
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

, 
P L E N A R I O 

ATA DA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 1.980 

.... .... 
Aos vinte e tres dias do mes de junho 

. ' do ano de mil novecentos e oltenta, as quinze horas, na Sala 

de Sessões do Tribunal Federal de Recursos, presentes os 
" , Exmos. Srs. Ministros Jose Neri, da Silveira, Presidente do 

Tribunal, Armando Rolemberg, Hoacir Catunda, Peçanha Martins, 

Jarbas NObre, Aldir Guimarães Passarinho, José Dantas, Lauro 

Leitão, Carlos Madeira, Gueiros Leite, washington Bolivar, , 

Torreão Braz, Carlos Mário Velloso, Otto Rocha, Wilson Gonçal 

ves, William Patterson, Adhemar Raymundo e Romildo Bueno de 

Souza, presentes, ainda, o Exmo. Sr. Dr. Geraldo Andrade Fon-
, , . 

teles, lQ Subprocurador-Geral da Republica e o SecretarlO do 

Tribunal Pleno, Bel. Jos~ Alves Paulino, foi aberta a Sessão' 
• I! • 

Solene. Ao lnlClO dos trabalhos, o Exmo. Sr. Ministro Presi -

dente convidou os Exmos. Srs. Ministros Antonio Neder, Presi

dente do Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Sr. Ministro Ibra 

him Abi Ackel, Ministro da Justiça, o Exmo. Sr. Ministro Lei

tão de Abreu, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o 
, , 

Exmo. Sr. General de Exercito Jose Ferraz da Rocha, Ministro' 

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas para composição da 
, 

Mesa. Em seguida o Exmo. Sr. Ministro Presidente, apos refe -
, , 

rir-s~ as autoridades componentes da mesa e as demais autori-

dades pr'esen tesO'U0F}:R.resen tadas" pr'ofe:riu 'as· segUintes' :pala
vras: 

'0' EX~O. SR. MINISTRO JOsÉ NÉRI DA SILVEIRA ( PRESIDENTE ) " 

Destina-se esta sessão Solene do Tribunal Federal de Recursos 
, 
a posse dos 8 (Oito) novos Ministros, recentemente nomeados' 

A . ' por Sua ExcelenCla o Sr. Presidente da Republica, para compor 
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este Tribunal, na conformidade da Emenda Constitucional n Q 7, 
.... 

de 1977, e da Lei Organica da Magistratura Naciona~, de março 

de 1979. - empossados nesta Sessão, declinando-se Serao os no-

mes pela ordem de antiguidade que - no Colegiado, terao na con-- , formidade das disposiçoes regimentais, os ilustres Juizes Fe-
,.. , 

derais: Dr. Hermillo Galant, da Seçao Judiciaria do Estado do 

Rio Grande do Sul; Dr. José Pereira de Paiva, da Seção Judi -

ci~ria do Estado de Minas Gerais; Dr. Sebastião Alves dos 
, ,.. , 

Reis, tambem da Seçao JUdiciaria do Estado de Minas Gerais ; 

Dr. Miguel Jerônymo Ferrante, da Seç20 Judici~ria do Estado ' 
,.", , A ."" 

de Sao Paulo; Dr. Jose Candido de Carvalho Fllho, da Seçao J~ 
, 

diciaria do Estado da Bahia; Dr. Pedro da Rocha Acioli, da 

2 

,.", ..'. , , 
Seçao Judlclarla do Estado de : Alãgoas ;: Dr. Ame.ti.co: :Luz ,. 

,.. , 
da Seçao Judiciaria do Estado do Rio de Janeiro, e ainda um 

representante do Ministério P~blico Federal, na pessoa do Dr. 
.... , , 

Antonio de Padua Ribeiro, Subprocurador-Geral da Republica • 
.... . , 

Suas Excelenclas encontram-se presentes. Proceder-se-a, de 
.... 

imediat~ a cerimonia de posse. 

A seguir, o Exmo. Sr. Ministro Presiden 
. -te designou comlssao composta pelos Srs. Ministros Armando 

Rolemberg e Peçanha Martins, para introduzir o Dr. Hermillo ' 

Galant no recinto do Plenário. Prestado o compromisso regime~ 

tal, lido e assinado o termo de posse, o Exmo. Sr. Ministro • 

Presidente declarou empossado o Exmo. Sr. Ministro Hermillo • 
, . 

Galant, convidando-o a tomar assento na bancada do Plenarlo , 

ao lado do Sr. Ministro Adhemar Raymundo. Comissão composta • 

pelos Srs. Ministros Moacir Catunda e Jarbas Nobre introduziu 
, , . 

o Dr. Jose Pereira de Paiva no recinto do Plenarlo. Prestado' 

o compromisso regimental, lido e assinado o termo de posse, o 

Exmo. Sr. Ministro Presidente dec12rou empossado o Exmo. Sr. 
, 

Hinistro Jose Pereira de Paiva, convidando-o a tomar assento' 
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, . 
na bancada do Plenarlo ao lado do Sr. Ministro Romildo Bueno 

de Souza. Comissão composta pelos Srs. Ministros Aldir Guima

rães Passarinho e Lauro Lei tão, introduziu o Dr. Sebastião 

Alves dos Reis no recinto. Prestado o compromisso regimental, 

lido e assinado o termo de posse, o Exmo. Sr. Ministro Presi

dente declarou empossado o Exmo. Sr. Hinistro Sebastião Alves 

dos Reis, convidando-o a tomar assento na bancada do Plenário 

ao lado do Sr. Ministro Hermillo Galant. Comissão constituída 
, 

pelos Srs. Ministros Jose Dantas e Carlos Madeira acompanhou' 
. A , 

o Dr. Mlguel Jeronymo Ferrante ate o recinto da solenidade • 

Prestado o compromisso regimental, lido e assinado o termo de 

posse, o Exmo. Sr. Ministro Presidente declarou empossado o 

Exmo. Sr. Ministro Miguel Jerônymo Ferrante, convidando-o a 

tomar assento na bancada do Plenário, ao lado do Sr. Ministro 

José Pereira de Paiva. comissão integrada pelos Srs. Minis 
~ , 

tros vlashington Bollvar e Carlos Mario Velloso introduziu o 
, . 

Dr. Pedro da Rocha Acioli no recinto do Plenarlo. Prestado o 

compromisso regimental, lido e assinado o termo de posse, o 

Exmo~ Sr. Ministro Presidente declarou empossado o Exmo. Sr. 

Ministro Pedro da Rocha Acioli, convidando-o a tomar assento' 

na bancada, ao lado do Sr. Ministro Miguel Jerônymo Ferrante. 

Em continuação, os Srs. Ministros Gueiros Leite e Torreão 
_ , A 

Braz, em comissao, acompanharam o Dr. Jose Candido de Carva-
, , 

lho Filho ate o recinto do Plenario. Prestado o compromisso • 

regimental, lido e assinado o termo de posse, o Exmo. Sr. Mi

nistro Presidente declarou empossado o Exmo. Sr. Ministro 
, A 

Jose Candido de Carvalho Filho, convidando-o a ocupar seu lu-

gar na bancada do Tribunal, ao lado do Sr. Ministro Sebastião 
N , 

Alves dos Reis. Comissao constituida pelos Srs. Ministros Wil 
, 

son Gonçalves e Adhemar Raymundo introduziu o Dr. Americo Luz 
N 

no recinto da Sessao. Prestado o compromisso regimental, lido 

e assinado o termo de posse,o Exmo.Sr.Hinistro Presidente 

9,~~ 
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, , 
declarou empossado o Exmo. Sr. Ministro Amerlco Luz, convid~ 

, 
do-o a tomar assento na bancada, ao lado do Sr. Ministro Jose 

A , • • N 

Candido de Carvalho Filho. Por ultlmo, em comlssao, os Srs. 

