
ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 1999

 

ESCOLHA DOS JUÍZES PARA COMPOREM AS LISTAS TRÍPLICES

 

RESOLUÇÃO N.º 001, DE 12 DE MARÇO DE 1999.

 

Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia quatro de março do ano

de mil novecentos e noventa e nove, na sala de Sessões Plenárias do

Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro

Antônio de Pádua Ribeiro, presentes os Senhores Ministros Bueno de

Souza, 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,

Francisco Peçanha Martins, Demócrito Reinaldo, Humberto Gomes de

Barros, Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de

Aguiar, Vicente Leal, Ari Pargendler, José Delgado, José Arnaldo,

Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer,

Aldir Passarinho Junior e Gilson Dipp foi aberta a Sessão. Ausente,

por se encontrar licenciado, o Senhor Ministro William Patterson.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, declaro aberta esta Sessão do Plenário, que tem por

finalidade elaborar as listas de candidatos às vagas decorrentes das

aposentadorias dos Senhores Ministros Adhemar Maciel, Anselmo

Santiago e Cid Flaquer Scartezzini (art. 10, inciso IV, do RISTJ, e

art. 104, parágrafo único, da Constituição Federal).

De acordo com o art. 27, caput, do Regimento Interno, transformo

esta Sessão em Conselho, para que o Tribunal aprecie aspectos gerais

referentes à escolha dos candidatos, seus currículos, vida pregressa

e se foram satisfeitos os requisitos constitucionais exigidos.

Senhores Ministros, torno pública a sessão e designo como

escrutinadores os Senhores Ministros: Costa Leite, Eduardo Ribeiro e

Garcia Vieira.

De acordo com o art. 27, § 4º, do Regimento Interno, se existirem

duas ou mais vagas a serem providas dentre juízes ou

desembargadores, o Tribunal deliberará, preliminarmente, se as

listas se constituirão cada uma com três nomes distintos, ou se

composta a primeira com três nomes, a segunda e subseqüentes deverão

ser integradas pelos dois nomes remanescentes da lista anterior,

acrescidas de mais um nome.

No primeiro sistema, o Tribunal deverá escolher nove nomes para



compor as listas; no segundo sistema, cinco nomes.

Coloco em votação o assunto. Esclareço que quando da escolha dos

desembargadores a lista foi composta pelo segundo sistema, conforme

tradição.

Indago se há alguma objeção quanto à adoção do segundo sistema. Se

houver, colocarei em votação. Se não, declaro a opção pelo segundo

sistema.

O Tribunal, por unanimidade, optou pelo segundo sistema, ou seja,

cada Ministro, em primeiro escrutínio, votará em tantos nomes

quantos forem as vagas a preencher e mais dois. As vagas existentes

são três e assim cada Ministro votará inicialmente em cinco

candidatos.

Determino ao Diretor-Geral que mande distribuir as cédulas para

votação.

(Votação e Apuração)

 

Com base na apuração que acaba de ser concluída, proclamo o seguinte

resultado:

Ordem   Nome    Nascimento      UF      Votos

82      Francisco Cândido de Melo Falcão Neto   30.05.52        PE      21

04      Eliana Calmon Alves     05.11.44        DF      20

01      Plauto Afonso da Silva Ribeiro  22.12.40        DF      19

61      Ellen Gracie Northfleet 16.02.48        RS      18

46      Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini 23.02.37        SP      14

22      Arnaldo Esteves Lima    07.07.44        RJ      14

86      José Lázaro Alfredo Guimarães   19.03.46        PE      12

85      Petrucio Ferreira da Silva      08.07.39        PE      10

28      Maria Helena Cisne Cid  18.07.44        RJ      05

41      Anna Maria Pimentel     18.05.40        SP      02

51      Newton de Lucca 09.10.47        SP      02

20      Tania de Melo Bastos Heine      28.04.44        RJ      01

48      Márcio José de Moraes   29.03.45        SP      01

05      Eustáquio Nunes Sillveira       26.07.46        DF      01

 

Alcançaram a maioria absoluta dos votos os candidatos Francisco

Cândido de Melo Falcão Neto (21); Eliana Calmon Alves (20); Plauto

Afonso da Silva Ribeiro (19) e Ellen Gracie Northfleet (18).

Há, pois, necessidade de segundo escrutínio para escolha do quinto

nome. Concorrerá, o dobro de nomes em relação às vagas existentes na

lista. Considerando que falta inserir apenas 1 nome na lista,

concorrerão dois juízes, quais sejam, os senhores Jorge Tadeo

Flaquer Scartezzini e Arnaldo Esteves Lima, que obtiveram, ambos, 14



votos no primeiro escrutínio.

Assinalo que, segundo a norma regimental, restando apenas uma vaga a

ser preenchida, será escolhido o candidato mais votado, com

preferência ao mais idoso, em caso de empate. É o que dispõe a parte

final do § 3º do art. 27 do Regimento Interno desta Corte.

Determino ao Senhor Diretor-Geral que ordene a distribuição das

novas cédulas.

(Votação e Apuração)

 

A Presidência, com base na apuração que acaba de ser concluída,

proclama como resultado a escolha do juiz Jorge Tadeo Flaquer

Scartezzini, com 17 votos, em segundo escrutínio. Será encaminhado

ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao

Ministro de Estado da Justiça, com os nomes, acompanhados dos

currículos, dos 5 (cinco) juízes escolhidos e indicados por esta

Corte, em ordem descrescente do número de votos obtidos e indicação

do respectivo escrutínio, contendo também esclarecimentos sobre a

composição das listas tríplices a serem elaboradas de acordo com o

disposto no parágrafo 6º do art. 27 do Regimento Interno do

Tribunal, a saber: a primeira, integrada pelos três nomes mais

votados, em ordem decrescente; a segunda, pelos dois nomes

remanescentes da primeira, mais o nome que obteve a quarta

colocação; e a terceira, pelos dois nomes remanescentes da lista

anterior e pelo quinto nome mais votado.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, antes de encerrar, há aquela proposta de Resolução, com

base no disposto na Lei n.º 9.756/98, que foi distribuída. Peço ao

Senhor Ministro Eduardo Ribeiro para fazer a exposição.

 

O SENHOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: Senhor Presidente, em sessão

anterior que tivemos houve o entendimento de que deveria ser

aplicada a Resolução inclusive aos recursos já interpostos.

A proposta que fazemos, após exaustiva discussão, é no sentido de

que os recursos especiais interpostos contra decisão interlocutória

em processo de conhecimento, cautelar ou de embargos à execução, bem

como os agravos de instrumento, visando a que sejam admitidos,

aguardarão, no Superior Tribunal de Justiça, a remessa do especial

relativo à decisão final da causa. Os recursos ainda não

encaminhados a este Tribunal, mesmo que já admitidos, ficarão

retidos, apensados aos autos da causa.

 



O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Coloco em

votação a proposta de Resolução apresentada e colho os votos.

(Votação)

 

O Plenário, por unanimidade, aprovou a Resolução, nos termos

propostos pela Comissão especialmente designada.

Declaro encerrada a Sessão.

Encerrou-se   a   Sessão  às   dez   horas  e   trinta e cinco

minutos, da   qual eu                        , Miguel Augusto

Fonseca de Campos, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei a presente

Ata, que vai assinada pelo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal.

 

Brasília, 04 de março de 1999.

 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Presidente


