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SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE INSTALAÇÃO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

Às dezoito horas e treze minutos do dia quinze de abril do ano de dois mil e nove, 
na Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do 
Ministro Cesar Asfor Rocha, foi aberta a Sessão. Presentes os Ministros Nilson Naves, Ari 
Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, 
Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Luiz 
Fux, João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Castro Meira, Denise Arruda, 
Arnaldo Esteves Lima, Massami Uyeda, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, 
Herman Benjamin, Napoleão Maia Filho, Sidnei Beneti, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. Ausente, 
justificadamente, a Ministra Eliana Calmon.   
 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: “Será dado início à sessão solene comemorativa 
dos 20 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. 

Solicitamos aos presentes que fiquem de pé para entrada dos Ministros da Corte 
e das autoridades que comporão a mesa. 

Ouviremos agora o Hino Nacional brasileiro que será executado pela Banda do 
Batalhão de Guarda Presidencial, sob a regência do maestro Sub-Tenente Valdinei Pereira 
dos Santos. 

 

MINISTRO PRESIDENTE (CESAR ASFOR ROCHA): Declaro aberta esta 
sessão solene destinada a comemorar os 20 anos de instalação do Superior Tribunal de 
Justiça.  

Convido o Dr. Cezar Britto, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, para usar da palavra em nome da nobre classe dos advogados.  

 
PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL (CEZAR BRITTO): Exmo Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça; Excelentíssimo Senhor José de Alencar Gomes da Silva, 
Vice-Presidente da República; Exmo. Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal; 
Exmo. Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados; Exmo. Sr. Ministro 
Antônio Cezar Peluso, Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal; Sr. Antônio 
Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador-Geral da República; Exmos. Srs. Ministros 
do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Superior Tribunal Militar; colegas advogados; colegas magistrados; colegas 
do Ministério Público; parlamentares; governadores; senhoras e senhores. 

O vigésimo aniversário desta Corte, muito justamente, corretamente, chamada 
de Tribunal da Cidadania, é dia de gala para a justiça brasileira. 



 

E o simples fato de esse dia merecer tais celebrações, reunindo autoridades da 
cúpula dos demais Poderes, mostra o sincero e espontâneo reconhecimento pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade, confirmando que trilha o caminho certo, a 
bela Via da Democracia, a maior já percorrida em nossa história republicana. 

No iniciar desta semana, os dirigentes dos três Poderes firmaram, em ato solene, 
o ‘II Pacto Republicano por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo’. É 
significativo que tal ato tenha tido como eixo a defesa da Justiça. E é simples entender: 
sem Justiça não há democracia. 

Dentre outros compromissos assumidos, apontou-se a necessidade de se firmar 
uma agenda conjunta em que se estabeleçam condições de garantia dos princípios 
constitucionais. É uma demonstração inequívoca de que os Poderes compreenderam que 
são harmônicos e interdependentes, nem um melhor do que outro. Todos absolutamente 
iguais. Todos efetivamente compromissados com o ideal de Justiça, cada qual se 
comprometendo a fazer sua parte. 

E é assim que deve ser quando os pactos são firmados: cada um dando o melhor 
de si para que o compromisso saia do papel e ganhe o colorido da realidade. Pactos são 
para serem cumpridos, sob pena de frustrarem aqueles a que se destinam. 

Tenho a certeza de que o II Pacto agora celebrado, firmado por republicanos de 
primeira linha, não será utilizado para iludir a população, ainda mais aquela carente de 
Justiça. Certamente será um pacto para fazer valer. 

Saúdo o deputado Michel Temer que muito honra a advocacia brasileira na 
condição de advogado e presidente da Câmara dos Deputados. 

A advocacia brasileira, constitucionalmente parceira na administração da Justiça, 
fará a sua parte, sugerindo, debatendo, apresentando propostas que visem tornar, como 
quer o pacto, o ‘Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo’. 

Exatamente por assim compreender, não posso deixar de registrar, neste 
Tribunal da Cidadania, que o Pacto já nasce sob gravíssima ameaça, sem perspectiva de 
crescimento. Nasce quando o Senado Federal, um dos seus signatários, acaba de aprovar 
projeto de emenda constitucional que atinge mortalmente outro de seus signatários, o 
Poder Judiciário. 