Ministros Otto Rocha e William Patterson introduziram o Dr. 

Antonio de Pádua Ribeiro no recinto do Plenário. Prestado o 

compromisso regimental, lido e assinado o termo de posse, o 

Exmo. Sr. Ministro Presidente declarou empossado o Exmo. Sr. 
, 

Ministro Antonio de Padua Ribeiro, convidando-o a tomar assen 

to na bancada, ao lado do Sr. Ministro Pedro da Rocha Acioli. 

Logo a seguir, o Exmo. Sr. Ministro Presidente concedeu a pa-
, , , , 

lavra ao Exmo. Sr. Mlnlstro Carlos Marlo Velloso, para saudar 

os empossados, em nome do Tribunal. 

, -O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS MARIO VELLOSO: A sessao solene • 

que nesta tarde celebramos tem alto significado: recebemos oi 

to novos Ministros, os Juizes Federais HERMILLO GALANT, JOsÉ' 

PEREIRA DE PAIVA, SEBASTIÃO ALVES DOS REIS, MIGUEL JERONYMO • 
, A 

FERRANTE, JOSE CANDIDO DE CARVALHO FILHO, PEDRO DA ROCHA ACIO 
, , 

LI, AMERICO LUZ e o Subprocurador-Geral ANTONIO DE PADUA RI-

BEIRO, nomeados na forma do dispositivo constitucional que 

consagra a reforma do Tribunal, justamente quando a Corte co

memora o trig~simo terceiro aniversário de sua instalação. 

Criado o TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS • 

pela Constituição de 1.946, e instalado no dia 23 de junho de 
A 

1.947, confiou-lhe o constituinte competencia jurisdicional • 

antes conferida ~ Corte Suprema. Competia-lhe, então, basic~ 

mente, processar'e julgar, em grau de recurso, as causas em 

que fosse a União interessada como autora, r~, assistente ou 

opoente, ou quando se tratasse de crimes práticados em detri

mento de bens, serviços ou interesses da união, bem assim as 
-, , 

decisoes de juizes locais, denegatorias de habeas corpus, e 

as prOferidas em mandados de segurança, se federal a autori 
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dade apontada coatora; originariamente, julgaria os mandados' 

de segurança impetrados contra ato de Ministro de Estado. 

Composto, iniciafmente, de nove Minis 

tros, ~ segunda Corte Judici~ria do Brasil cumpria, sobretu -

do, in~erpretar o direito p~bl ico, em fase de sua elaboraç~o, 

conforme lembrou o eminente Ministro Armando Rolemberg, e~ , 

discurso que proferiu, como Presidente do Tribunal, ao ensejo 

da comemoraçao dos vinte e cinco anos da Corte, ao dizer que 

na mat~ria que lhe fora reservada estava compreendida, toda' 

ela, no ~mbito do Direito Administrativo, que, se fora versa

do entre·n~s por alguns publ icistas de m~rito ineg~vel, ~ fal 

ta de textos legais especfficos, de sistematizaç~o das regras 

reguladoras das relaç~es entre o indfviduo e o Estado; aprese~ 

tava, como bem acentuou Seabra Fagundes em magnffico trabalho, 
'. ' , mult.plas areas de lacunas que tornavam "indispensavel a ex~ 

gese criadora ou construtiva dos tribunais, para a formaç~o' 

de alguns dos seus preceitos mais importantes, como tamb~m ' 

para a estratificaç~o, pela const~ncia dos arestos, dos cri

t~rios ent~o formulados." 
, 

Certo e que, arrostando dificuldades, o 

Tribunal se Imp~s ao respeito dos seus jurisdicionados. É ' 

eXpreSSIVO, no particular, o testemunho de PONTES DE MIRANDA, 

que foi dos maiores juristas do Brasil e que se caracteriza

va por ser homem de coluna dorsal inverg~vel e que afirmou, 

conforme lembrado pelo Ministro Jorge Lafayette Guimar~es,no 

seu discurso de posse, que "em vinte anos de atividade, os 

serviços, que ao pafs tem prestado o Tribunal Federal de Re-
• 

cursos, sao enormes". ("Coment~rios ~ Constituiç~o de 1.967~ 

111/540 ). 
. , ( 

O Inegavel crescimento dopais, a nova' 
N 

concepÇao de democracia social, que, a partir da 2à'. grande' 

guerra, tem-se tentado implantar na nossa terra, em que o 
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,. 

Estado confunde-se com a sociedade, com um mundo de compete~ 

cias para a realizaç~o do bem estar social, propugnada a iS2 

nomia tamb~m no campo da ordem econ~mica e social, em que o 

intervencionismo estatal se manifesta tanto de modo repressl 
.., 

vo como de forma positiva, com Imensa repercussao no campo' 

das relaç~es jurfdicas entre o indivfduo e o poder p~blico , 
, , . 
e natural que a este Tribunal, colocado no vertlce dessas 

, 
relaç~es, convergissem, de forma acentuada, os grandes con -

flitos entre a liberdade e a igualdade, entre o indivfduo e 

o Estado como sujeito de direito. Cresceu, ent~o, de forma' 

inquietante, o volume de serviço do Tribunal. 

De outro lado, certamente que em raz~o' 
( 

dos bons serviços prestados ao paiS, de que deu testemunho' 

PONTES DE MIRANDA, ampl iava-se a compet~ncia do Tribunal. ' 

Com a restauraç~o da Justiça Federal de' la. 
,. . 

Instancla, em 
, 

1.966, ao grande volume de causas trazidas ao julgamento 

Corte, acresceram-se outras. A Constituiç~o de 1.967 e a 

Emenda Constitucional nº I de 1.969, introduziram novas ques 

t~es na compet~ncia do TRIBUNAL DE RECURSOS, tirando-lhe a 

da 
, 

N . , 

feiçao puramente feder~l, para dar-lhe carater de Tribunal' 

6 

nacional, Tribunal da federaç~o. A compet~ncia conferida ao 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, para o julgámento de confl itos 

entre jufzes subordinados a tribunais diversos, federais e 

estaduais, ou de jurisdiç~o comum ou especializada, ou o jul 

gamento, originariamente, de membros de Tribunais federais e 

estaduais ( C.F., art. 122, I,"b" ), comprovam a afirmativa. 

É evidente que os nove Ministros da com 

poslçao origin~ria, posto terem sabido corresponder ~ confi

ança da Naç~o, a ponto de PONTES DE MIRANDA ter-Ihes'credi -

tado grande parte do ~xito alcançado pelo Tribunal (ob. e ' 

loc. cits.), n~o poderiam, humanamente, atender a tantos e 

complexos trabalhos. 
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Em 1.965, atrav~s do Ato Institucional' 

n 2 2, ratificado pela Emenda Constitucional n 2 16, de 26.XI. 

1.965, o n~mero de Ministros do TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

cresceu para treze. O Tribunal, a seu turno, atrav~s de eme~ 

das regimentais, procurava descongestionar os seus serviços, 

restringindo a compet~ncia do Plen~rio, transferindo para as 

Turmas o julgamento de certos recursos. 

Em 1.977, aberto o debate a respeito da 

reforma do Poder Judici~rio, o Tribunal n~o se omitiu. Atra

v~s de sugest~o encaminhada ao SUPREMO TRIBUNAL e de antepr2 

jeto remetido ao Congresso Nacional, que teve como relator o 

Ministro PAULO TÁVORA, foi proposta a crlaçao de tribunais' 

regionais, ficando o TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS como corte 

de recurso especial, a exemplo do que ocorre na jurisdiç~o ' 

eleitoral e do trabalho. 

