
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA EN 02 DE MAIO DE 1990

PRESIDENTE: O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. OSVALDO DEGRÁZIA

SECRETÁRIA: MARIA DO SOCORRO MELO

Às quatorze horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros Américo Luz,

Ilmar Galvão e Vicente Cernicchiaro, foi aberta a sessão.

O Exmo. Sr. Dr. Osvaldo Degrázia, Subprocurador-Geral da República,

compareceu à sessão a partir das 14:40mim.

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

JULGAMENTOS

PALAVRAS DE HOMENAGEM AO EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: - Exmo. Sr. Presidente, Exmos.

Srs. Ministros, Exmo. Sr. Dr. Subprocurador-Geral da República, Srs.

Funcionários.

Na qualidade de integrante mais antigo desta Turma, em nome pessoal

e dos Eminentes Ministros Ilmar Galvão e Vicente Cernicchiaro,

congratulo-me com V. Exa. por ter sido indicado para integrar o

Colendo Supremo Tribunal Federal, cargo e funções para os quais V.

Exa. possui, inquestionavelmente, os requisitos necessários a tão

alta investidura, notadamente merecimento que em V. Exa. reconhecem

todas as classes jurídicas do País.

Recordo do dia em que conheci pessoalmente V. Exa. , quando em visita

à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos idos de 1970. Desde então

vem se consolidando entre nós grande amizade, seguida pela afinidade

fraternal, que se caracteriza como elo seguro na esteira temporal da

nossa convivência, ainda mais reforçada a partir da minha vinda para

o aludido T. F. R.

Aos dados biográficos de V. Exa. , constantes da Revista da extinta

Corte, serão acrescentados outros no futuro, consagrando ainda mais

o seu valor pessoal como eminente magistrado, dedicado cultor do

Direito, além de criatura humana, cujo espírito valoroso e virtuoso

transparece perante todos os que têm o prazer de conviver com V.

Exa.

Embora perdendo a presença diuturna com o amigo e irmão, exaltamos

com a merecida escolha de V. Exa. para reforçar, dentro em breve, a

composição do Excelso Pretório.

Aceite, Ministro Carlos Velloso, dos integrantes desta Turma, nossos

votos de permanente felicidade, extensivos à sua Exma. esposa, aos

filhos e diletos familiares.

O EXMO. SR. DR. OSVALDO FLÁVIO CARVALHO DEGRÁZIA

(SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA): - Sr. Presidente, Srs.

Ministros, quis o destino, pelos seus caminhos, muitas vezes



desconhecidos nossos, que eu viesse ter assento a esta sala,

substituindo os meus ilustres Colegas, que, por motivo de força

maior, não puderam comparecer a esta Sessão. E, o destino me fez,

talvez, assistir a um dos últimos julgamentos proferidos nesta Casa,

tendo na Presidência desta Turma a insígne figura do Ministro

Velloso.

Não constitui para mim, como acredito para a grande maioria dos

Ministros componentes do Egrégio Tribunal, nenhuma surpresa a

escolha do nome do Ministro Carlos Velloso para ocupar a alta

cátedra da Suprema Corte.

Tivemos alguma convivência, não na Turma, mas no Pleno. E nesta

convivência de quase seis anos  já vai para sete anos  em que

exerço as funções de Subprocurador nesta Casa. Tive a oportunidade

de observar a maneira com que. S. Exa. sempre se conduziu, seja como

Presidente, seja como Juiz ao proferir os seus votos, com uma

constante e eterna vigilância, como que, efetivamente, procurando

absorver, diuturnamente, os ensinamentos, as experiências dos demais

colegas, e também procurando transmitir-lhes a sua experiência.

Acredito, firmemente, Srs. Ministros, que o Presidente da República

teve grande dificuldade em escolher um nome dentre todos os ilustres

Ministros que compõem esta Corte, pois, tenho certeza de que todos

eles têm a condição e a capacidade requeridas para preencher uma

vaga no Supremo Tribunal Federal, mas o foi feliz ao fixar sua

escolha em Carlos Velloso.

Digo isso, também, como observador, porque nesses sete anos pude

aprender, notar, e até pautar a minha conduta perante esta Corte,

pela forma com que se comporta em seus votos e trabalhos.

Por isso, disse que o Presidente deve ter tido dificuldade. Mas a

escolha recaiu muito bem, mercê dos dotes morais e intelectuais que

é possuidor o Ministro Carlos Velloso, e dizendo que tive a rara

felicidade de estar presente nesta sessão, quero, em meu nome

pessoal e em nome do Ministério Público Federal, a que procuro, há

mais de trinta anos, servir com lealdade e respeito, apresentar a V.

Exa. , os votos mais sinceros de felicidade e de êxito pessoal. Não o

êxito personalíssimo, porque esse é transitório, como são

transitórias as coisas da vida, mas aquele da permanente justiça

que é o que interessa aos jurisdicionados.

É por isso, Sr. Presidente, Ministro Carlos Velloso, que desejo de

todo coração pleno êxito na árdua missão.

PALAVRAS DE AGRADECIMENTO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO (PRESIDENTE) : - Agradeço as

palavras do meu caro amigo e Colega, Ministro Américo Luz, que, em



seu nome pessoal e em nome dos meus queridos companheiros desta

Turma, dirigiu-me palavras tão generosas.

Agradeço, também, ao eminente Subprocurador-Geral Osvaldo Flávio

Carvalho Degrázia. Sei que expressam elas, as palavras do Ministro

Américo Luz e do Subprocurador-Geral Degrázia, muito mais a bondade

desses meus eminentes Colegas. Mas, digo-lhes, fizeram-me feliz.

Muito obrigado.

Encerrou-se a sessão às 15:45 horas, tendo sido julgados 16

processos, ficando o julgamento dos demais feitos para a próxima

sessão.

Brasília, 08 de maio de 1990

MINISTRO CARLOS VELLOSO                MARIA DO SOCORRO MELO

Presidente da Turma                     Secretária da Turma