Falo da recente aprovação pelos senadores da PEC 12, também conhecida como 
PEC do CALOTE. 

A simples inclusão, no corpo da Constituição-Cidadã, de uma regra que estimula 
o calote já justificaria a sua não aprovação. Afinal, dívida é para ser paga, como está 
fazendo o Brasil perante os seus credores internacionais. 

Mas a agressão é ainda maior. A dívida que não se quer pagar é aquela oriunda 
de sentença judicial, coberta pelo manto sagrado e constitucional da coisa julgada, livre 
de falsificações, direito fundamental do cidadão. É essa dívida, judicialmente 
reconhecida, que a emenda transforma em objeto do calote oficial. 

Aprovada a emenda, o Poder Legislativo, signatário do Pacto Republicano dos 
três Poderes, estará dizendo que o sentimento do Poder Judiciário, sua sentença, sua 
independência e soberania nada valem – não passam de um nada jurídico. 

Mas não se pense que a agressão ao Poder Judiciário acaba aí. Ousou-se mais. 
Ao limitar, inconstitucionalmente, o poder coercitivo da decisão judicial a até dois por 
cento do orçamento estatal, a PEC não apenas estabeleceu que o Judiciário vale dois por 
cento do Executivo, que suas decisões serão submetidas às secretarias de Fazenda 
estaduais e municipais, mas, sobretudo, criou um precedente perigosíssimo: concede-se 
autorização ilimitada para que se cometam abusos diversos contra o cidadão. 

Os governantes estarão livres, daqui por diante, para confiscar direitos civis, 
mesmo aqueles apontados constitucionalmente como fundamentais. Estarão autorizados, 
inclusive, a reduzir aposentadorias, confiscar vencimentos e propriedades, vingar-se de 
adversários, ameaçar discordantes, desviar recursos e reduzir repasses orçamentários, 



 

pois o Judiciário não mais os coibirá. A cidadania passará a rezar para que não seja 
agredida por agentes e servidores públicos que não honram as funções, ansiosos por 
propina, que embargam dolosamente obras, que cobram multas extorsivas ou que, por 
simples desleixo, provocam acidentes de automóvel. Os faltosos estarão impunes, livres 
até de ação regressiva. 

Em plena Era da Responsabilidade Fiscal, criaremos a Era da Irresponsabilidade 
Estatal. 

Somente para exemplificar, uma decisão judicial transitada em julgado no 
Estado do Espírito Santo, em face do volume de precatórios lá acumulados, por inépcia 
administrativa, será cumprida em cem ou mais anos. É até uma trágica ironia considerar 
imortais os cidadãos do Espírito Santo, talvez porque, fazendo valer o seu sacro nome, 
tenham os seus créditos judiciais ressuscitados em seus netos ou bisnetos. Lá, 
aprovando-se essa emenda, as sentenças judiciais só serão cumpridas em sessões 
espíritas, quando o credor já pertencer ao mundo dos mortos. 

E ainda acreditando que a agressão fora pouca, além de se aniquilar a imparcial 
ordem cronológica dos pagamentos dos créditos amparados pela coisa julgada, criou-se o 
mercado de leilão da sentença judicial. 

Propõe a emenda que se leiloe o Poder Judiciário. O melhor preço não será 
aquele equilibrado pela balança da Justiça, imortalizado pela deusa Themis. Não, o preço 
será dado pelo tamanho da fome e da necessidade do cidadão. Aquele que não puder 
esperar décadas para ver cumprida a sentença que por anos e anos lutou, acreditando no 
Poder Judiciário e na missão que lhe é atribuída pela Constituição-Cidadã, deverá ceder o 
seu direito, o bem precioso, imutável e sagrado da coisa julgada. 

O seu inabalável crédito, duramente obtido, não passará de moeda-podre, papel 
tóxico, termo vulgarizado pela crise mundial do sistema financeiro. 

