
P L E N Á R I O

SESSÃO SOLENE, EM 30 DE ABRIL DE 1990

COMEMORAÇÃO DO 1º ANIVERSÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa,

às quinze horas, na Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal

de Justiça, presentes os Exmos. Srs. Ministros Washington Bolívar de

Brito, José Dantas, Gueiros Leite, Torreão Braz, Carlos Velloso,

William Patterson, José Cândido, Pedro Acioli, Américo Luz, Pádua

Ribeiro, Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos

Thibau, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Ilmar Galvão,

Dias Trindade, José de Jesus, Assis Toledo, Garcia Vieira, Athos

Carneiro, Vicente Cernicchiaro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar,

Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro; presentes,

ainda, o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Collor de Mello,

Digníssimo Presidente da República; o Exmo. Sr. Deputado Paes de

Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados; o Exmo. Sr. Ministro

José Néri da Silveira, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Dr.

Aristides Junqueira de Alvarenga, Procurador-Geral da República; Dr.

José Bernardo Carbral, Ministro de Estado da Justiça; Dr. José

Francisco Rezek, Ministro de Estado das Relações Exteriores; Dra.

Margarida Maria Maia Procópio, Ministo de Estado da Ação Social; Dr.

Célio Silva, Consultor-Geral da República; Ministro Sidney Sanches,

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; Ministros Aldir

Passarinho e Celso de Mello, Ministro do Supremo Tribunal Federal;

Dr. Wanderley Vallin da Silva, Digníssimo Governador do Distrito

Federal; Ministros Moacir Catunda, Paulo Távora, Sebastião Reis e

Wilson Gonçalves, Ministros aposentados do Superior Tribunal de

Justiça; Ministro Adhemar Paladini Ghisi, Presidente do Tribunal de

Contas da União; Almirante-de-Esquadra Raphael de Azevedo Branco,

Presidente do Superior Tribunal Militar; Ministros Carlos Àtila da

Silva, Bento José Bugarin e Lincoln Magalhães da Rocha, Ministros do

Tribunal de Contas da União; Ministros Aldo Fagundes e Eduardo

Victor Gonçalves, Ministros do Superior Tribunal Militar; Dr. José

Alberto Tavares Vieira da Silva, Presidente do Tribunal Regional

Federal da 1ª Região; Dr. Romário Rangel, Presidente do Tribunal

Regional Federal da 2ª Região; Dr. Eli Goraieb, Presidente do

Tribunal Regional Federal da 4ª Região; Des. Valtênio Mendes

Cardoso, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Dr.

Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, Dr. Cláudio Fonteles, Dra. Delza

Curvello Rocha, Dr. Geraldo Brindeiro, Dr. Haroldo Ferraz da

Nóbrega, Dr. José Arnaldo da Fonseca, Dr. José Rodrigues Ferreira,

Dra. Márcia Dometila Lima de Carvalho, Dr. Nelson Parucker, Dra.



Yedda de Lourdes Pereira, Dr. Walter José de Medeiros,

Subprocuradores-Gerais da República; Dr. Leon Frejda Szklarowsky,

Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional junto STJ/STF; Dr. Inocêncio

Mártires Coelho, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Justiça;

Dr. Edísio Gomes de Matos, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado

da Infra-estrutura; Dr. Ophir Filgueiras Cavalcante, Presidente do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Des. José Marçal

Cavalcante, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas;

Des. Walmir Bossa Robert, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado do Amazonas; Des. Messias de Souza Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Des. Emésio Dario de Araújo,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; Des. Higa

Nabukatsu, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso do Sul; Dr. Luís Gastão de A. Franco de Carvalho, Presidente

do Tribunal de Alçada do Paraná; Dr. Ronaldo Rebello Polleti,

Consultor Jurídico do Ministério da Aeronáutica; Dr. José Anselmo de

Figueiredo Santiago, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da

1ª Região; Dr. Homar Cais, Vice-Presidente do Tribunal Regional

Federal da 3ª Região; Dr. Aldir Guimarães Passarinho Júnior, Dr.