Todavia, a opç~o polftica dos poderes' 

competentes da Rep~bl ica, atrav~s da Emenda Constitucional' 

n 2 7, de 1.977, e Lei Complementar n 2 35, de 1.979, foi no 

sentido do aumento do n~mero dos Ministros do Tribunal, de 

13 para 27, preenchendo-se, de imediato, seis cargos. Concre

tiza-se nesta tarde, com a posse dos novos oito Ministros, a 

reforma que o legislador brasJ leiro quis. Cumpre-nos, pois, 

efetiv~-Ia. 

7 

A reforma, todavia, nao produzir~ ~xito, 

o que nao passa desapercebido ao mais desatento dos observa

dores, com o aumento puro e simples dos Jufzes do Tribunal , 

mesmo porque um mundo de processos, cerca de 20.000, aguar -

dam julgamento. O seu sucesso depender~, estamos certos, de 

medidas processuais paralelas, tal como preconizadas no dis

curso de posse do eminente Presidente da Casa, Ministro JOSÉ 

NÉRI DA SILVEIRA, que pugnou pela adoç~o de "imediatas medi

das legislativas, col imando, desde logo, diminuir o afluxo' 

01.07.48 



P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

de processos a esta Corte, bem assim "~ I imitaç~o de recur -
, " N ( 

sos sobre determinadas materias e a aplicaçao do principio' 

do duplo grau de jurisdiç;o." 
,.. 

Com a compreensao do Poder Executivo , 
essas provid~ncias v~m-se viabil izando. 

O Tribunal, de outro lado, tem procura-

do encontrar meios e formas de racionalizar os seus traba 

lhos, seja pela maior divulgaç;o de sua jurisprud~ncia, seja 

mediante a ediç~o de s~mulas da sua jurisprud~nci~ predomi -

nante. Tais s~mujas, lembra ROBERTO ROSAS, fa~e ao que dis -

p~e o art. 90, § 2 2 , da lei Complementar n 2 35, passaram a 
, . 

ter, junto com as sumulas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, natu-

reza normativa, o que preconizara M. Waline, ao sustentar o 

poder normativo da jurisprud~ncia. O Trjbunal j~ editou mais 
, . , 

de quarenta sumulas, e continuara editando outras, o que pos 
, 

sibi I itara aos Ministros o julgamento de recursos por despa-

cho, com economia de tempo e aceleramento dos trabalhos. 

Os cientistas polfticos e os constitu -

cional istas contemporâneos reclamam novas garantias de inde

pend~ncia dos tribunais, ao lado daquelas que se tornaram ' 
, ~'. 

classl~as. Sustenta-se, por exemplo, que aos tribunais supe-

riores deve ser conferido poder normativo no campo do Direi-

to Processual, lembra o Professor Nelson de Souza Sampaio 

("As Constituiç~es e a Independ~ncia do Poder Judici~rio" 

RDP, 39/40,p.20). 

, 
, 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL j~ est~·in -

vestido nessa garantia ( C.F., art. 119 § 3 2 , "c" ) a exem -
, 

pio do que ocorre, de forma mais ampla, e certo, com a Supr~ 

ma Corte de Justiça da Inglaterra e a Suprema Corte dos Est~ 

dos Unidos, por delegaç~o do Congresso. Com base nessa deleg~ 

ç~o, ai i~s, baixou a Suprema Corte americana as "Federal ' 

Rules Of Civil Procedure" e as "Federal Rules of Criminal ' 

Procedure" ( Nelson de Souza Sampaio, ob. e loc. cits.). 

01.07.48 
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o nosso Tribunal, nao obstante bal izado 

pelas leis processuais, que reduzem os regimentos internos a 

simples leis materiais supletivas, procurou, todavia, no 

vazio daquelas leis, fiel ao que propugnava, em 1.971, o 
, 

eminente Mi.nistro ARMANDO ROLEMBERG, encontrar "formulas 

, 
, 
, 

aptas a tornarem cada vez mais r~pida, embora igualmente CUI 

dadosa, a distribuiç~o da Justiça." Com esse escopo, tem VI-
,. . 

gencla, a partir desta data, o novo Regimento Interno do 
, 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, com 395 artigos. 
A 

Assim, meus senhores, contada a voo de 

p~ssaro, uma pequena hist~ria do esforço que temos desenvol-
.' , 

vido, nesta Casa, com o proposito de fazer com que a reforma 

frutifique, quando o Tribunal se engaja numa nova estrutura. 

Oito novos Ministros passam a comparti

lhar conosco, a partir de hoje, dos trabalhos da Corte, das 
,., 

suas alegrias e das suas preocupaçoes. 

9 

Estamos contentes, os Irmaos mais velhos, 

quando,recebemos no seio da nossa famflia esses irm~os mais' 

moços. 

Contentes e fel izes, sobretudo, porque' 

incorporam-se ao Tribunal jufzes do melhor qui late, testados 

na judicatura e no Minist~rio P~bl ico, tanto na la. quanto' 

na 2a. inst~ncia. 

HERMILLO GALANT vem do Rio Grande do ' 

Sul, onde foi polftico, advogado, Juiz Federal e Juiz do ' 

Tribunal Regional Eleitoral. MIGUEL JERONYMO FERRANTE nasceu 

no Acre. Foi em S~o Paulo, terra que elegeu como sua, que ' 

foi professor, escreveu livros e projetou-se na magistratura, 

como Juiz Federal e Juiz do Tribunal Eleitoral. JOSÉ C~NDIDO 
, , 

DE CARVALHO FILHO e homem da Bahia e e da terra de Ruy'que ' 

ele vem. Deputado ~ Assembl~ia Legislativa da Bahia, por ' 

duas legislaturas, 'advogado, foi Juiz Federal e Juiz do Tri

bunal Eleitoral daquele Estado, e ~ professor titular de ' 
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Direito Penal da tradicional Faculdade de Direito da Bahia. 

PEDRO DA ROCHA ACIOLI, das Alagoas, homem do nordeste, nas 

Alagoas foi juiz eminente, tanto da Justiça Estadual quanto' 

da Justiça Federal. Integrou o Tribunal Eleitoral do seu ' 

Estado e ~ tamb~m professor. Traz para o Tribunal uma tradi

ç~o de independência de que, a respeito de Aciol i, o Senador 

Daniel Krieger nos d~ notfcia nas suas mem~rias, "Desde as 
I 

miss~es ••• ". AM~RICO LUZ, nascido nas Minas Gerais, teve um 

rio que passou em sua vida ••• Pois foi na mui leal S~o ' 

Sebasti~o do Rio de Janeiro, que Am~rico Luz notabil izou-se' 

como Juiz Federal, Juiz do Tribunal Eleitoral e professor 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO tamb~m nasceu nas geràis de Guima -

r~es Rosa. Foi em Brasflia, entretanto, que esse novo Colega 

estudou o Direito e, muito moço, tornou-se jurista e profes

sor afamado. Oriundo do Minist~rio P~blico, Procurador da ' 

Rep~blica e Subprocurador-Geral, tendo funcionado junto ao 

SUPREMO TRIBUNAL e junto a esta Corte, o Ministro PÁDUA bem 

conhece o nosso Tribunal. Finalmente, bem de prop~sito dei -

xel para o final, JOS~ PEREIRA DE PAIVA e SEBASTIÃO ALVES ' 

DOS REIS. Ambos, meus companheiros desde os primeiros dias' 

da Justiça Federal de Minas, s~o magistrados que o povo do' 

meu Estado admira e respeita. O Ministro PEREIRA DE PAIVA , 

que nasceu em Abre Campo, na mata mineira, onde o meu pai , 
foi promotor P~blico, e onde o conhe~i, ~ o mais antigo Juiz 

