
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1991

Presidente: Exmo Sr. Mins. FLAQUER SCARTEZZINI

Subprocuradora-Geral da República: Dra. RAILDA SARAIVA

Secretária: Dra. IZA TERESINHA RORIZ DA ROCHA

Às 14:00 horas, presentes os Exmo. Srs. Ministros JOSÉ DANTAS,

WASHINGTON BOLÍVAR, COSTA LIMA, CARLOS THIBAU, COSTA LEITE, ASSIS

TOLEDO e EDSON VIDIGAL, foi aberta a sessão.

Ausentes, por motivo justificado os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ

CÂNDIDO

e VICENTE CERNICCHIARO. Assumiu ocasionalmente a Presidência, o Exmo

Sr. Ministro COSTA LIMA.

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

J U L G A M E N T O S

O EXMO SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: - Sr. Presidente, agrada-me V. Exª

abrir mão do honroso ônus da Presidência e incumbir-me de tão

distinta missão de falar por esta Egrégia Seção. Não vai censura

nessa minha observação, senão que o temor pela inesperada

designação, porquanto falar da figura do Ministro Washington Bolívar

não é fácil, salvo se deixarmos de lado o currículo oficial de S.

Exª, notoriamente ilustrado, para nos situarmos em comentários a

modo de maior intimidade; isto é, no enfoque de primeiro plano

quanto à fraternidade e à nobreza com que nos prendeu o seu convívio

neste Tribunal.

Galgando as funções mais destacadas na direção desta Casa,

culminadas

pela Presidência recém encerrada, tais posições de comando nunca

empanaram a fraternidade do trato, com a qual o nobre colega primou

por marcar sua passagem pela magistratura. Donde também em primeiro

plano destacar-se o dever da nossa admiração, de logo acentuando a

falta, por não dizer, a saudade, que sentiremos do calor da sua

amizade, como de mais íntima amizade é esta nossa palavra de

despedida. Com estas palavras, verdadeiramente sinceras, Ministro

Washington Bolívar,  registramos, em primeira hora, a supresa do

breve encerramento de sua valiosa labuta que tanto envaideceu a

todos nós, seus colegas nesta augusta Seção. Palavras mais eruditas,

sem dúvida, virão em breve gravar nos anais desta Corte o

merecimento de sua despedida oficial.

A DRª RAILDA SARAIVA (SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA): - Sr.

Presidente, Srs. Ministros, é de todo lamentável que hoje o

Ministério Público se faça representar por esta

Subprocuradora-Geral, talvez a menos experiente, quanto à capacidade

e possibilidade de oratória, além do pouco conhecimento pessoal



travado com o Eminente Ministro Washington Bolívar, porque sou

recém-chegada a esta Casa. Por outro lado, este conhecimento

torna-se relativamente longo através dos trabalhos jurídicos de S.

Exª, que servem de exemplo para todos nós, como também do testemunho

de pessoas que com ele conviveram e que me transmitiram sempre as

mais elogiosas referências, notadamente no que diz respeito à sua

dedicação ao trabalho e à honradez em sua vida pública e privada.

Desejo que em sua vida futura S. Exª colha tão bons frutos como os

que produziu em sua vida pública, e, pessoalmente, registro meu

pesar por não ter podido desfrutar mais longamente de seu convívio

nesta Egregia Corte.