Murat Valadares, Dr. Jirair Megueiran, MM. Juízes do Tribunal

Regional Federal da 1ª Região; Des. Daniel Ferreira da Silva,

Tribunal de Justiça do Amazonas; Dr. Francisco C. N. de Lacerda

Neto, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  Seção Distrito

Federal; Dr. José Dilermando Meireles, Presidente do Instituto dos

Advogados do Brasil no Distrito Federal; Dr. Célio Afonso de

Almeida, Procurador-Geral do Distrito Federal; Dr. Eraldo Bulhões

Barros, Procurador-Geral do Estado de Alagoas; Dr. Sílvio Braz

Peixoto da Silva, Procurador-Geral  do Estado do Ceará; Dr. Benedito

Brasiano de Souza, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso; Dr.

Edgard Olindo Contente, Procurador-Geral do Estado do Pará; Dr. José

Eduardo Santos, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro; Dr.

Geraldo Nunes, Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal; Dr.

Joaquim Correia de Carvalho Júnior, Procurador-Geral da Fazenda

Nacional do Estado de Pernambuco; Dr. Eustáquio Nunes Silveira, Juiz

Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal; Dr. César

Augusto B. de Carvalho, Dr. Luciano Franco  Tolentino Amaral, Dr.

Mário Cesar Ribeiro, Dra. Selene Maria de Almeida, MM. Juízes

Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal; Dra. Maria Frota

Bezerra de Oliveira e Dr. Luiz Alves Morais Rego, Representantes do

Estado do Acre em Brasília; Dra. Sonia Gluck Paul, Presidente da

Associação dos Procuradores do Estado do Pará; Dr. Pedro Augusto de

F. Gordilho, Advogado; Dr. Régis Fernandes de Oliveira, Presidente



da Associação dos Magistrados Brasileiros; o Sr. Diretor-Geral do

Superior Tribunal de Justiça, Dr. Emídio Rodrigues Carreira;

Diretores, Assessores e funcionários do Superior Tribunal de

Justiça, foi aberta a Sessão.

Não comparecerem, por motivo justificado, os Exmos. Senhores

Ministros Armando Rolemberg, Bueno de Souza e Edson Vidigal.

O EXMO. SR. MINISTRO WASHINGTON  BOLÍVAR DE BRITO (Presidente): -

Declaro aberta a Sessão Solene do Superior Tribunal de Justiça,

comemorativa do 1º aniversário de sua instalação, que se deu no dia

7 de abril de 1989.

Concedo a palavra, pra falar em nome do Tribunal, ao Exmo. Sr.

Ministro Corregedor-Geral Antônio de Pádua Ribeiro.

O EXMO. SR. MINISTRO PÁDUA RIBEIRO: - Excelentíssimo  Senhor

Presidente da República Doutor Fernando Collor de Mello; Exmo. Sr.

Presidente desta solenidade, Sr. Ministro Washington Bolívar de

Brito; Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputados Paes

de Andrade; Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sr.

Ministro José Néri da Silveira; Exmo. Sr. Procurador-Geral da

República, Dr. Aristides Junqueira de Alvarenga; Exmo. Sr. Ministro

de Estado da Justiça, Dr. José Bernardo Cabral; Exmo. Sr. Ministro

do Estado das Relações Exteriores, Dr. José Francisco Rezek; Exma.

Sra. Ministra de Estado da Ação Social, Dra. Margarida Maria Maia

Procópio; Exmo. Sr. Consultor-Geral da República, Dr. Célio Silva;

Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, Dr. Wanderley Vallin da

Silva; Srs. Ministros aposentados desta Casa; Srs. Presidentes dos

Tribunais Superiores; Srs. Presidentes dos Tribunais Regionais

Federais; Srs. Presidente dos Tribunais de Justiça dos Estados; Srs.

Parlamentares; Srs. Membros do Ministério Público Federal, Estadual

e do Distrito Federal; Srs. Juízes, Advogados e funcionários desta

Casa; Senhoras e Senhores.

Destina-se esta solenidade à comemoração do primeiro aniversário

desta Corte, engrandecida com a presença de Sua Excelência o Senhor

Presidente Fernando Collor de Mello, coincidentemente o primeiro

Chefe de Estado que, aqui, comparece, testemunho eloqüente do bom

convívio que rege as relações entre os Poderes da República. Prova

disso é que, no último fim de semana, Sua Excelência honrou o

Tribunal com a escolha de um dos seus mais ilustres Membros,

Ministros Carlos Mário Velloso, para preencher uma das vagas

existentes no Supremo Tribunal Federal.

Corriam os primeiro dias de abril do ano passado, mês da inauguração

de Brasília e em que se comemora a data de Tiradentes, "mártir que

foi a patíbulo na serenidade dos que crêem, e na certeza dos que



sabem" (1). Época da mudança de estação em que os ventos amenos

percorrem amplas regiões do território pátrio a transmitir anseios

de independência e liberdade. No dia sete, seis meses após a

promulgação da Constituição vigente, cumpria-se o disposto no art.