, , 
da Fazenda Publica do Brasi I. Quando nomeado Juiz Federal,ja 

vinha ele exercendo o cargo de Juiz da Vara da Fazenda, em 

Belo Horizonte, h~ cerca de doze anos. Foi tamb~m Juiz do ' 

Tribunal Eleitoral de Minas. SEBASTIÃO ALVES DOS REIS, do 

Lamim, pequenina cidade do quadri I~tero ferrffero de Minas, 

que se tornou famosa, no meu Estado, pela sua not~vel bibl io 
, 

teca publica, o Tribunal conhece bem, pois o Ministro Sebas-

ti~o Reis o vem integrando de longa data, como convocado. ' 

Juiz Federal e Juiz do Tribunal Eleitoral do Estado, ~ um 
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aut~ntico 5cholar, professor nas Universidades Federal e 

Cat~lica de Min~s. Os meus primeiros passos no Direito Finan 
, 

ceiro e Tributario foram conduzidos, confesso com prazer, 
, 

pelo Ministro SEBASTIÃO REIS. 
, 

Saudo-os, Senhores Ministros que ora se 

empossam, em nome do Tribunal, certos, os seus Colegas mais' 

antigos, de que Vossas Excel~ncias haver~o de enriquecer as 

tradiç~es de sabedoria, imparcialidade e independ~ncia do 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. 

Ao cabo, Senhores, quando a Corte Inl -

cia uma nova era, permitam-me que eu recorde as palavras de 

um grande jurista, de um not~vel advogado, que saudou este' 

Tribunal por ocasi~o da comemoraç~o dos seus vinte e cinco' 

anos: JOSAPHAT MARINHO, depois de assinalar as virtudes 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, concluiu, com rara beleza, 

do 

lem -
brando o "relato de Madison", a prop~sito da observaç~o de ' 

BENJAMIN FRANKLIN nos instantes finais de elaboraç~o da Con~ 

tituiç~o dos Estados Unidos. Recorda Madison que, quando 

~Itimos convencionais assinavam a Constituiç~o, FRANKLIN 

os 
, 

comentava, entre os mais pr~ximos dele, olhando para a tela' 

que se encontrava por detr~s ·da Mesa Presidencial; que n~o ' 

sabia distinguir se o que nela estava pintado era um sol na~ 
.-

cente ou um sol poente. Asseverou que demoradamente observa-
, 

ra e a duvida persistir.a. Mas quando os derradeiros consti -

tuintes assinavam a Constituiç~o, o grande BENJAMIN FRANKLIN 

afirmou a seus companheiros: "agora, por fim, tenho a felici 

dade de saber que aquele ~ o sol nascente e n~o poente". E 

concluiu JOSAPHAT MARINHO, celebrando a eloqu~ncia, que"tam-
, 

bem agora podeis dizer, Senhores Ministros, depois de 25 , 
anos de esforços, de trabalho, de incertezas, de d~vidas, de 

vaci laç~es, mas, afinal, de vontade persistente e vitoriosa: 
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que este Tribunal ~ um sol nascente". 

Ao invocar as palavras do not~vel advoga

do e ~}prlmoroso orador, deixamos expresso, a alma carregada de 

otimismo e de esperança,os olhos postos nos olhos dos Colegas, 

dos companheiros de ontem e de hoje, que este Tribunal, para 

g~udio da Naç;o, persistir~ guardi~o da ordem jurfdica e das 
, 

liberdades publ icas, fortaleza dos direitos individuais, sol 
, 

nascente dos sedentos de justiça. 

o EXMO. SR, DOUTOR GERALDO ANDRADE FONTELES (SUBPROCURADOR 

GERAI DA REPÚBLICA) 

Nesta sessao solene de posse dos novos i~ 

tegrantes da Casa, concretiza-se a determinaç~o do Ato Consti-
N , 

tucional nº 7, de 1.977, com a ampliaçao do Egregio Tribunal' 

Federal de Recursos, incluindo na sua composiç~o oito novos Mi 

nistros. 

Saudando os i lustres empossados, tenho ·'a

satisfaç~o de recepciona-Ios ao sabor de calorosas boas vindas, 

com grande apreço pessoal, acrescido dos aplausos do Minist~rio 
, . 

PublIco Federal, ao Tribunal e ao Governo pelo acerto na esco-

lha dos eleitos. 

Poderia valer-me do encaIxe para tecer , 
considerações em torno dos trabalhos e merecimentos pessoais' 

de cada um, tal por~m, em se tratando de n~mero avultado de 

personalidades~ que insc~everam nas lides do direito a concei

tuaç~o pessoal que lhes s~o pr~prias, atrav~s de sua obras e 

trabalhos, tornaria enfadonha a repetiç;o dos qual ificativos , 

que poder~ ser expressa na sfntese, de que na viv;ncia funcio~ 

nal de suas vidas se deram zelosamente aos seus misteres, na ' 
, , 

judicatura ou no Ministerio Publico, ou ainda em outras ativi-

dades p~bl icas, a ponto de se verem aquinhoados em paladinos' 

de intel ig;ncia, saber jurfdico e alto espfrito de cumprimento 

do dever. 
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Cumpre-me, todavia, assinalar modifica

çoes introduzidas em leis de pouco tempo, de permeio a lei 

Org~nica da Magistratura e a recente ediç;o do Novo Regimen 

to Interno do Tribunal, bem como a inauguraçao do Sumul~rio 

de sua Jurisprud~ncia, tudo convergindo para a maior celerl 

da de dos julgamentos. 

De outra parte, a introduç;o do sistema 
N , 

de computaçao de dados, ao que se pode prever, alem de maior 
N , , 

racional izaçao dos serviços, faci litara tambem o englobame~ 

to das matérias para uniformizaç~o de aplicaç;o das leis,na 

interpretaç;o do direito perquJ'rido sobre cada tema. 

Se isto vem ao encontro de salutar an -

seio do Poder Judici~rio, de outro lado propiciar~ ao Poder 

Executivo, com brevidade proceder reformulaç~es legislati -

vas, que se Impoe, a cada momento, no corretivo de elabora

çoes distorcidas e desconforme com a ordem jur{dica e a ex~ 

gese dos princfpios instituidos na Carta Magna. 

Esses aprimoramentos, de muito acalen -

tados, tiveram vigorosa execuç~o, em tempo relativamente 
, 

curto, iniciando-se na Presid~ncia do preclaro Ministro ' 

Peçanha Martins, e, com redobrado esforço de entusiasmo e 

efici~ncia na consecuç;o dos fins, pelo eminente Presidente 

Jos~ N~ri da Silveira, cuja operosidade, dosada de sobrie -

dade, segurança e descortfnio, fez real izar as diretrizes' 
A 

empalmadas com intel igencia e objetividade. 

Eis, senhores novos Ministros, desafio' 

de uma luta empreendida, que lhes legam seus nobres pa -
... 

res, a grandeza desta Corte de Justiça. 
( 

Parodiando Eplteto, eu concluirei esta 

parte afirmando: Vossas Excel~ncias desejar~o, por certo , 
dar ~ Magistratura, ~ p~tria comum, uma oferta rarfssima de 
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grande valor. D~em-se inteiramente a ela depois de se have

rem convertido em modelos perfeitos de equi I fbrio, de libera 

lidade comedida, de veneraç~o à Justiça. 
,'IV , 

Veraz, tambem, e que Irao pagar o fragi I 

encanto do prazer ascencjonal com o peso permanente de uma' 

sobrecarga de processos, desarrazoada, dentro nos limites' 

da toler~ncia do trabalho a cumprir e da capacidade humana, 

quando voltada ao prop~sito de aperfeiçoamento e alcance 

fins da miss~o a que se propoem. 