O EXMO. SR. MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO: - Eminentes

Colegas, Srs. Ministros, Sra. Subprocuradora, Srs. Funcionários,

Srs. Advogados, já deveria ter aposentado, na verdade, desde que

deixei a Presidência deste Egrégio Tribunal, porém, logo em seguida,

sobrevieram as férias de julho. O processamento desta providência,

na ausência dos Exmos. Srs. Ministros, poderia parecer uma espécie

de deserção e, quem sabe, ser interpretado, aqui ou ali, como uma

saída sorrateira, sem aquela franqueza que sempre caracterizou o

nosso convívio neste Tribunal. Eis que, logo em seguida, ocorreu a

vaga do Exmo. Sr. Ministro Ilmar Galvão. Pareceu-me que deveria,

mais uma vez, prestar o meu modesto concurso a esta Égregia Corte,

procurando auxiliar meus distintos Colegas com meu próprio voto na

escolha da lista tríplice de um Juiz Federal, dentre tantos que

sobrelevam na vida pública e, especialmente, jurídica de nosso País,

para preencher a vaga do brilhante e Eminente Colega Ilmar Galvão; e

assim fiz, deixando, inclusive, como devem recordar-se, de gozar

integralmente férias, para que pudesse estar convosco naquela

oportunidade de escolha. Supunha, todavia, que não houvesse demora

no provimento do cargo. Com surpresa, no entanto, verifico que o

retardamento está causando a este Tribunal embaraços e dificuldades

ao bom andamento de nossos trabalhos. Digo isto porque já o disse,

ainda ontem, quando tratava do assunto da minha aposentadoria com

alta autoridade da República, da área do Executivo. Talvez tenha

sido um dos últimos serviços prestados por mim a este Tribunal. É

claro que não manifestei proferência por qualquer dos três nomes que

dignificam a lista que tão bem escolhemos. Disse-lhe, apenas, que a

demora do provimento alheava-se do prazo constitucional e estava

causando, além da sobrecarga para os demais Colegas, estranheza aos

integrantes desta Corte, com o que poderia parecer desprestígio ou

destenção do Executivo para com este alto órgão do Poder Judiciário.

Após essas minhas palavras, aquela ilustre autoridade explicou que



está havendo muita dificuldade na escolha, no Poder Executivo, pelos

méritos dos candidatos. Além disso, informou S. Exª que havia cerca

de 2.500 recomendações referentes aos candidatos, na Presidência da

República, deixando-os em dificuldades. De qualquer sorte, teve a

bondade de anotar a observação que tão francamente lhe estava

fazendo, e acredito que, pelo menos por aí, devo ter colaborado para

apressar o andamento dessa escolha. Esclareci que qualquer dos três

nomes ilustrará este alto Tribunal. Ao deixar este vosso amável e

generoso convívio, não é também sem triteza que o faço. Meditei,

todavia, ao longo desses meses e até por motivo de saúde, abalada ao

longo os anos em que exerci a Presidência do Superior Tribunal da

Justiça e, anteriormente, a Vice-Presidência e a Corregedoria-Geral

do antigo Tribunal Federal de Recursos, mas, sobretudo, por uma

outra ordem de consideração: é chegada a hora de o Tribunal ter a

oportunidade de ouvir e de escolher outro jurista para integrar os

seus altos quadros. É sempre bom que haja renovação nos Tribunais

Superiores da República, até porque o Direito, na sua evolução e no

seu dinamismo, realizando-se, na prática, pela palavra e votos de

seus juízes, necessita dessa renovação. Se é certo ser desejável que

os Tribunais mantenham sua jurisprudência, não menos certo é que

esta deva ser periodicamente arejada por novas opiniões e decisões.

Todas essas considerações, umas de ordem pessoal e outras,

principais, de ordem pública, levaram-me a solicitar a

aposentadoria, por tempo de serviço. Mas acreditem todos os Colegas:

ao fazê-lo, também estou envolvido pelo mesmo sentimento de perda

pessoal, do convívio, mas não, felizmente para mim, da vossa

amizade. É certo, como lembrou o Eminente Ministro José Dantas, que

a saudade é a palavra definidora desse sentimento. Na definição dos

poetas, é "a presença dos ausentes". Se assim for, levarei, na minha

saudade, a vossa presença, minha constante admiração pelo vosso

talento, pela vossa honradez e, sobretudo, pelo vosso espírito

público. Sei que, realmente, deixo aqui verdadeiros Juízes e

queridos amigos; levo daqui a amizade de todos e espero que ela me

acompanhe ao longo da minha vida. Muito obrigado ao Ministro José

Dantas, à Exmª Sra. Subprocuradora-Geral da República, Drª Railda

Saraiva, que em nome do Ministério Público tão generosamente me

saudou, ao Sr. Presidente, aos Caros Colegas, ao Srs.

funcionários, aos membros do Ministério Público e aos advogados que

aqui militam.

Encerrou-se a sessão às 15:00 horas, tendo sido julgados 07

processos.

Brasília, 29 de novembro de 1991



MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI

Presidente da Sessão

IZA TERESINHA RORIZ DA ROCHA

Secretária da Sessão