27 das suas Disposições Transitórias. Sob a Presidência do Supremo

Tribunal Federal, instalou-se o Superior Tribunal de Justiça em

cerimônia simples, que, antes de aviltá-la, a engrandeceu. Surgiu,

naquele instante, este importante órgão do Poder Judiciário, cúpula

da Justiça comum federal e estadual.

A criação do Superior Tribunal de Justiça refletiu as aspirações de

amplas camadas do pensamento jurídico nacional. Foi a solução

adotada pelo legislador constituinte, como o endosso do seu insigne

Relator-Geral, Deputado Bernardo Cabral, para superar a denominada

"Crise do Supremo Tribunal Federal", que passou a atingir, também, o

extinto Tribunal Federal de Recursos.

No panorama institucional pátrio, este Tribunal recebe todas as

vertentes jurisdicionais não especializadas, atuando como tutor da

inteireza positiva, autoridade e uniformidade de interpretação da

lei federal, e destacado guardião das liberdades. Órgão de

convergência da Justiça comum, julga as causas oriundas de todos os

rincões do território nacional, integrando a sua composição

representantes de todas as classes de profissionais do Direito

ligados à administração da justiça: magistrados federais e

estaduais, advogados e membros do Ministério Público Federal,

estadual e do Distrito Federal.

Neste primeiro ano de vida, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu

com o seu dever. Significativos são o número de feitos apreciados e

a solução dada a temas relevantes e controvertidos, no campo dos

direito privado, público e penal, como atestam as publicações

efetivadas no Diário da Justiça. No plano administrativo, é intenso

o trabalho desenvolvido como o intuito de agilizar a entrega da

prestação jurisdicional. A propósito, após informatizar os seus

serviços, vem desenvolvendo ingente esforço para ampliá-lo, e,

através do Conselho da Justiça Federal, levar os seus benefícios à

Justiça Federal de primeiro e segundo graus. No curso deste ano, os

referidos órgãos jurisdicionais deverão estar equipados com

computadores, terminais e impressora, com acesso a fontes de

jurisprudência, dados sobre o andamento dos processos e, dentre

outros, sistemas de recursos humanos, controle de estoques e rotinas

atinentes à realização de licitações públicas. São, ainda,

relevantes com tal escopo, as providências para aperfeiçoar os

servidores, que, em regra, já apresentam boa qualificação



profissional.

Esta Corte muito deve ao antigo Tribunal Federal de Recursos. Dele

herdou não somente os excelentes funcionários e instalações, mas,

também, os seus Ministros, magistrados há muito testados no difícil

ofício de julgar, e os frutos da hercúlea atuação dos seus

dirigentes, das Comissões que instituiu e dos seus membros (2). Por

isso mesmo começou a funcionar com a naturalidade de velho Pretório,

absorvendo as melhores tradições de escorreito exercício da

jurisdição, ao inserir-se, na nova ordem constitucional, em posição

proeminente. Daí que, na sua atuação, jamais perderá de vista que,

como órgão do Poder Judiciário, cabe-lhe, com absoluta limpidez,

desempenhar a sua atividade com cívica aversão a tudo que a

conspurque ou comprometa.

Convém lembrar que a Constituição em vigor é expressa ao dizer que

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito". O texto é mais amplo do que o anterior, dele

resultando de forma cristalina que nenhuma lei, seja ordinária ou

complementar  inclusive medida provisória  tem validade se,

dispondo sobre o exercício da função jurisdicional, subtrair-lhe do

exame a lesão ou ameaça de lesão a direito.

No Estado democrático é imperioso que os governantes e os cidadãos

estejam sempre imbuídos do sentimento jurídico. O desrespeito à

ordem jurídica traz graves conseqüências, pois desmoraliza o

princípio da autoridade, encarnado pelo Executivo, avilta o Poder

Legislativo, que exprime os anseios de liberdade do povo,

desmoraliza o Judiciário, atingindo a sua razão de existir.