, 

A luta ~, pOIS, de depuraç~o dos par;m~ 

tros frente aos 

ra da concepç~o 

quais atua o Poder Judici~rio. Na contextu-
N' r 

estatal, traçando orientaçao e metodos pol~ 

ticos, legislativos e administrativos, encontram-se as cor

reçoes para satisfaç~o dos problemas econ~micos e sociais' 

que Inspiram as razoes ~ticas do Direito, e que ao Judicl~

rio est~, assim, aqu~m das provid~ncias e al~m das car~n 

cias revelados na ministraç~o do Governo. 

Derivo, agora, para ligeira reflex~o ' 

sobre os tempos que correm e as mudanças radicai's em toda' 
A • 

conjuntura da vida hodierna, decorrente dessa ansla das 
, 
, 

conquistas humanas pelas m~quinas, pela vit~ria do homem 

sobre o universo, transformando aquelas em seres anti-huma-
. ' , 

nos, numa mlnuscula peça de imensuravel oficina, onde se 
A 

comprimem e se movem quais robos de requestos puramente 
, 

, A· 

materiais, e condicionados as exigencias de uma pura socie-

dade de consumo. 

Quando aSSim nao seJa, transmudando-se' 

em gota indefinida de mat~ria laboratorial, para verem-se' 
, N A 

de orgaos transplantados e a sua genese, provida de tubos' 

de ensaio para implantaç~o dos provetas. 

Caminhamos, enfim, pela estrada do in -

fort~nio, sem sabermos o que buscamos, alheiados dos nossos 
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destinos de criaturas feitas ~ semelhança de Deus. E nessa' 

caminhada, sucumbem-se os valores da intel ig~ncia verdadei

ra. Portamos uma conduta incompativel com a tradiç~o e com' 

as instituiç~es nobres e seculares, na pr~tica cada vez 
, 

mais alarmante das transgressões aos padrões sedimentados' 

da moral e dignidade humanas. 

Procuramos, tememos, mas permanecemos ' 

todos na esperança v~ de defrontarmos aqui ou ali, próxima' 

ou remotamente, o holocausto de nosso desvairo ou força im-
, , 

ponderavel que ha de remir todos os erros, crimes e injustl 

ças. Os conscios e os que t~m o mfnimo de amor ao pr~ximo , 

d~-se-Ihes agora o terror de uma vlsao que assombra. 

A miss~o desta Colenda Corte de Justiça 

~, por~m, maiS restrita e est~ fora das responsabil idades' 

mutativas, para cingir-se ao dever de acudir os reclamos 

das postulações encerradas nas lides propostas. 

, 

O Direito e a Justiça guardam afinida -

de atrav~s da dupla luz da ra%~o e da paz social, tal qual' 

a concepç~o de Dante Aligheri em relaç~o ~ fi losofia e a ' 
, "'-

teologia. Se a luz variou a sua tonal idade e recebe-Ia com' 

fidel idade. 

Neste Tribunal, se eleva, em grau de 

superior jurisdiç~o, como Corte de prLvi I~gio da Justiça 

, 
, 

Federal, e de quase todas as questões de interesse do Esta

do em sentido amplo, abrangendo-as da coletividade, de mol

de que, sao e devem ser graves as reflexões. 

Ponderações integrais sobre o direito a 

ser ditado ascendem de meras cogitações rotineiras ou de 
, ( . 

carater processuallstlco, para proverem medidas urgentes 
, 

quando comprometidas graves lesões ecônomica 

blica e at~ a dignidade da Justiça. 
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Transcendem consideraç~es superiores 

interesses regionais ou grupais, para a global idade dos 

reflexos de problemas jurfdicos nacionais. 
, N 

Os autores e reus sao sempre comuns 

a 

, 

, 
reciprocamente se demandando. Pessoas e entidades privadas' 

contra pessoas e entidades de direito p~bl ico, ou seJa, lato 

senso, o Estado, embor~ n~o ressumbre preval;ncia deste ' 

~obre aquelas. Os poucos privil~gios que a e~te a lei conc~ 

be def I ue dec.oi'ltingêncl.as natura i s i nc I us i ve de sua potestl 

vidade, refletida na sua representaç~o, que se confunde na 
, 

dupla qualidade de agente da defesa judiciaria e de fiscal' 

da f i e I ap I i caç~o da I e i .' 

Por ISSO este Tribunal se erlge na cat~ 
, 

dral da fe no Direito e na Justiça, pois aqui se esgrimam e 

se decidem as textilhas do direito dos servidores p~blicos, 

dos contribuintes do Er~rio; dos direitos de propriedade em 

relaç~o ~s desapropriaç~es; dos agentes de atividades indu~ 

triais e 'comerciais, dos importadores e exportadores; quan-
A 

to aos seus compromissos com o povo e com o onus delas 
, 

decorrentes; dos direitos humanos assegurados na Constitui-

ç~o, preservando-se a justiça na apl icaç~o das penas crimi

nais ou administrativas como na absolviç~o dos injustiçados, 

perante a lei e o direito, dos beneffcios e benefici~rios ' 

da previd;ncia social; na contenç~o dos prejudicados e dos 

gananciosós; todos, igualmente considerados e igualados, , 
A 

aquI vem abeberar as auras insufladas do D~reito e da Justi 

ça. 

Que Vossas Excel;ncias honrem,dignifi -
(. ( 

quem, para orgulho de suas excelentlssimas faml lias e seus' 
( .' . ... 

patrlclos,a ardua e nobre mlssao a que se comprometeram. 
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o EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA ( PRESIDENTE ):-

Para falar em nome da nobre classe dos advogados brasi lei -

ros, concedo a palavra ao Dr. Eduardo Seabra Fagundes, Pre-

sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Bras i I • 

, 

O EXMO. SR. DR. EDUARDO SEABRA FAGUNDES ( PRESIDENTE DO CON 

SELHO FEDERAL bA ORDEM DOS AÓVOGADOS DO BRASIL):- Exmo. Sr. 

Ministro Jos~ N~ri da Si·lveira, DO. Presidente do Tribunal' 

Federal de Recursos; Exmo. Sr. Ministro Ant~nio N~der, DD.· 

Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr. Minis

tro Ibrahin Abi-Ackel, da Justiça; Exmo. Sr. Ministro Leit~o 

de Abreu, Presidente do Superior Tribunal Eleitoral; Exmo.' 

Sr; General Jos~ Ferraz da Rocha, Ministro-Chefe do Estado' 

Maior das Forças Armadas; Exmo. Sr. Dr. Geraldo Andrade Fo.!J, 
, 

teles, Subprocurador-Geral da Republ ica; Exmo. Sr. Ministro 

Xavier de Albuquerque, DO. Vice-Presidente do Supremo Trib~ 

nal Federal; Exmo. Sr. Ministro Cunha Peixoto, do Supremo' 

Tribunal Federal; Exmo. Sr. Dr. Firmino Ferreira Paz, Proc~ 

rador-Geral da Rep~bl ica; Senhores Magistrados; Parlamenta

res; Governadores; Autoridades; Membros do Egr~gio Tribunal 

Federal de Recursos; Senhores Advogados; Minhas Senhoras e 

Meus Senhores. 

