
MUDANÇA DO COORDENADOR-GERAL DA JUSTIÇA 
FEDERAL : Ministro César Rocha - Ministro Ruy Rosado*

NILSON VITAL NAVES 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

e do Conselho da Justiça Federal 
 

 

Uma verdade que não envelhece - historicamente registrada 

por um sábio pregador - é a de que há tempo para todo propósito debaixo 

do Sol; tudo tem hora para começar e para findar, mas não casualmente, 

porquanto, respondendo ao próprio ciclo da vida, o término para uns é o 

início para outros. Tanto assim é que estamos hoje vivendo esse rito de 

passagem, quando o Ministro Cesar Asfor Rocha despede-se da função de 

Coordenador-Geral da Justiça Federal e passa ao Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar tão nobre incumbência. 

 Não é meu intento aqui referir as obras pretéritas desses 

magistrados nem as etapas de suas carreiras. Quero, antes de tudo e 

primeiramente, manifestar ao Ministro Cesar o agradecimento dos que 

integram o Conselho da Justiça Federal pelo trabalho sério e profícuo que, 

ao longo dos seis últimos meses, desenvolveu como Coordenador-Geral, 

testemunho vivo de sua preocupação com o aperfeiçoamento da 

magistratura brasileira. Assim o digo, porque o ilustre Colega, em tão 

pouco tempo, andou a passos largos ousando promissoras realizações e, 

com extrema coerência de métodos e convicções, criou oportunidades 

para o encontro da Justiça com a cidadania. 

Nesse sentido, menciono a realização de seminários por meio 

dos quais não só este órgão, mas também o Superior Tribunal de Justiça 

tornaram-se fóruns de grandes causas sociais; menciono, sobretudo, a 

instalação, no mês de fevereiro, da Comissão de Altos Estudos da Justiça 

Federal, destinada a colher elementos acerca de relevantes temas 
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nacionais, a fim de colocar nas mãos dos legisladores propostas para 

avivar rumos na construção do  Brasil com que sonhamos. Em meu 

entender, essa Comissão, ao ser estabelecida, na Justiça Federal, como 

espaço para estudos e meditações, constitui-se num poderoso 

instrumento para a concepção de seminais idéias e, ao mesmo tempo, em 

agente social de mudanças. Ela chegou em momento oportuno e, sem 

demora, no recente seminário Propostas para um novo Brasil, já 

apresentou formulações de políticas públicas indispensáveis e exeqüíveis. 

Na verdade, Ministro Cesar, seu período na Coordenação-Geral 

foi um intervalo pequeno que durou, todavia, o suficiente para se tornar 

inesquecível. Com efeito, esse trabalho inaugurou momento histórico de 

transição no qual os direitos das pessoas estão passando do plano das 

conquistas para o da concretização. Por isso é inquestionável o valor 

dessa contribuição para o país, sinônimo perfeito de visão, discernimento 

e progresso. É assim que se constrói, construindo-se politicamente. 

Receba, portanto, o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho,  ao 

qual atribuímos o selo da excelência com aprovação unânime. 

Ao Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que hoje toma posse no 

cargo de Coordenador-Geral da Justiça Federal, desejamos, nesse apenas 

início, seja-lhe a alta missão que ora lhe é incumbida, de igual modo, uma 

feliz oportunidade de somar às conquistas já alcançadas bases de 

consolidação. Ao estabelecer seu próprio percurso, ainda que também por 

curto período, possa o ilustre Colega acreditar no poder que os segundos 

têm de se materializar em dádivas de proporções infinitas. 

Muito obrigado. 
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