 De uma só penada, sob a égide do bem intencionado ‘I Pacto Republicano de 
Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo’, temos o seu revés: o 
anti-Pacto. A PEC 12 é o anti-Pacto Republicano. 

Caso seja aprovada pela Câmara dos Deputados, estabelecerá dois tipos de 
Poder Judiciário: um, destinado ao cidadão, querendo mesmo ser ‘acessível, ágil e 
efetivo’, nos moldes concebidos pela Carta-Cidadã; o outro, assumidamente cruel, 
moroso, desrespeitoso, protegendo o Estado, fazendo repristinar a velha filosofia da 
Carta-Estatal do autoritarismo. 

Um, com prazo de validade para o cumprimento das decisões judiciais. O outro, 
com decisões a perder de vista, onde não se aplica o princípio da razoável duração do 
processo. Um, para valer, coercitivo, igual para todos. O outro, um verdadeiro e ofensivo 
faz-de-conta, pois o que conta é o peso do Executivo, não mais o Sistema de freios e 
contra-pesos. 

Os defensores da emenda alegam que o Estado não tem recursos, que a emenda 
socorre os cofres municipais e estaduais. Ora, se a União está em dia com os seus 
precatórios, da mesma forma que muitos estados e municípios, por que outros não 
estão? 

Simples: porque governantes descompromissados com a cidadania e com o 
Poder Judiciário não honram seus compromissos. E são esses mesmos governantes os 
beneficiários das suas próprias torpezas. É justo? É razoável? 

E não é só: num país em que jamais faltou dinheiro para obras públicas 
faraônicas, desperdícios de verbas oficiais, propagandas pessoais pagas pelo erário, 
aluguéis de avião, cartões corporativos, servidores apadrinhados ou fantasma, má-
gestão e que socorre bancos, montadoras de automóveis e concede anistia fiscal não 
pode se alegar que falta dinheiro justamente para cumprir uma decisão judicial, a mais 
importante de todas no sistema democrático. E não se trata de socorrê-lo, mas de 
ressarci-lo de subtrações que lhe foram impostas pelo próprio Estado. 



 

Não sei o que é mais absurdo: se a PEC 12 ou os argumentos em sua defesa. O 
que sei é que é a PEC da anti-cidadania. É a anti-Constituição-Cidadã. Fere fundo toda a 
sua generosa filosofia humanista. Revoga-a na prática. Relativiza o conceito histórico de 
dívida, sob o qual se estruturou nossa civilização, deixando de vê-la como compromisso 
jurídico e moral a ser cumprido, para tornar-se uma hipótese, uma barganha, em que 
cabe ao mais forte estabelecer a regra do jogo - e cumpri-la se lhe convier. 

Perdoem se ocupo esta tribuna, em dia de festa, com assunto de tal teor. É que 
sendo este o Tribunal da Cidadania, em que o cidadão, mais que em qualquer outro, se 
sente representado e no qual deposita sua fé e esperança na justiça, não haveria espaço 
mais propício para expressar sua angústia, diante de tal ameaça. 

Creio que é uma forma de a advocacia, parceira da magistratura na produção da 
justiça, homenagear esta Casa, denunciando a agressão que esta emenda lhe quer 
perpetrar. 

A OAB é solidária ao Judiciário nessa causa, que pretende diminuí-lo perante o 
sistema tripartite. Por essa razão, associa-se às manifestações de protesto dos órgãos 
representativos da magistratura contra a PEC 12 - a PEC anti-Pacto, a PEC anti-
República. 

Aproveito aqui para convidar os ilustres ministros e os demais presentes para 
que se associem à passeata em defesa da cidadania e do Poder Judiciário, que 
advogados, magistrados, servidores públicos e diversos segmentos sociais farão, no 
próximo dia 6, na Esplanada dos Ministérios, culminando com a entrega de um manifesto 
ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, também um dos signatários do 
II Pacto, solicitando que não seja aprovada a inconstitucional e ofensiva PEC 12. 

Anuncio que o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, 
carinhosamente, já acolheu o nosso pedido e nos receberá nesse histórico dia para o 
Poder Judiciário. 