Os advogados testemunham, nesta soleni

dade, maIs um ato, mais uma etapa da reforma judici~ria ' 

iniciada em 1.977, reforma para a qual os advogados se dis

puseram a colaborar, enviando ao Congresso Nacional o resul 

tado do melhor de seus esforços, no sentido de obterem um 

aperfeiçoamento do Poder Judici~rio ~ altura das necessida

des da naç~o. 
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Sua colaboraç~o foi menosprezada, como 

menosprezada foi a pr~pria palavra do Congresso Nacional; , 

numa ~poca marcada por excessivo autoritarismo, quando a 

diverg~ncia de opini~es entre o Poder Executivo e o Paria -

mento levava sempre à conclus~o de que a verdade estava com 

o prImeIro e n~o com -o segundo. Os advogados desejavam uma' 

reforma que fosse inspirada nos interesses dos jurisdicio -

nados, nos interesses superiores da naçao, e n~o uma reforma 

engendrada em gabinetes por pessoas que - bem intencionadas, 

embora - n~o tinham a viv~ncia dos problemas do Judici~rio, 
, . A 

como temos nos advogados e tem os Srs. magistrados. O advo-

gado tem sido, ao longo dos tempos, a grande vftima do mal' 
, 

funcionamento do Poder Judiciario, na medida em que suporta 

as conseqU~ncias negativas da opini~o p~bl ica e da opini~o' 

dos seus pr~prios cl i entes toda vez que um pleito perante' 

os Tribunais demora excessivamente a ser deslindado ou en -

contra desfecho afastado das palavras da Justiça e do Direi 
, 

to. Por isso, pensando tambem na classe dos advogados,pen -

sando principalmente nos jurisdicionados, os advogados, 
, 

, 
atraves da Ordem, tanto do Conselho Federal como dos Conse-

lhos Seccionais, atrav~s dos Institutos de Advogados e atra 
, . . 

ves de outras tantas entIdades que congregam os profissio -

nais da advocacia, procuravam soluç~es que envolvessem um 

real aperfeiçoamento do meca~ismo judici~rio. Naquela oca -

Slao, este Egr~gio Tribunal j~ se apresentava como ~rgao ' 

digno do respeito e da confiança dos advogados. Por isso , 

defendiam eles o princfpio de que este Tribunal deveria ser 

elevado à condiç~o de um Tribunal com jurisdiç~o extraordi

n~ria, criando-se tribunais regionais para julgamento, em 

segundo grau de jurisdiç~o, dos feitos em que a Uni~o fosse 

interessada em qualquer posiç~o no processo. Entendiam os 
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advogados, como ainda entendem, que reformar o judici~rio , 
, , 

simplesmente aumentando o numero de magistrados, e eviden -

temente uma soluç~o que a todos se apresenta como a mais 

evidente. Mas est~ longe de ser a mais acertada. A id~ia 

dos advogados ~ a de que a Justiça Federal precisava 

, 
, 

ser 

aproximada do povo. Num pafs de dimens~es continentais como 

o nosso, não se pode permitir o luxo de centralizar na sua 

capital toda a administração da Justiça Federal, no momento 

em que a União Federal assume, cada vez mais, uma presença' 

marcante na vida nacional, descendo a todcis os detalhes no 

exercfcio da administração p~bl ica, interferindo fundamen -

talmente na vida dos indivfduos - quer no plano dos direi -

tos individuais, no campo civi I, quer no da pr~pria I iber -

dade individual. Cada vez mais sente-se a presença da União 

a eXIgir uma Justiça Federal capaz de exercer a sua mjss~o' 

nobre de controlar os atos do Poder Executivo. 

A Justiça Federal tem origem muito re -

cente em nosso Pafs. Este Egr~gio Tribunal data de apenas' 
, 33 anos, e a justiça de 12 Grau data de pouco mais de 10 

anos. Mas, nao obstante, logo a estrutura da Justiça Fede -

ral apresentou sinais de envelhecimento. t uma Justiça que 

poderia ter sido criada para atendeT~s necessidades da 

Nação, por muitos e muitos anos. No éntanto, sentiram os 

advogados e os j~ri~di~i~nad6s a enorme dificuldade que 

teriam para fazer valer seus direitos diante da poderosa 

, 
, 
, 
, 

Uni~o, com uma estrutura de Justiça Federal que nao corres

pondia ~s necessidades do Pafs. 

É verdad~ que este Egr~gio Tribunal es

t~ atualmente tripl icado em relação ao seu n~mero original' 

de membros. Entretanto, sabemos todos n~s que a~nda pesa ' 

sobre os ombros de cada um dos componentes da Corte uma , 
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carga extremamente pesada de trabalho, que exigira de todos 

uma dedicaç;o quase sobre-humana para n;o deixar os ju~~s -

dionados sem a r~pida distribuiç;o da Justiça Federal. 
, , 

Sabemos que o Egregio Tribunal e enri -

quecido neste momento, pelo ingresso de magistrados prova -

dosno exercfcio da advocacia, no exercfcio do Minist~rio ' 

P~bl ico e no exercfcio da magistratura de IQ trau. Magistr~ 
,.. . 

dos que, todos eles, sem exceçao, granjearam a confiança e 

o respeito das respectivas comunidades de advogados, pela' 

forma elevada como se comportaram na distribuiç;o da Justj-

ça. 

Sabemos que os nobres integrantes da 
, 

Corte contribuir;o para manter o elevado teor deste Tribunal 

que, ao cabo desses 33 anos, fixou perante a Naç;o e peran

te os advogados uma im~gem de respeitabi I idade. 

Esperamos todos, advogados que nao con 

tribufmos, como se diz, para a escolha desta via da reforma 

judici~ria, que, nada obstante, os frutos que seja possfvel 

colher, com o aumento do n~mero de membros desta Corte, , 

venham m~norar as afl iç~es dos profissionais de advocacia e 

dos seus clientes. 

o desenvolvimento do Brasi I, ao longo' 

A '.' , dessas tres ultimas decadas, sem duvida, superou, e muito, 
, 

o acresclmo que se fez de membros deste Colendo Tribunal. A 

complexidade das relaç~es da Uni;o com seus administrados,' 

multipl icou-se muitas vezes, e n;o apenas tr~s. Sabemos que 

continuaremos enfrentando dificuldades, at~ que seja possf

vel implantar uma reforma judici~ria ditada pelos verdadei

ros interesses do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
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o EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO ALVES DOS REIS 

Os empossados de hoje, Hermillo Galant , 

Jos~ Pereira de Paiva, Miguel Jeronymo Ferrante, Jos~ C~ndi

do de Carvalho Fi lho, Pedro da Rocha Aciol i, Am~rico Luz , 
Ant~nio de P~dua Ribeiro e eu, neste momento altfssimo 

nossas vidas, abeiramo-nos desta Egr~gia Corte comovida 

de 

e 

respeitosamente, de corações húmildes, cientes e conscientes 

das ~rduas responsabil idades que j~ se alteiam diante de n~s, 

ao nos vermos integrados nesta augusta Casa, sem favor um 

dos mais altos e qual ificados Tribunais deste pafs, J~ enrl-

quecido de vener~veis e venerandas tradiç~es, e que tanto 

tem contribufdo para o prestfgio do Poder Judici~rio do 

, 
, 

Brasil, mercê da independência e qual ificação t~cnica e mo -
- ( -

ral dos seus JUizes e, aqui, lembramo-nos da afirmativa de 

Woodrow Wilson de que os tribunais valem pelos seus Jufzes ; 

fazemo-lo, tamb~m, animados de poderosa f~ no Direito, visu~ 

lizado com uma projeç;o do espfrito humano, como um momento' 

significativo de nossa experiência social e ~tica, Inspira -

dos numa convicção autêntica da dignidade da miss;o do magi~ 
" _ AI , . 

trado de amor as instituiçoes judiciarias, de fidel idade , 
aos elevados ideais de justiça, nos valores que encerra e 

persegue, ungidos da crença no valor transcendental e intrf~ 

seco do homem, enquanto valor-fonte de todos os valores. 