Aliás, os desvios de rota do Poder Judiciário haviam sido

identificados por MONTESQUIEU como profundamente comprometedores do

direito à liberdade, ao dizer:

"Não há liberdade se o poder de julgar não está separado do

legislativo e do executivo. Se ele está junto do poder legislativo,

o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos será arbitrário,

pois o juiz será legislador. Se ele está junto ao poder executivo, o

juiz poderá ter a força de um tirano". (3)

No nosso sistema institucional, a garantia jurídica, em última

análise, é a concedida pelo Judiciário, Poder independente como os

outros dois, com os quais deve atuar harmonicamente. Os lindes dessa

harmonia são os definidos na Lei Maior e nas regras de cortesia. No

corpo humano, quando os seus órgãos essenciais adoecem toda a sua

funcionalidade é abalada. No Estado, quando um Poder extravasa o

exercício das suas atribuições, o seu âmago é atingido, ensejando o

surgimento de graves molétias seriamente comprometedoras da paz



social. Todos recordam-se de que, neste País, até data bem recente,

a hipertrofia do Poder Executivo provocou sensíveis desequilíbrios

atentatórios às liberdades públicas e impedientes ao fortalecimento

das instituições democráticas.

No quadro descrito, o Poder Judiciário, no exercício das suas

atribuições, não presta vênia aos demais Poderes, nem deles as

recebe, mas apenas à Constituição e às leis que com ela se

conformem. Cinge-se a fazer justiça sempre que, concretamente, seja

invocada a tutela jurisdicional do Estado. (4)

Não estou a dizer nada de novo. Apenas a recordar vetutos princípios

plenos de atualidade especialmente neste momento em que se observa

no País notável esforço no sentido do fortalecimento das

instituições democráticas. RUDOLF VON JHERING em conferência

proferida em Viena, na primavera do ano de 1782, aduziu:

"O direito não é uma pura teoria, mas uma força viva.

Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o

direito, e na outra a espada de que se serve para o defender.

A espada sem a abalança é a força brutal; a balança sem a espada é a

impotência do direito.

Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita

sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à

habilidade com que manejar a balança.

O direito é um trabalho incessante, não somente dos poderes públicos

mas de uma nação inteira"(5).

RUI BARBOSA, também, no célebre discurso de paraninfo dos

bacharelandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito de São Paulo,

assinalou que "de nada aproveitam as leis, não existindo quem as

ampare contra os abusos" e disse ser essencial "uma justiça tão alta

no seu poder, quando na sua missão".

No seu Purgatório, DANTE acentuou que de nada servem as leis se não

há quem as faça cumprir. A respeito, formulou a seguinte indagativa

que ele próprio respondeu "Aí temos as leis, mas quem lhes há de ter

mão? Ninguém". Após citar essa frase, refuta-a o insigne jurista

baiano, asseverando:

"Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à

interrogação do poeta. Na constituição brasileira, a mão que ele não

via na sua república e em sua época, a mão sustentadora das leis, aí

a temos, hoje, criada, e tão grande, que nada lhe iguala

a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis, aqui, entre

as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide,

fulminando aquelas, quando com essa colidirem". (6)

Em seguida, o grande patrono dos inalienáveis direitos da



cidadania, referindo-se às democracias modernas, descreveu, em cores

vivas, o que seria o seu holocausto:

"Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato,

não supositício, não meramente moral, mas de uma

realidade profunda, e tão seriamente implantado no mecanismo do

regime, tão praticamente embebido através de todas as suas peças,

que, falseando ele aos seu mister, todo o sistema cairá em

paralisia, desordem e subversão. Os poderes constitucionais entrarão

em conflitos insolúveis, as franquias constitucionais ruirão  por

terra, e da organização constitucional, do seu caráter, das suas

funções, das suas garantias apenas restarão destroços" (7).

A Humanidade está no limiar do terceiro milênio. Ondas

transformistas, imensamente alvissareiras, varrem o universo,

fazendo ressurgir a esperança de dias melhores. O País, integrado no

curso da história, passa por momentos decisivos quanto à organização

das suas forças vitais, após a recente promulgação da sua Lei

Fundamental. A sua pujante juventude assume a direção de

significativos setores da sociedade. Por isso mesmo, diante de

quadro tão majestoso não é demais lembrar que as instituições

democráticas, na sua essência, são sempre jovens, nunca envelhecem.

No suceder dos séculos mudam de roupagem, mas permanecem as mesmas.