A hora é de união de todos os que acreditam na necessidade de um Judiciário 
soberano e respeitado em suas decisões. Não se trata de uma causa exclusiva de juízes e 
advogados, de operadores do Direito, mas de toda a sociedade brasileira. A mesma que 
hoje celebra os vinte anos deste Superior Tribunal de Justiça. 

Concluo renovando as congratulações da advocacia a este Tribunal, desejando 
que se fortaleça cada vez mais no cumprimento de sua missão institucional, tornando-o 
cada vez mais um tribunal altivo, ativo e que cada vez mais faça valer, como tem valido, 
a sua nomenclatura popular de Tribunal da Cidadania tão bem recitada por todos aqueles 
que conhecem esta Casa. 

Parabéns e muito obrigado. Que estejamos aqui daqui a vinte, quarenta, 
sessenta anos, dizendo que este Tribunal continua da Cidadania, até porque suas 
decisões são respeitadas. 

Muito obrigado." 

  

MINISTRO PRESIDENTE (CESAR ASFOR ROCHA): Dando prosseguimento à 
solenidade, concedo a palavra ao Exmo Sr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, 
Procurador-Geral da República, para falar em nome do Ministério Público Federal.   

 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (ANTONIO FERNANDO BARROS E 
SILVA DE SOUZA): Exmo. Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, Excelentíssimo Senhor José 
de Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República; Exmo. Sr. José Sarney, 
Presidente do Senado Federal; Exmo. Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos 
Deputados; Exmo. Sr. Ministro Antônio Cezar Peluso, Presidente em exercício do 
Supremo Tribunal Federal; Ministros do Supremo Tribunal Federal, desta Corte e dos 
demais tribunais superiores; senhores membros do Ministério Público e da magistratura; 
senhores advogados; demais autoridades; senhoras e senhores. 



 

Ocorreu no dia 7 deste mês o vigésimo aniversário de instalação deste Superior 
Tribunal de Justiça, criado pela Constituição de 1988 e esta solenidade é destinada à 
comemoração de tão auspicioso evento. 

Exmo. Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, na posse de Vossa Excelência na 
Presidência desta Corte Superior, realizada em setembro de 2008, tive a oportunidade de 
externar desta qualificada tribuna o meu convencimento a propósito da importância tanto 
da democracia, que não é regime das utopias, mas sim o que viabiliza o pluralismo e se 
fundamenta na liberdade do dissenso, quanto do Estado de Direito, que não é imune aos 
desvios de conduta no exercício da função pública, mas sim aquele em que os 
mecanismos institucionais operam de modo eficiente na fiscalização e no combate de tais 
desvios, vale dizer o Estado que estabelece, respeita e fiscaliza o cumprimento das 
regras. 

Também manifestei a compreensão de que a Constituição de 1988, 
diferentemente de todas as anteriores, não só tem conseguido dar estabilidade ao 
processo político brasileiro, exigindo e fomentando o desenvolvimento social e 
econômico, bem como a redução das desigualdades e da exclusão social, como também 
revelado o seu compromisso com um sistema de direitos fundamentais avançado, 
fundados na coprimazia da autonomia privada e pública do ser humano, aliado a um 
intransigente posicionamento contra a imoralidade política e administrativa, com o 
arbítrio, a prepotência e a vontade irresoluta pelo poder total ou incontrastável. 

O Estado de Direito somente é infirmado quando os mecanismos constitucionais 
e legais, predispostos a combater eventuais desvios de conduta, inclusive de autoridades 
públicas, permanecerem inoperantes e ineficazes. 

Constatado qualquer desvio que o comprometa é fundamental à sua persistência 
a atuação imediata e firme das instituições encarregadas de restaurar a normalidade, 
mediante a necessária investigação, com a utilização dos instrumentos de investigação 
pertinentes, para o adequado esclarecimento dos fatos e a indispensável 
responsabilização do infrator, seja no plano penal, seja no administrativo ou mesmo no 
civil. 

