
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 1990(*)

PRESIDENTE: O EXMO SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO DR. PAULO ANDRÉ FERNANDO

SOLLBERGER

SECRETÁRIO: RIVALDO DA COSTA LUCENA

Às quatorze horas, presentes os Exmos Srs. Ministros Armando

Rolemberg, José Dantas, Gueiros Leite, William Patterson, Bueno de

Souza, José Cândido, Pedro Acioli, Américo Luz, Pádua Ribeiro,

Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Nilson Naves,

Eduardo Ribeiro, Ilmar Galvão, Dias Trindade, José de Jesus, Assis

Toledo, Edson Vidigal e Garcia Vieira, foi aberta a sessão.

Os Exmos Srs. Ministros Washington Bolívar de Brito (Presidente),

Carlos Thibau, Costa Leite e Athos Carneiro não compareceram à

sessão por motivo justificado.

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

HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR. MINISTRO ADALÍCIO COELHO NOGUEIRA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O EXMO SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Por (?) de todos conhecido,

somente hoje, quando já se passaram quase (?) do evento, tenho a

oportunidade de propor a esta Corte a (?) ata de seus trabalhos

de voto de profundo pesar pelo falecimento em Salvador, no último

dia do mês de agosto, do Sr. Ministro ADALÍCIO COELHO NOGUEIRA, que

teve uma vida exemplar de cidadão prestante à causa pública.

De menino prodígio em sua Inhambupe e discípulo dileto do Prof.

ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO, no Colégio que o mesmo mantinha na Bahia;

de poeta inspirado e orador fluente a membro da academia de Letras

da Bahia; de Juiz de Direito de Maracás a Ministro do Supremo

Tribunal Federal, passando pela cátedra de Direito Romano,

conquistada em concurso brilhante na Faculdade de Direito da Bahia,

da qual veio a ser Diretor, quando já integrava a Universidade

Federal da Bahia; de Prefeito de Salvador, no tempo da Presidência

José Linhares, ao exercício, por algum tempo, do cargo de Governador

do Estado, quando, na qualidade de Presidente do Tribunal de Justiça

da Bahia, veio a substituir o então Governador JURACY MAGALHÃES, em

licença para concorrer a eleição para o Senado, pelo Estado da

Guanabara, a instâncias do Governador CARLOS LACERDA. Foi ainda, na

década dos anos 50, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

Assim se resume a vida do notável jurista e homem de letras, que

honrou o seu estado e encheu de orgulho os seus coestadunos e

amigos, entre os quais me situo, como seu discípulo e como

integrante da equipe de Governo, na qualidade de Secretário da

Segurança Pública, sob sua serena direção.



ADALÍCIO NOGUEIRA distinguido como o Orador Oficial de sua turma na

Faculdade de Direito da Bahia, turma que, pequena em número de

alunos, se tornou a mais afamada de quantas passaram pela velha

academia, pelo talento de seus integrantes, entre os quais dois

chegaram ao Supremo Tribunal Federal, ele e o não menos pranteado

Ministro HERMES LIMA, enquanto que outros, PEDRO CALMON, NESTOR

DUARTE, GENOLINO AMADO, RAFAEL CINCURÁ, FELIPE FREITAS, MIRABEAU

COTIAS, ANTÔNIO DE SEIXAS SALLES FILHO e ANTONINO DE OLIVEIRA DIAS

se destacaram nos campos da cultura e da política, como corifeus da

intelectualidade baiana.

De tão brilhante turma dizia BERNARDINO DE SOUZA, um dos mestres da

Faculdade, que "obrigava os professores a estudar".

Percorreu o homenageado os caminhos do Ministério Público, como

Promotor Público nas Comarcas de Ituassú, Canavieiras, Castro Alves

e Amargosa e, primeiro lugar em concurso para a magistratura, em

1929, foi Juiz de Direito de Maracás, ali mesmo promovido após a

elevação da Comarca a segunda entrância, depois promovido para a

Comarca de Itabuna, de onde se removeu para a de Ilhéus e, em 1940,

promovido para a da Capital, onde foi Juiz da Vara do Comércio, até

ser, em 1944, promovido a Desembargador do Tribunal do Justiça do

Estado, cuja presidência ocupou nos anos 60.

Em 1965 foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal, chegando a

ser eleito seu Presidente, havendo declinado de exercer o honroso

cargo para deixá-lo ao que ele considerava melhor dotado para as

circunstâncias então imperantes no país - o eminente Ministro

OSWALDO TRIGUEIROS.

Deixa o ilustre morto viúva Dª Maria de Sá Nogueira, companheira e

amiga de mais de sessenta anos de vida em comum e os filhos YOLANDA,

LUIZ CARLOS, HUMBERTO, LUCY e ADALÍCIO FILHO, os quais cultuarão a

saudade e o orgulho por tal ascendente.

Proponho que se comunique a homenagem que ora presta esta Corte ao

ilustre morto, à família, ao Governo do Estado da Bahia, à

Prefeitura de Salvador, ao Tribunal de Justiça da Bahia, ao Supremo

Tribunal Federal, ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, à

Academia de Letras da Bahia e à Faculdade de Direito da Universidade

Federal da Bahia, entidades estas que acolheram, em vida, o saudoso

Ministro ADALÍCIO COELHO NOGUEIRA.

J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a Sessão às 21:00 horas, da qual se lavrou a presente

Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Exmo Sr. Ministro

Vice-Presidente do Tribunal, e pelo funcionário que a secretariou.

Brasília, 17 de outubro de 1990.



MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ

Vice-Presidente

RIVALDO DA COSTA LUCENA

Secretário

(*) - Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D. J

de 17/10/90, pág. 11356.