Habita em n~s aquela convicç;o amadureci 

da na experiência e vivência jurfdica de que o Direito n;o ~ 

apenas uma intencional idade, uma imantação para o justo;mas, 

visto globalmente, ~ um momento do justo, historicamente ' 

real izado, nos I imites dacQpji-l'lg-ência humana e que ~ uma ' 

atua I i zaç-ão sempre crescente daque I es va lores que poss;,b i I i -

tam a afirmação de cada homem, segundo sua virtude, no senti 
, . 

do socratlco do termo. Paralelamente, estamos certos de que 
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o Di re i to ~ uma rea I i d.ade un i versa I e onde ex i sta o homem a f 

o encontramos, e que a vida jurfdica se desdobra, ampl ia, , 

afirma e reafirma, numa tens~o contfnua de valores positivos 

e negativos, valores polares que se implicam e se eXigem , 
num processo essencialmente dial~tico. 

Sendo o Direito um bem cultural ,um I ns 

trumento de real izaç~o e de valores de conviv~ncia social 

h~ nele sempre uma exig~ncia axiol~gica, atualizando-se na 

condicional idade hist~rica como leciona Miguel Reale. 

, 
, , 

IV (' , 

Se a reflexao jurldica e sempre necessa-

ria, maiS ainda se acentua nessa hora de profundas transfor

maç~es pol fticas e sociais, quando o fator econ~mico irr.anpe 

avassaladoramente na ordem social, comunicando-lhe uma din~-
, N . N 

mica ate entao desconhecida, numa reformulaçao dos valores' 

tradicionais, avulta-se a responsabil idade do jurista e do 

aplicador da lei, pois as concepç~es do Direito :s~o áspectos 

significativos das concepç~es da vida e do universo e o ' 

int~rprete e aplicador da lei v~-se alçado a agente impulsor 

da Hist~ria e a protagonista do mundo em que vive. 

Correlatamente, fixemos, ainda, que so 
, , 

o homem inova e se transcende a si proprio, e e capaz de ca~ 

tar valores,hierarquiz~-Ios e comp~-Ios. 

É por tudo isso que interpretar a lei 
, 
e 

uma tarefa axiol~gica nao simplesmente I~gica e a sentença ~ 

um trabalho estimativo, de compreen~ao e nao um simples si 12 

glsmo. 

Assinalemos, ainda, a posiçao institucio 

nal desta Egr~gia Corte: Juiz da Uni~o, Tribunal Federal,sob 

certos aspectos, tribunal nacional, como se v~ n~o s~ de cer 

tos itens de sua compet~ncia constitucional e·da sua pr~pria 

composiç~o, quando, ao lado de jufzes e membros do Minist~rio 
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P~bl ico Federal, recrutam-se jufzes e componentes do Minist~-

rio P~bl ico Estadual, as suas decis~es não t~m a efic~cia 

apenas de reintegrar o direito lesado, mas envolvem ampla 

, 
, 

responsabi I idade poJftica e social e t~m acento de uma resso

n~ncia nacional, tal, tanta e tamanha a complexidade e diver

sificaç~o materiãl dos interesses confl itantes, postos peran

te ele, em raz~o do intervencionismo intenso, sempre crescen

te do poder p~bl ico federal, na ~rea econ~mico-social. 

A missão constitucional que lhe ~ reser -

vada de dirimir os conflitos em que a Uni~o e suas instrumen-
, 

tal idades figurem como autora, re, assistente ou opoente, co~ 

fere a essa Egr~gia Corte a alta responsabil idade polftica e' 

social a que nos referimos, pois, se, de um lado, observado o 

princfpio da eq~idist~ncia das partes, a Uni;o deve ser julg~ 
, . 

da sob os mesmos criterlos de imparcialidade e equanimidade' 

devidos ~s partes, de outro reclama-se-Ihe sensibi I idade par-

ticular para os interesses da coletividade, comprometidos 

subjacentemente no confl ito. 

, 

Este Colendo Tribunal nao tem faltado aos 

seus deveres constitucionais, e a sua jurisprud~ncia reflete' 

o magnffico esforço construtivo de adequar a lei e as insti -

tuiç~es jurfdicas mais convenientemente ao bem comum, aos ' 

objetivos sociais dominantes, aos imperativos do desenvolvi -

mento econ~mico do pafs, da aut~ntica conviv~ncia democr~ti -
, "'" #ti' 

ca, assegurando a pre-eminencia da Constituiçao, o imperio da 

lei, a liberdade e os direitos fundamentais do cidad~o, na 

linha de consideraç~es de que o Estado de Direito não se afir 

ma somente no princfpio da legal idade dos atos do poder p~bll 

co, mas Impoe, por igual, o contraste da legalidade respecti

va exercida por um outro Poder, imparcial e independente, e ' 
,.., , 

que o Estado - Administraçao esta sujeito ao Estado - ordena-

mento jur:dico, e que o Estado - legislador se submete ao 
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Estado - ordenamento constitucional. 

A atividade jurisdicional reclama, sempre, 

meditaç~o, reflex~o, pesquisa, valoraç~es e avaliaç~es e, por 

isso mesmo p seu desempen~o imp~e seriedade, austeridade, es-
,.~ ".A·. N" .A. 

crupulo, respeito a conSClenCla e nao as convenlenclas pesso-

aIs, n~o podendo a sua efici~ncia ser medida em simples cri~ 

t~rios quantitativos, meramente aritm~ticos, mesmo porque a 

justiça n~o pode ser sacrificada no altar de uma efici~ncia I 

simplesmente mec~nica, operacional, em prejufzo dos valores I 

substanciais do Direito. A conci I iaç~o entre os valores efi -

ci~ncia do .trabalho judicial e real ização dos ideais de jus

tiça ~ o grande desafio da processualfstica moderna. 
( 

Senslvel aos reclamos que partem de todos 

os lados. para maior agi I izaç~o do procedimento judicial,esta 
, 

Colenda Corte, a partir da reforma do Poder Judiciario, vem 

trazendo ao poder competente f~rmulas e sugest~es tendentes' 

ao aprimoramento preconizado. 

Ingressamos nesta augusta Casa exorando a 

Deus nos d~ luz e fortaleza moral e o amadurecimento do saber 

para que não deslustremos este Colendo Tribunal e n~o falte -
... . 

mos a confIança de todos aqueles que nos distinguiram com a 

indicaç~o de nossos nomes e honraram-nos com as nomeaçoes. 

De n~s, vindos das seç~es judici~rias do 

Rio Grande do Sul, Minas,. S~o Paulo, Bahia, Alagoas e Rió de 

Janeiro, do Minist~rio P~blico Federal, cada qual trar~ para' 
, . 

força 
, 

esta Egregla Corte, o sinete da telurica da sua reglao, 

a marca da sociologia,da hist~ria e da cultura do seu Estado, 

a nota de sua formação profissional e -tecnica, da sua expe 

ri~ncia e viv~ncia do Direito, mas em todos se soma a mesma' 
, 

fo~ça aglutin~nte, aCima e alem desses particularismos, de 
, 

", . , 
amor a Patria, de fe nos ideais da justiça e do Direito, e de 
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devoç~o incondicional ~ instituiç~o a que serve, do compro 
• '.. •• .Ao • 

mlsso unlco com a consclencla e com o direito. 

Agradecemos, extremamente sensibilizados, 

os votos de boas vindas que ora nos foram endereçados por 
, 

, 
esse Jovem e brilhante juiz desta Egregia Corte, Ministro' 

, 
, . 

Carlos Mario da Si Iva Velloso. 