Não há Estado de Direito e tampouco direitos fundamentais se não houver 
adequada e pronta resposta à criminalidade em todas as suas formas. Reafirmo que 
impunidade não rima com democracia nem com regularidade institucional. 

Senhor Presidente, não há direitos nem sociedade bem ordenada onde falta a 
justiça. E não há justiça se não se consegue, de maneira eficiente e com respeito ao 
devido processo constitucional, punir quem atenta contra a segurança pública ou, talvez 
pior, deixar impunes aqueles que se enriquecem ou facilitam o enriquecimento alheio às 
custas da corrupção. 

Se o homicida, para além da sua vítima, atinge de morte também o 
compromisso ético e constitucional de todos com o direito à vida; o corrupto alveja o 
coração da solidariedade humana, desviando recursos que seriam aplicados na efetivação 
de direitos básicos como a educação e a saúde, o que potencializa uma espécie de 
assassinato em série dos espíritos e dos corpos de milhões de brasileiros. 

Portanto, se o Judiciário há de ser, ainda que contrafactualmente, imparcial, não 
pode ser neutro em relação aos direitos e às suas garantias institucionais. Se não há de 
fazer vez de uma das partes, não pode ser cego aos desvios de uma sociedade 
materialmente assimétrica, principalmente quando existe uma Constituição a dele exigir 
o comprometimento com os ideais de liberdade e justiça social. A Justiça não pode ser 
um meio para consolidar as injustiças estabelecidas pela força ou poder. 

Sob essas inspirações, presto em nome pessoal e do Ministério Público sinceras 
homenagens aos 20 anos deste Superior Tribunal de Justiça que, com dificuldades de 
diversas montas e dentro dos limites de sua competência, tentou promover a justiça 
possível em um país tão carente da justiça necessária. 



 

Um Tribunal, dotado constitucionalmente de significativas competências da 
jurisdição constitucional das liberdades e, ao mesmo tempo, definido como o espaço da 
persecução criminal contra autoridades públicas e políticas de alto escalão, dentre outras 
tantas funções, e que ainda tem de dar conta da completude e coerência do direito 
federal, avança sobre o século XXI com o desafio de atender às expectativas do povo 
brasileiro no sentido de superar suas próprias marcas e dificuldades na promoção da 
justiça. O seu próprio nome não é um trocadilho, mas o império do querer constituinte 
renovado no plebiscito diário da cidadania de ser superior e de verdadeiramente fazer 
justiça. 

O Superior Tribunal de Justiça, que é responsável pela interpretação do direito 
federal e que já contabiliza quase três milhões de julgamentos nestes 20 anos de 
existência, tem papel fundamental, seja na preservação de direitos e garantias 
individuais e coletivos do cidadão, seja na realização de uma justiça penal efetiva. 
Recebam Senhor Presidente e os Senhores Ministros a homenagem do Ministério Público. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Neste momento, ouviremos o Excelentíssimo 
Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, que, como Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, falará em nome da Corte.  

 

MINISTRO PRESIDENTE (CESAR ASFOR ROCHA): Excelências, momento 
gratificante e excelso é este, em que os Poderes da República, o Ministério Público 
Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Imprensa e nossos Ministros e servidores 
irmanam-se para celebrar os vinte anos de atuação – soberana atuação – do Superior 
Tribunal de Justiça. 

São vinte anos de justiça aberta, democrática, dinâmica, condizente com as 
profundas transformações sociais que vêm ocorrendo desde o final do século XX e ainda 
se processam neste início de milênio. Uma justiça que se tem esmerado, a cada dia, para 
tornar-se mais célere e efetiva, porquanto centrada nos anseios dos jurisdicionados. 

São vinte anos de fortalecimento da democracia, de reconhecimento e 
salvaguarda dos direitos garantidos pela Constituição Federal, de portas e corações 
abertos aos cidadãos de nosso imenso Brasil. Refiro-me tanto à grande maioria dos 
brasileiros, que compõe a base da pirâmide social, quanto àqueles que constituem o topo 
e a parte intermediária dessa pirâmide. Sim, porque daqui saíram, e continuam a sair, 
milhares de decisões referentes, por exemplo, a disputas entre vizinhos por “um palmo 
de terra” e muitas outras de real importância para os destinos do País, de grande 
repercussão nacional. 

