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o SENHOR MINISTRO GARCIA VIEIRA: Excelentíssimo Senhor 
Presidente desta colenda Corte, Ministro Nilson Naves, na pessoa de 
quem saúdo todas as autoridades aqui presentes, minhas senhoras e 
meus senhores, nossa geração está sendo testemunha de notáveis 
acontecimentos, de espetaculares conquistas e inegáveis avanços em 
todos os ramos do conhecimento humano. Nesta mudança de século e 
de milênio, a humanidade está presenciando as poderosas conseqüências 
da globalização e o extraordinário avanço da ciência e da tecnologia, as 
notáveis descobertas na genética e na conquista do espaço sideral. 

Desaparecem as distâncias, os limites e as barreiras. Os seres 
humanos caminham céleres rumo às estrelas. Já pisaram na lua e 
mandaram robôs e naves espaciais para vários outros astros. Colocaram 
em órbita satélites artificiais que se destinam a várias finalidades científicas 
e a facilitar as comunicações. Hoje, o homem, em qualquer lugar que 
estiver, fala para onde desejar. Este maravilhoso mundo novo da clonagem 
e das fantásticas descobertas em todos os ramos da ciência está passando 
por transformações rápidas e profundas com poderosos reftexos em toda 
a humanidade e também no Poder Judiciário. 

Temos de compreender esta realidade e avançar para nos 
tomarmos aptos e capazes de atender às exigências desse novo tempo. 
Terá o Poder Judiciáiro, urgentemente, de perceber essas mudanças que 
estão acontecendo na sociedade e em nosso mundo. Não poderá ser 
ultrapassado pelo progresso e ficar no passado. Terão os seus Juízes de 
viver e sentir os novos fatos sociais e participar do progresso dos povos e 
da evolução das nações e de ter condições de dar respostas adequadas 
às novas demandas que já existem e surgirão como conseqüências dessas 
enormes e fantásticas mudanças. 

Além de atualizado e modemo, tem o Poder Judiciário de ser 
rápido, eficiente e de dar boa prestação jurisdicional. Tem ele, para se 
modemizar, de procurar ensinamentos com as empresas privadas e de 
assimilar as modemas técnicas de administração pública. Só assim poderá 
ser leve, rápido, eficiente e respeitado pela sociedade. 

Sabemos que, para a realização dessa hercúlea tarefa, seria 
necessário aumentar muito o número de Juízes, mas no Brasil nunca 
temos a quantidade suficiente de julgadores. Uma solução prática seria 
exigtr-se de seus magistrados capacidade de trabalho acima da média. 
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Para isso é necessário que o juiz brasileiro, do presente e do Muro, seja 
operoso, decidido, ágil, rápido e dinâmico. 

Nestes tempos de mudança, nossos Tribunais devem assumir 
papel de transcendental importância participando, efetivamente, da 
Administração Pública, porque é um Poder, e, como tal, deve agir, 
decidindo os destinos de nosso País. Não podem os Tribunais Superiores 
continuar a receber a quantidade de processos que vêm recebendo. O 
Superior Tribunal de Justiça, em 2001, recebeu 176.719 e julgou, no 
mesmo período, 198.613. Éinacreditável, mas é verdade. Julgamos, no 
ano passado, quase 200.000 processos, enquanto a Corte Suprema 
Americana julga cerca de cem processos por ano. Éum verdadeiro absurdo 
submeter seus membros a essa avalanche de processos. É claro que 
isso vem em prejuízo da qualidade de suas decisões, e massacra os 
seus magistrados. É lógico que isso não pode continuar assim. Temos 
que reagir a essa barbaridade. Não tem sentido o Superior Tribunal de 
Justiça continuar a julgar, de novo, a mesma ação, reproduzida em milhares 
de processos iguais. 

Épreciso, urgentemente, adotar-se a súmula com efeito vinculante, 
inclusive para a Administração Pública, detentora do maior número de 
processos na Justiça brasileira e em nossos tribunais. 

A tarefa é gigantesca, mas teremos, nos próximos dois anos, uma 
administração capaz de enfrentá-Ia e de vencê-Ia. Os Senhores Ministros 
Nilson Naves e Edson Vidigal são homens acostumados à luta, bravos, 
corajosos, determinados. Tal como o aço, foram temperados no fogo e 
se tomaram fortes, valentes e capazes de levar esta colenda Corte à 
eficácia e à modernidade. 

O Senhor Ministro Nilson Naves perdeu a mãe aos seis anos e o 
pai aos onze anos de idade. Ainda criança, teve de enfrentar a vida dura 
de órfão. Jovem, concluiu o curso de Direito e fez doutorado. Advogou, 
foi Promotor Público em São Paulo, Assessor no Supremo Tribunal Federal 
e no Poder Executivo. Continuando em sua vertiginosa carreira, foi 
nomeado Ministro do Tribunal Federal de Recursos, passou para o Superior 
Tribunal de Justiça e, agora, atingiu o clímax de sua extraordinária vida, 
sendo eleito Presidente desta colenda Corte. É a consagração de sua 
magnífica caminhada para o sucesso. Temos a inabalável certeza de que 
V. Exa., Senhor Presidente, ao lado de sua querida Adélia e de seus 
filhos, fará uma administração exemplar nesta augusta Casa. 

O Senhor Ministro Edson Vidigal é também um vitorioso, um 
exemplo de vida e de notáveis conquistas. Professor de Direito, poeta, 
escritor, jornalista, político, assessor, Ministro do Tribunal Federal de 
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Recursos e do Superior Tribunal de Justiça. Sua vida é pontilhada de 
vitória e de sucesso. Será ele um companheiro ideal para o Ministro
Presidente na administração desta excelsa Corte. 

Os Senhores Ministros Nilson Naves e Edson Vidigal têm todas as 
qualidades do Juiz de que fala o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo. 
Ambos são talentosos, independentes, humanos, compreensivos, fir
mes, corajosos, serenos, dinâmicos, cultos, inteligentes e justos. São o 
Juiz do futuro de que fala Charpentier: 

..... cavalheiro, hábil para sondar o coração humano, enamorado 
da ciência e da justiça, ao mesmo tempo que insensível às vaidades do 
cargo, arguto para descobrir as espertezas dos poderosos do dinheiro, 
informado das técnicas do mundo modemo, no ritmo desta era nuclear 
onde as distâncias se apagam e as fronteiras se destroem; onde, enfim, 
as diferenças entre os homens logo serão simples e amargas lembran
ças do passado". 

Não poderia encerrar essas palavras sem frisar que o eminente 
Ministro Paulo Costa Leite realizou excelente administração e, durante 
todo o seu mandato, sempre respondeu pronta e eficazmente a todas as 
agressões sofridas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Poder Judiciário. 
Sua Excelência pode ficar com a consciência tranqüila porque cumpriu, 
e muito bem, o seu dever de Presidente deste sodalício. 

Obrigado. 
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