O Superior Tribunal de Justiça é um colegiado recém-nascido, mas, no

seu âmago, constitui mera exteriorização da velha instituição

Justiça. Daí que, ao comemorar este seu primeiro aniversário,

pode-se dizer, como o faria PIERO CALAMANDREI, que "o Pretório

continua jovem e a juventude não é nunca melancólica, porque tem o

futuro diante dela" (8). Que tenha um auspicioso porvir. Que sempre

mereça a confiança dos cidadãos brasileiros!

(1) JÂNIO QUADROS, "Alocução à Bandeira", Antologia de Famosos

Discursos Brasileiros, pág. 141, Livraria Editora LOGOS LTDA., 4ª

edição, 1960.

(2) O Tribunal Federal de Recursos, através do Ato nº 1.126, de

03.08.88, criou a denominada "Comissão da Constituinte" e do Ato nº

1.141, de 06.09.88, as Comissões Administrativas, de Obras e

Instalações, de Regimento e de Leis Processuais.

(3) "esprit des lois", Liv. XI, Cap. VI.

(4) A ação direta de inconstitucionalidade constitui exceção pois é

cabível para impugnar a lei em tese.

(5) "A Luta pelo Direito", págs. 21 e 22, Editora Forense, 1972.

(6) e (7) "Oração aos Moços", págs. 93 e 94, Edições de outro.

(8) "Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados", Introdução,

pág. 16, Livraria Clássica Editora, 4ª edição.



O SR. DR. ARISTIDES JUNQUEIRA DE ALVARENGA (Procurador-Geral): -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Dr. Fernando Collor de

Mello; Exmo. Sr. Deputado Paes de Andrade, Digníssimo Presidente da

Câmara dos Deputados; Exmo. Sr. Ministro José Néri da Silveira,

Digníssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr.

Ministro Washington Bolívar, Digníssimo Presidente deste Colendo

Superior Tribunal de Justiça; autoridades civis e judiciárias aqui

presentes, minhas senhoras e meus senhores:

Reunidos, comemoramos o primeiro ano de efetiva existência do

Superior Tribunal de Justiça, cuja criação, composição e competência

surgiram na Constituição da República de 5 de outubro de 1988.

Menos de sete meses depois, ei-lo em plena função jurisdicional.

E hoje é seu primeiro aniversário!

A importância deste fato pode ser medida pela presença daqueles que

exercitam, em grau máximo, os três Poderes do Estado brasileiro.

Não é comum, entre nós, a visita presidencial a Tribunais, como já

anotava o Ministro Washington Bolívar, em oração comovente no dia 18

de setembro de 1986, data da comemoração do quadragésimo aniversário

do extinto Tribunal Federal de Recursos, neste mesmo recinto.

Se é sinal de apreço à magistratura, pode, também, ser interpretada

como reconhecimento explícito da importância deste Superior Tribunal

de Justiça, como órgão nacional do Poder Judiciário.

É confortador constatar que uma instituição judiciária, de apenas um

ano, inspira a indispensável segurança jurídica à sociedade, fruto

da maturidade de seus trinta e três Ministros, oriundos, a maioria,

daquele exemplar Tribunal extinto que neste mesmo edifício

funcionou, e os demais, vindos, com longa experiência judicante, de

Tribunais de Justiça de diferentes unidades federadas.

É confortador constatar, enfim, a célere positivação de um

mandamento constitucional, fazendo com que não esmoreça em nós a

esperança de ver positivadas, em sua plenitude, outras instituições

constitucionalmente contempladas, mas ainda à angustiante espera de

complementação legislativa.

E uma delas é o Ministério Público da União, que, neste momento, se

rejubila com este colendo Tribunal, tão caro principalmente a um de

seus ramos  o Ministério Público Federal  que, aqui, sempre presta

a sua colaboração, como instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado.

E permitam-me mais uma vez recordar afirmação inserida no já

lembrado discurso do Ministro Washington Bolívar: O Ministério

Público é instituição "sem cuja colaboração nenhum Tribunal

democrático teria como exercitar sua jurisdição ou firmar sua



grandeza".

E é por isso que, hoje, o Ministério Público também está em festa.

Afinal, comemora-se o primeiro aniversário de um tribunal

verdadeiramente democrático que já firmou  sua grandeza.

Parabéns, egrégio Superior Tribunal de Justiça e  inevitável

conseqüência  Parabéns, a todos nós, verdadeiramente brasileiros.

O SR. DR. OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE (Representante da Ordem dos

Advogados do Brasil): - Excelentíssimo Sr. Presidente da República,

Dr. Fernando Collor de Mello; Exmo. Sr. Dr. Washington Bolívar,

Presidente desta Casa de desta solenidade; Exmo. Sr. Ministro José

Néri da Silveira, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr.

Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados; Exmo.

Sr. Dr. Aristides Junqueira de Alvarenga, Procurador-Geral da

República, na pessoa dos quais homenageio todas as demais

autoridades aqui presentes ou representadas.

Em nome da comunidade jurídica, através de seus advogados e da

instituição que os congrega e representa, tenho a honra de saudar o

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o seu Presidente Ministro

Washington Bolívar de Brito, os ilustres Senhores Ministros e todos

aqueles que trabalham nesta Alta Corte, quando se cumpre o primeiro

ano de sua instalação.

Não se trata de um ano apenas do funcionamento de uma colenda corte

judicial. Esta data e a presente solenidade fazem parte de uma

história heróica de povo, cidadania, instituições, luta pelo direito

e pela legalidade. Dos jovens que trouxeram as idéias de uma Estado

de Direito e das liberdades individuais e públicas para as semearem

nestas terras. Do sacrifício de Frei Caneca pelos ideais

democráticos. Dos que, no passado, tiveram de pegar nas armas em

defesa do princípio de leis que governassem homens e não homens que

se sobrepunham às leis. De uma justiça capaz de resistir ao arbítrio

e crescer na democracia. De Juízes, advogados e juristas do povo, da

cidadania, do constitucionalismo. De um Tribunal Federal de Recursos

que soube honrar as tradições jurídicas e legalistas.

Uma homenagem aos que sonharam ver surgir esta Corte e os Tribunais

Federais Regionais já na década de setenta e foram frustados na

abrilada de uma reforma do Judiciário imposta com o Congresso em

recesso e os poderes do Ato Institucional nº 05.

A reunião dos Poderes constituídos e das gentes do direito, neste

momento, é um preito de cívica vassalagem à Constituição de 1988.

Esta Carta que, no seu primeiro artigo, afirma, como nunca antes no

Brasil, a soberania popular e o Estado Democrático de Direito. Que

inova ao tratar das vertentes  individuais e coletivas dos direitos



fundamentais. Que garante, antes e acima de lei, o direito da

cidadania recorrer ao judiciário não só no caso de lesão, como

também quando de ameaça a direito. Que, enfim, lançou os fundamentos

de uma reforma que popularize a prestação jurisdicional através de

juizados acessíveis e simplificados, como também, reorganizou a

justiça federal implantando os Tribunais Regionais e criando o

Superior Tribunal de Justiça.

Nossa Constituição desamada por alguns e incompreendida por outros,

ainda, produzirá grandes mudanças nas instituições, nas práticas e

nas relações sociais, políticas, econômicas e jurídicas. Os frutos,

no entanto, já são colhidos. E o Poder Judiciário, exemplarmente,

agilizou as mudanças que se impunham na nova ordem sendo a

instalação e o funcionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

um eloqüente testemunho disto.

A Ordem dos Advogados do Brasil tem palmilhado sua trilha e sua

vocação de atenta e ativa defensora do estado de direito, das

liberdades públicas e individuais e da Constituição que ajudou, com

organização da sociedade civil, a conquistar e escrever. Somos parte

mobilizada do projeto democrático do povo brasileiro.

Por isto, estamos aqui saudando o primeiro ano de funcionamento

desta Corte, cuja criação defendemos junto aos Constituintes, e a

ordem jurídica-constitucional que hoje nos rege, embasada em

princípios que informa a doutrina e as garantias de um Estado

Democrático de Direito.

Sabemos das adversidades de uma realidade de despossuídos e de

desigualdades tamanhas que precisam ser superadas para que a

Democracia e Direito tornem-se instrumentos de todo um povo.

Conhecemos as deformações históricas legadas por longas experiências

autoritárias  que conduzem governantes ou governados às

simplificações de ver na ordem jurídica, nos princípios

constitucionais ou na garantia jurisdicional, peças dispensáveis ou

até óbices para as transformações. A miséria, a hiperinflação e

outros males econômicos e sociais já fizeram, governantes ou povos,

esquecerem em alguns momentos, da essencialidade da liberdade e da

democracia. Amarguraram, logo depois, experiências totalitárias que,

mesmo quando lhes deram satisfação de algumas necessidades básicas

terminaram por ser repudiadas após crueldades e violências.