A 7 de abril de 1989, foi instalado, em sessão solene do Supremo Tribunal 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça, trazendo a missão de zelar pela inteireza, 
autoridade e uniformidade interpretativa do direito federal, fruto de uma larga visão e 
um elevado espírito público de homens notáveis e, por todos, registro o nome do 
eminente Senador José Sarney que era, à época, o Presidente da República do Brasil. 

Inicialmente com 26 Ministros, muitos dos quais estão, hoje, aqui presentes, 
como os Ministros Carlos Mário da Silva Velloso, Ilmar Galvão, que depois honraram o 
Supremo Tribunal Federal, os Ministros Washington Bolívar, Carlos Thibau, Paulo Costa 
Leite, Eduardo Ribeiro, José de Jesus Filho e Edson Vidigal, provenientes do extinto 
Tribunal Federal de Recursos, sua composição foi acrescida de sete novos membros, 
empossados em 18 de maio subseqüente, sendo que desses estão aqui presentes os 
Ministros Cláudio Santos e Waldemar Zveiter. Desses 33 magistrados pioneiros, 
permanece na composição o eminente Ministro Nilson Vital Naves. Todos, como colunas, 
firmaram as bases dessa epopéia, que fala de uma nova era da Justiça brasileira. 

Cumpre lembrar que este Tribunal foi instituído pela Constituição Federal de 
1988. Contudo, sua concepção não se deu na Assembléia Constituinte; resultou de 



 

profundos estudos e debates nos meios forenses destinados a solucionar a crise do 
Supremo, que estava abarrotado de processos. 

Numa mesa-redonda realizada em 1965 pela Fundação Getúlio Vargas, 
renomados juristas sugeriram a criação de uma nova Corte, a que incumbiria velar pela 
autoridade e uniformidade do direito federal. Ao Supremo, caberia, estritamente, o 
grande papel de instância constitucional. 

Foram lançados, pois, ali, os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça – 
Tribunal nacional, órgão de cúpula da Justiça comum, Corte máxima infraconstitucional 
do País, cujas características iniciais foram perpetuadas pela Constituição Federal.  

Em 1989, primeiro ano de funcionamento, foram julgados apenas 3.711 feitos. É 
evidente que tímida ainda era a sociedade brasileira no tocante à reivindicação de seus 
direitos.  

Mas bem sabemos que, desde então, o Brasil mudou e mudou para melhor. A 
Carta Magna vigente alargou, ou mesmo abriu, as portas da democracia, levando o povo 
a buscar mais os seus direitos; a mídia, nos últimos tempos, fez-se instrumento de 
conscientização, de denúncia social, de despertamento da coletividade; os avanços 
tecnológicos facilitaram a vida dos cidadãos. Soma-se a tudo a visível explosão 
demográfica. 

O fato é que, outrora tímidos, os passos do Tribunal agigantaram-se, e sua 
imagem foi-se consolidando perante a sociedade e perante os Poderes constituídos, 
colocando-o em alto patamar no cenário jurídico nacional. 

Sempre crescente, a credibilidade traduziu-se num fenômeno social alvissareiro 
e, paradoxalmente, assustador: os Gabinetes viram-se superlotados de processos, aos 
milhares. Mesmo assim, foram atenuadas a fome e a sede de justiça da população. 

Os números, astronômicos, atestam tamanha ascensão – desde sua instalação, 
este Tribunal julgou quase 3 milhões de feitos, sendo que mais de 1 milhão e meio 
apenas nos últimos cinco anos. 

Não poderia ser outra a história do Superior Tribunal de Justiça. São 
inquestionáveis seu comprometimento com a missão que lhe incumbe e com os valores 
fundamentais da ordem jurídica e do Estado democrático de direito; a qualidade de suas 
decisões, que têm orientado a jurisprudência nacional; a postura vanguardista em temas 
de grande interesse social; o profundo respeito que devota aos jurisdicionados, por 
enxergar um ser humano, um anseio, uma dor, um lampejo de esperança atrás de cada 
processo; enfim, a abertura das portas a diversos segmentos sociais mediante 
numerosos projetos, mormente de inclusão social. 

