
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 5 DE FEVEREIRO DE 2003 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  NILSON NAVES 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA   :  EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO 
ROCHA 
SECRETÁRIA : Bela. AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 
Às quatorze horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
EDSON VIDIGAL, FONTES DE ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, BARROS 
MONTEIRO, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO GOMES DE BARROS, CESAR 
ASFOR ROCHA, RUY ROSADO DE AGUIAR, VICENTE LEAL, ARI PARGENDLER, JOSÉ 
DELGADO, JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, FERNANDO GONÇALVES, CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO, FELIX FISCHER, GILSON DIPP, ELIANA CALMON, FRANCISCO 
FALCÃO e FRANCIULLI NETTO, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 

 
P A L A V R A S 

 
O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL: Sr. Presidente, é motivo de orgulho para o 
Brasil e, em especial, para a magistratura brasileira a eleição, ontem, na Organização 
das Nações Unidas, da Desembargadora Federal Dra. Sylvia Steiner, para integrar o 
Tribunal Penal Internacional. A instalação, por si só, dessa Corte Internacional de Justiça 
já configura uma vitória da liberdade, por conseguinte, da democracia, na resistência às 
ditaduras, aos déspotas de todos os matizes, que, até mesmo em nome da liberdade, 
ainda estão no mundo de hoje a cometer os mais odientos crimes contra a humanidade. 
A Dra. Sylvia Steiner foi indicada pelo Brasil, concorrendo com dez  juízes, dos quais seis 
mulheres, e foi a quarta mais votada, o que, conseqüentemente, também constitui uma 
vitória das mulheres do mundo. Quem haveria de pensar que isso ocorreria, no início do 
último século, quando elas ainda eram proibidas de votar, porque eram tidas como seres 
inferiores na legislação feita pelos homens, na forma mais primária de dominá-las?         
Faço esse registro, portanto, com muito orgulho, sabendo que estou também exprimindo 
o sentimento de júbilo de todos os brasileiros e, principalmente, de todas as mulheres do 
Brasil. Nossas congratulações para o registro em ata e, particularmente, ao Tribunal 
Regional Federal de São Paulo, que teve até aqui a Dra. Sylvia Steiner como uma das 
suas juízas mais eficientes, mais atuantes, mais ativas. Muito obrigado. 
A EXMA. SRA. DELZA CURVELLO ROCHA (SUBPROCURADORA): Exmo. Sr. 
Presidente, Exmos. Srs. Ministros, o Ministério Público deseja associar-se a este registro 
em ata, principalmente porque a ilustre Magistrada tem a sua origem no Ministério 
Público Federal, onde pontificou como Procuradora da República e, posteriormente, como 
Procuradora Regional da República. Daí por que peço que V. Exa. estenda a este registro 
a manifestação do Ministério Público. 

 
P A L A V R A S 

 
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO: Sr. Presidente, um tanto a contragosto, 
quero requerer que fique consignado nessa ata a minha manifestação de pleno apoio ao 
artigo do Dr. Rubens Approbato Machado veiculado na Folha de São Paulo do dia 
31/12/2002, com a responsabilidade de Presidente do Conselho Federal da OAB. Trata-se 
de pessoa que conheço de perto, com quem tive a oportunidade de conviver quando ele 
era Presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, momento em que os 
Desembargadores Hermes Pinotti e Jorge Celidônio e eu ocupávamos uma comissão 
preparatória de cursos à Magistratura, sem remuneração; portanto, conheço o estofo 
moral e a pessoa do Dr. Rubens Approbato Machado a fundo.  Este é um requerimento 
pessoal, e estou solidário mormente no ponto em que ele se refere, em seu artigo, às 
pessoas envolvidas em fatos notórios, por terem sido veiculados, em toda a imprensa 
nacional, quanto ao afastamento dos implicados até final apuração. Não estou fazendo, 

 
 



 
 

nem é do meu feitio, nenhum juízo, e estou, de coração, torcendo para que essas 
investigações, com a profundidade que devem ter, em face das dimensões que o 
problema tomou, acabem por concluir que as pessoas mencionadas em seu artigo não 
têm culpa nenhuma, que isso talvez seja arte de possíveis agenciadores, de possíveis 
lobistas; é pelo que torço de coração e no que, no fundo, acredito. Mas, de qualquer 
maneira, sentindo a repercussão do problema, mormente no Estado ao que me encontro 
vinculado, com a responsabilidade de 36 anos de Magistratura e como operador do 
Direito há mais de 40 anos, estou absolutamente convicto de que a sociedade está 
esperando, realmente, um relatório final, que vá a fundo, um rastreamento  de tudo que 
foi dito. O Tribunal encontra-se em xeque e, embora com 3 anos e alguns meses a ele 
incorporado - aqui cheguei depois de uma carreira crivada de muita luta e sacrifício -, 
não quero e não me sinto à vontade ou confortável na posição de estar prestando 
esclarecimentos a fulanos e beltranos e até a meias palavras e insinuações. Com 
respaldo no art. 37, caput, da Constituição Federal, faço o requerimento, com a 
responsabilidade de meu cargo, em sessão pública, porque penso que toda publicidade 
que puder envolver este problema é benéfica ao nosso Tribunal, e estou muito à vontade 
para dizer isso, pois não tenho, absolutamente, nada de pessoal contra as pessoas 
envolvidas. Tenho, inclusive, certeza de que o próprio Ministro Vicente Leal, um dos 
envolvidos, é um dos maiores interessados na profunda apuração dos fatos, pois tive a 
oportunidade, no início de dezembro do ano passado, de ouvir S. Exa. proferir, em Goiás, 
uma palestra sobre a ética dos Magistrados. S. Exa. teria até um opúsculo - só quanto ao 
tamanho, não quanto ao conteúdo - a respeito do tema e, portanto, não farei nenhum 
juízo de valor, mas faço questão absoluta de que esta minha manifestação conste em 
ata, em sessão pública, com a responsabilidade de meu cargo. Era o que tinha a 
requerer. 

 
J U L G A M E N T O S 

 
Encerrou-se a sessão às dezoito horas e dez minutos, tendo sido julgados sete processos 
e adiado  o julgamento dos demais feitos para a próxima sessão. 

 
Brasília, 05  de fevereiro  de 2003. 

 
MINISTRO NILSON NAVES 

Presidente da sessão 
 

AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA 
Secretária 
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