orçamento

Federal do Ministério do Planejamento e de Orçamento.

IV - Conclusão

Isto é, em linhas gerais, o que me incumbia apresentar, no dever

regimental de relatar as principais realizações desta gestão. Farei

distribuir, o mais breve possível, a cada Ministro e aos

interessados, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas

em 1997.

Quero, nesta oportunidade, transmitir aos nobres Pares meu

reconhecimento pela lealdade e apoio; aos funcionários, meu

agradecimento pela  abnegação e esforço despendidos, convicto de que

sem o trabalho dedicado e diário de cada um e de todos, este



Tribunal não teria hoje o respeito e o excelente conceito que

desfruta em toda a Nação.

Que Deus nos ilumine e nos dê forças para a caminhada de 1998, a fim

de prosseguirmos incansáveis nas tarefas diárias e no sagrado dever

de fazer Justiça ao humilde, àquele que, muitas vezes, como disse o

poeta "não tem com quem contar".

Finalizando esta exposição, declaro aberto o ano judiciário de 1998

do Superior Tribunal de Justiça.

JULGAMENTOS

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

Encerrou-se a sessão às 14:45 horas, tendo sido julgado 01 processo,

ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998

MINISTRO AMÉRICO LUZ                   ROSÂNGELA SILVA

Presidente da Sessão                      Secretária