Como bom filho da Constituição Cidadã, portanto, é reconhecido, há muitos 
anos, em todo o Brasil, como o Tribunal da Cidadania, não sendo exagero afirmar que a 
história do Judiciário brasileiro pode ser dividida em dois períodos: antes e depois do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Entretanto, os acertos, as conquistas, a história bem-sucedida, nada conseguiu 
ofuscar o espírito aguerrido da nova Corte nem lançá-la no mar do comodismo e da 
estagnação. 

Tomou forma, cresceu, agigantou-se uma preocupação: se elevada era a cifra de 
decisões a cada dia, muito mais o era a dos feitos que chegavam a cada minuto. Na 
verdade, a porta de entrada dos processos havia sido alargada pela Constituição Cidadã 
e pelo próprio Tribunal; no entanto, que dizer da porta de saída, da rapidez na resposta 
esperada pelo homem simples do povo, pelo alto empresário, pelas estatais, pelos 
órgãos governamentais, por todo o Brasil, enfim? 

A resposta imediata, não a solução para todos os males, veio em forma de ações 
de modernização. Lançando mão dos mais avançados recursos tecnológicos, em 
dezembro de 2008 foi posta em execução a mais notável e ousada iniciativa, diria 
mesmo a maior marca de inovação levada a efeito no Judiciário brasileiro, a saber, a 



 

virtualização integral de todos os processos administrativos e judiciais em andamento 
neste Tribunal. O ritmo de trabalho nos faz antever que, ao final deste ano, teremos 
encerrado o ciclo do processo de papel, o que importará em fazer do STJ o primeiro 
Tribunal nacional do mundo a alcançar essa façanha. 

Isso importará na economia anual de duzentos milhões de páginas, equivalentes 
a cinco milhões de quilos de papel, dado que o STJ recebe por dia, uma média de mil e 
duzentos processos.   

Cumpre ressaltar que, embora tenha imergido na era tecnológica e esteja 
adentrando a era do processo virtual, o Tribunal não se robotizou; ao contrário, continua 
humano, sensível e consciencioso, sempre voltado para o bem-estar do jurisdicionado, 
para a promoção da cidadania e para o fortalecimento da democracia. 

A quem se deve creditar o êxito de tão bela página da história da Justiça 
brasileira? 

A epopéia do Superior Tribunal de Justiça é obra resultante do trabalho hercúleo 
dos Senhores Ministros e servidores; da cooperação efetiva dos Poderes da República, 
em convivência harmônica, respeitada a independência; da colaboração do Ministério 
Público Federal; da Ordem dos Advogados do Brasil, da vigilante Imprensa, por suas 
críticas e por seus aplausos, da confiança e aprovação dos mais diversos segmentos 
sociais, destinatários de seus serviços, do estímulo que nos dá a classe política nacional. 
Juntos, cada um no fiel cumprimento de sua missão, estamos construindo o Brasil de 
nossos sonhos, estamos salvando o Brasil de descaminhos. 

Sem olvidarmos dos desacertos e das melhores práticas do passado, 
aprimoramos a nossa atuação a cada dia, para prestarmos uma melhor Justiça no futuro. 

Afinal, como lembra Klinchevski, notável historiador russo, a história nada 
ensina, mas castiga quem não aprende suas lições. 

Muito obrigado! 

Antes de encerrar a sessão, reitero a importância da conjugação de esforços dos 
Poderes da República para que o Judiciário consiga oferecer, em todas as instâncias, a 
justiça tão almejada pelos brasileiros: célere, efetiva, transparente e democrática. 

Neste momento festivo, entrego a Medalha Comemorativa dos 20 anos do 
Superior Tribunal de Justiça ao Excelentíssimo Senhor José Alencar Gomes da Silva, Vice-
Presidente da República Federativa do Brasil, que ora representa o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República; ao Exmo. Sr. Ministro Antônio Cezar Peluso, Presidente em 
exercício do Supremo Tribunal Federal. Confiro-a, igualmente, aos Exmos. Srs. 
Presidentes das Casas do Congresso Nacional, Senador José Sarney e Deputado Michel 
Temer. 