Ao saudar o primeiro ano de instalação do Superior Tribunal de

Justiça reafirmamos enfaticamente nossa confiança na Justiça

Brasileira. Temos a certeza de que continuará avançando,

modernizando-se, tornando-se mais acessível à cidadania. Está

presente conosco a convicção de que o Poder Judiciário zelará pela



Constituição e pelas leis, pela soberania popular no Estado

Brasileira, pela independência e harmonia entre os Poderes, pelos

direitos e garantias, individuais, coletivos, sociais e políticos!

Senhor Presidente deste Tribunal, Senhores Ministros, Autoridades e

Cidadãos.

Vizinhos do terceiro milênio no calendário gregoriano e

contemporâneos da cibernética, das tecnologias deslumbrantes e das

viagens espaciais, não percamos jamais a fé na liberdade, na

democracia, na igualdade e na justiça como valores essenciais ao

homem e à humanidade. Sejamos escravos incondicionais do Estado

Democrático de Direito para sermos todos livres. Curvemo-nos às

Soberanias do povo, ao direito do cidadão e à função jurisdicional

do Poder Judiciário, para sermos cada vez mais iguais, e garantidos.

Nossas homenagens ao Superior Tribunal de Justiça e longa vida às

instituições democráticas, renovadas e evoluída, numa sociedade

justa e respeitadora da Constituição, de legalidade e do direito!

O EXMO. SR. MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO (PRESIDENTE): -

Antes de encerrar esta solenidade, e como todos nós estamos a

escrever uma parte da história, pareceu-me acertado, tendo antes

consultado o próprio destinatário do ofício, e sendo informado do

desejo de que se lhe desse a mais ampla divulgação, leio o ofício do

Presidente deste Tribunal a Sua Excelência, o Senhor Presidente da

República, e a mensagem com que Sua Excelência nos respondeu:

"Ofício nº 296/90, de 25 de abril de 1990.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de manifestar a Vossa Excelência minha especial

satisfação pela deferência do convite, formalizado na audiência de

hoje, para que indicasse, como Presidente do Superior Tribunal de

Justiça, três dos Ministros que o integram, dentre os quais seria

escolhido o nome a ser encaminhado à aprovação do Senado Federal,

para provimento de uma das vagas de Ministro do Supremo Tribunal

Federal, tendo em vista o propósito de Vossa Excelência de

prestigiar o novo Tribunal da República, num gesto inédito de apreço

ao Poder Judiciário.

Reporto-me às palavras com que agradeci a Vossa Excelência a

comunicação e, ao mesmo tempo, informava da dificuldade

intransponível na seleção  de três nomes, neste Tribunal,

constituído de Magistrados "de notável saber jurídico e reputação

ilibada", nos termos da Constituição, sem que essa escolha prévia

implicasse numa injusta exclusão dos não-mencionados, além de

limitar o poder constitucional de escolha de Vossa Excelência, tão

elegantemente delegado ao Presidente do Superior Tribunal de



Justiça.

Assim, ao declinar da honrosa incumbência, asseguro a Vossa

Excelência que a indicação de qualquer dos ministros deste Tribunal

será muito bem recebida pelos demais e, estou certo, pela Nação,

esclarecendo, por oportuno, que o meu próprio nome não está em

causa, quer por motivos éticos, quer porque recebi do Tribunal a

honrosa missão de administrá-lo e ao Conselho da Justiça Federal,

numa hora tão difícil para o País.

Queira, Senhor Presidente, com o meu reconhecimento pela elevada

deferência manifestada por Vossa Excelência ao Superior Tribunal de

Justiça, aceitar as expressões da minha alta estima e profundo

respeito."

A este ofício, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República

encaminhou, por intermédio do Senhor Ministro do Estado da Justiça,

a seguinte mensagem:

"Brasília, em 30 de abril de 1990.

Senhor Presidente:

Com a presente, tenho a honra de acusar o recebimento do Ofício nº

296/90, do último dia 25, no qual Vossa Excelência declina da

incumbência de sugerir ao Presidente da República o nome de três

Ministros do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dente os  quais

um seria submetido ao Senado Federal, para o preenchimento de vaga

no Colendo Supremo Tribunal Federal.

Compreendendo as razões que levaram Vossa Excelência a assim agir,

decidi indicar o nome do Doutor CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO ao

julgamento daquela Alta Câmara.

Sirvo-me do ensejo para renovar-lhe e a essa Egrégia Corte as

expressões de minha mais alta consideração."