Honra-me, também, outorgá-la ao Exmo. Sr. Antonio Fernando Barros e Silva de 
Souza, Procurador-Geral da República; e ao Dr. Cezar Britto, Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Trata-se de uma modesta homenagem que é prestada às honradas instituições 
que estão sob o comando de Vossas Excelências.  

Agradeço a presença do Excelentíssimo Senhor José Alencar Gomes da Silva, 
Vice-Pres0idente da República Federativa do Brasil, neste ato representando o 
Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República; do Exmo. Sr. 
Ministro Antônio Cezar Peluso, Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal; dos 
eminentes Ministros Carlos Ayres Brito, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; Ricardo 
Lewandowski; Carlos Alberto Menezes Direito; e dos demais Ministros de ontem daquela 
suprema Corte aqui presentes; do Exmo. Sr. Senador José Sarney, Presidente do Senado 
Federal, na pessoa de quem cumprimento os Senadores aqui presentes; do Exmo. Sr. 
Deputado Federal Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, na pessoa de 
quem cumprimento os Deputados Federais presentes nesta solenidade; do Exmo. Sr. 
Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, Procurador-Geral da República, em nome de 



 

quem cumprimento os Subprocuradores-Gerais da República, Procuradores-Gerais de 
Justiça e a todos os demais membros do Ministério Público aqui presentes; do Dr. Cezar 
Britto, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, apresentando 
aqui os cumprimentos a todos os advogados brasileiros; dos meus colegas Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, de ontem e de hoje – peço licença para destacar os nomes 
dos Ministros Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros e Vicente Leal –; 
dos Exmos. Srs. Ministros Miguel Carmona Ruano e Antonio Monserrat Quintana, do 
Conselho Geral do Poder Judiciário do Reino da Espanha; do Revmo. D. Lorenzo 
Baldisseri, Núncio Apostólico no Brasil, na pessoa de quem cumprimento os integrantes 
do Corpo Diplomático aqui presentes; dos Exmos. Srs. Ministros de Estado José Pimentel, 
da Previdência Social, e Edson Lobão, das Minas e Energias; do Exmo. Sr. Anchieta 
Júnior, Governador do Estado de Roraima, estendendo meus cumprimentos aos 
representantes dos demais Governadores aqui presentes; do Exmo. Sr. Ministro Carlos 
Alberto Marques Soares, Presidente do Tribunal Superior Militar; na oportunidade, 
cumprimento os demais Ministros dessa Corte aqui presentes; do Exmo. Sr. Ministro 
Milton de Moura França, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, estendendo os 
cumprimentos aos Ministros dessa Corte aqui presentes; do Exmo. Sr. Ministro Ubiratan 
Diniz de Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da União, saudando também os demais 
Ministros daquele Tribunal; dos senhores integrantes do Conselho Nacional de Justiça; do 
Exmo. Sr. Desembargador Jirair Meguerian, Presidente do TRF da 1ª Região, em nome 
de quem saúdo as Presidentes das 3ª e 4ª Regiões e os representantes das 2ª e 5ª 
Regiões; dos Desembargadores Federais que aqui comparecem; do Exmo. Sr. 
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente do Tribunal de Justiça do Pará, 
na pessoa de quem cumprimento os demais Presidentes dos Tribunais de Justiça de 
todos os Estados e os demais Desembargadores aqui presentes; da minha esposa 
Magda, em nome de quem cumprimento os distintos cônjuges aqui presentes; dos 
Exmos. Srs. Magistrados, dos senhores acadêmicos; das servidoras e dos servidores do 
Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal; das senhoras e dos 
senhores e de todos que vieram abrilhantar esta cerimônia.  

Está encerrada esta Sessão.” 
Encerrou-se a Sessão às dezenove horas e dez minutos. 
 
Brasília, 15 de abril de 2009. 
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