Devo acrescentar que S. Exa. o Sr. Presidente da República

assegurou-me que estava inaugurando um praxe, com este Tribunal, de

lhe dar, sempre que fosse possível, a deferência  devida, tendo em

vista sua colocação, por vontade do Constituinte brasileiro, no

panorama jurídico nacional. Em nome próprio e no deste Tribunal

agradeço a V. Exa. Sr. Presidente, esta pública e admirável

manifestação de apreço e assegurou-lhe que o nome do Exmo. Sr.

Ministro Carlos Mário Velloso foi recebido da maneira mais efusiva

por todos os seus Pares deste Tribunal; estou certo, de que S. Exa.

o representará no Supremo Tribunal Federal da nossa República com o

brilho de sua privilegiada inteligência. Antes de agradecer, para

concluir esta solenidade, pareceu-me também acertado ler um pequeno

trecho do discurso que fiz em nome do antigo Tribunal Federal de

Recursos, hoje extinto, quando instalava o Tribunal Regional Federal



da 3ª Região, em São Paulo:

"Verifica-se, na clássica tripartição dos Poderes  que a

Constituição estabelece sejam harmônicos e independentes entre si 

que o Judiciário cuida, prevalentemente, do passado, o Executivo, do

presente e o Legislativo, do futuro. Disse prevalentemente porque

logo também se percebe que o Poder Judiciário, embora cuidando de

fatos passados, registrados indelevelmente nos processos,

disciplinará a conduta dos cidadãos, das autoridades e do próprio

Estado, por força da jurisprudência, revelada na inspiração jurídica

dos precedente, projetando suas luzes além das brumas do Futuro; o

Legislativo, ao estabelecer as normas que regerão os cidadãos e a

Pátria comum, haure sua força do Povo, de suas tradições, de suas

glórias, mas, sobretudo, de suas angústias, no Passado, e de suas

aspirações e esperanças no Futuro; e o Executivo, ainda que

administrando a coisa pública no presente, há de fazê-lo por tal

forma que essa atividade administrativa, pelo acerto, espírito

público e honradez, se constitua em exemplo permanente assegurando o

futuro radioso da Pátria.

Vê-se, portanto, que os três Poderes, com toda organização que se

nutre da Esperança, ainda que cuidando, prevalentemente, do passado

e do presente, estão voltados para o Futuro".

Agradeço ao Exmo. Sr. Dr. Fernando Collor, Presidente da República

Federativa do Brasil, ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados, Deputado Paes de Andrade, ao Exmo. Sr. Presidente do

Supremo Tribunal Federal, Sr. Ministro José Néri da Silveira, ao

Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira

de Alvarenga, que representa o Ministério Público, aos Srs.

Ministro de Estado, da Justiça, Bernardo Cabral, das Relações

Exteriores, Francisco Rezek, da Ação Social, Margarida Maria Maia

Procópio, Consultor-Geral da República, Dr. Célio Silva, aos

Presidentes dos Tribunais Superiores, Superior Tribunal Eleitoral,

Ministro Sidney Sanches, do Superior Tribunal Militar, Ministros

Rafael Branco, do Tribunal de Contas da União, Sr. Governador do

Distrito Federal, aos Srs. Ministros Aposentados desta Casa e aos

Ministros do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Tribunal de

Contas da União, Ministro Adhemar Ghisi, aos Presidente dos

Tribunais Regionais Federais, Presidentes dos Tribunais de Justiça,

demais Desembargadores, Eminentes Juízes, aos Srs. Membros do

Ministério Público, a todas as demais altas Autoridades, que aqui

compareceram, em especial agradecimento, também ao Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil, Ilustres Advogados do Conselho

Federal e da Seção local, do Instituto dos Advogados do Brasil, aos



Procuradores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados, aos Juízes

Federais, Diretores do Foro, a todos os Senhores e às Senhoras que

compareceram a esta solenidade que marca o primeiro aniversário de

funcionamento do Superior Tribunal de Justiça, cujo lugar, por

conquista própria, já está assegurado no coração dos brasileiros

como o de um Tribunal que se dedica efetivamente ao trabalho, à

produção, ao esforço intelectual dos seus integrantes, em benefício

da Pátria comum.

Declaro encerrada a sessão.

Encerrou-se a sessão às quinze horas e quarenta e cinco minutos.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30 DE ABRIL DE 1990

MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO

PRESIDENTE

EMÍDIO RODRIGUES CARREIRA

DIRETOR-GERAL