Recolhemos as palavras que nos foram diri 

gidas por S. Excia., 
( 

como um poderoso estimulo, como um fecun 

do incentivo, e ser~ sempre comovidamente que haveremos de 
, 

, 
evoca-Ias na sua espontaneidade e autenticidade. 

Da mesma sorte, apresentamos nossos agra

decimentos ao eminente Subprocurador-Geral da Rep~bl ica, Dr. 

Geraldo Fonteles, bem como ao preclaro Presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasi I, o ilustre"battonier" 

Dr. Seabra Fagundes. 

Agradecemos o comparecimento de todas as 

autoridades aqui presentes ou que se fizerem representar. 

Por fim, permitam-nos uma pausa de sensl 
... 

bil idade, uma palavra de carinho e de amor a nossos paiS, as 

nossas esposas, aos fi lhos, aos fami I iares e amigos que tan

to contribuíram, ao longo de nossas vidas para a vit~ria des 

te dia. 

A este Tribunal pela sua Presid~ncia e 
,. . 

seus Ministros, a nossa mais alta reverencia. 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA ( PRESIDENTE) 

Ao encerrar esta sess~o solene de posse' 

dos oito novos Ministros e considerar, assim, composto o Trl 

bunal, nos termos da Emenda Constitucional nº 7, de abri I de 
Ao • 1.977, e da lei Organlca da Magistratura Nacional, de março' 

de 1.979, quero faz~-Io com espírito de otimismo, na certeza 

de que, nesta data em que o Tribunal comemora o 33º aniver -

Ol.07.48 



c205 
P.J. - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

s~rio de instalaç~o, uma nova fase em seus trabalhos se est~ 

inaugurando, com o infcio tamb~m de vigência do Regimento 

Interno, recentemente aprovado, onde se consubstanciam as 

disposiç~es que h~o de reger o funcionamento da Corte, de 

, 
, 
, 
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acordo com ~reas de especial izaç~o. Procedimentos col imando' 

a racionalizaç~o dos serviços de apoio aos julgamentos J~ , 

vêm produzindo resultados altamente positivos, m~xlme, no co~ 

cernente ao volume de publ icaç~o dos ac~rd~os. As primeiras' 

dezenas de s~mulas da jursprudência do TFR editadas têm pro

duzido, ~ sua vez, efeitos plenamente satisfat~rios no que' 

concerne·~ possibi I idade de uti I izaç~o, pelos relatores, da 

faculdade constante do art. 90, § 2 Q, da Lei Org~nica da ' 

Magistratura Nacional, representando, J~ no corrente ano, pr2 

duç~o equivalente ~ de mais uma turma julgadora. Posso info~ 

mar ao Tribunal, oútrossim, que Sua Excelência, o Senhor ' 

Presidente da Rep~bl ica, assinou hoje mensagem ao Congresso' 

Nacional, com base em anteprojeto encaminhado ~ sua conside

raçao, pelo Tribunal, onde se propoem normas para maior ceie 

ridade dos feitos no Tribunal Federal de Recursos e na Justi 

ça Federal de Primeira Inst~ncia. A quantidade de processos, 

no Tribunal, que ultrapassa'~ cifra de 20.000, dos quaIs ce~ 

ca de 10.500 se encontram naSubprocuradoria-Geral da Rep~ -

blica aguardando pronunciamento, est~ a demonstrar que, em 
, , . . ,.., , 

verdade, o so aumento do numero de MInistros nao poder a sIg-

nificar soluç~o definitiva ~ reforma da Justiça Ordinária da 

Uni~o, em segunda inst~ncia. O Tribunal prop~s as medidas em 

referência, fiel ao entendimento de que, desencadeado como' 

foi o'processo de Reforma do Judici~rio, por força da Emenda 

Constitucional n Q 7, de 1.977, e da Lei Org~nica da Magjstr~ 

tura Nacional, d~ março de 1.979, incumbe, ~ cada Tribunal, 

na ~rea de sua jurisdiç~o, tomar a iniciativa de providên 

clas, inclusive legislativas, destinadas a atingir a meta 
, 
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prioritaria da celeridade dos julgamentos. O anteprojeto de 

lei referido est~ dentro dessa visualização da sOlução dos 
, , ... 

problemas especificos da Justiça Ordinaria da Uniao, em ambos 

os graus. Devo sinalar, aqui, a receptividade e atenção que ' 

o Tribunal tem merecido, nesses estudos, por parte dos Minis

térios da Justiça, da Fazenda, da Desburocratização e da Pre-
A A , . 

videncia e Assistencia Social. Estou certo de que, a medlo 
.... 

prazo, haveremos de alcançar, com as providencias legislati -
, 

vas indispensaveis, promissores resultados para o desconges -

tionamento do aparelho judici~rio federal que conta, a tanto, 

com a eficiência e a dedicação dos cultos Juizes Federais, em 
, 

todo o Pais. 

Aos eminentes colegas que acabam de se 

empossar quero expressar-lhes nossa alegria e nossas felicita 

ções e dizer-lhes que, nesta Corte Superior da Nação, o fati-
, '. gante oficio de julgar e suavlzado pela amizade que nos une 

fraternalmente e pelo espirito de cooperação, certos, todos, 
, , 

de que uma so e nossa meta: fazer com que o Tribunal Federal' 

de Recursos cumpra sua missão constitucional, no desate das 
.... 

contendas entre o poder e a liberdade, conscio de sua indep~ 

dência e de sua responsabilidade perante a Nação e convencido 

de que as tradições do poder Judici~rio brasileiro devem ser, 

impertu"b:áve~ e perenemen te, preservadas como garantia dos 

direitos dos cidadãos e segurança dos objetivos permanentes ' 
, 

da Patria comum. 

Ao declarar,desse modo, encerrada a 

Sessão, agradeço a presença das ilustres autoridades, de ini

cio, mencionadas, e de todas as pessoas que vieram engalanar' 

esta tarde festiva do Tribunal Federal de Recursos. Convido a 

todos os presentes para, juntos, confraternizarmos com os 
, , 

empossados e suas familias, no coquetel que sera servido no 

" hall " continuo a este salão. Est~ encerrada a sessão. 
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Além das autoridades que compuseram. a 

mesa, compareceram à solenidade as seguintes autoridades: Os 

Exmos. Srs. Ministros Xavier de Albuquerque, Thompson Flores' 

e Soares Munhoz do Supremo Tribunal Federal; Procurador Geral 

da República, Dr. Firmino Ferreira Paz; Representante do Pre

sidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Jorge Alberto' 

Romeiro; Procurador Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Mene 

zes da Costa Filho; Os Srs. Ministros pedro Gordilho e 
, 

Jose 

Maria S. Andrade, do Tribunal Superior Eleitoral; Represen tan 

te do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro 

Carlos Alberto Barata Silva; Srs. Ministros Nelson Tapajós e 

Antonio A. Almeida, do Tribunal Superior do Trabalho; Repre 

sentante do Pl'esidente do Tribunal de Contas da união, Minis

tro Luciano Brandão A. de Souza; Os Srs. Ministros Arnaldo 

Prieto, Ewaldo Sizinando pinheiro e Guido Mondin, do Tribunal' 

de contas da União; Os Srs. Ministros aposentados J. J. More~ 

ra Rabello, Henoch da Silva Reis, Oscar Corrêa Pina, Paulo 

Lai t ano Távora e Mareio Ribeiro, do Tribunal Federal de Recur 

sos; Representante do Vice-Presidente da República, Conselhei 

ro Moacyr Martins Ferreira; Subchefe da Casa Civil da Presi -

dência da República, Prof. João Carvalho; Representante do 

Sr. Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações, Dr. 

Costa Leite; Representante do Sr. Ministro Chefe do Gabinete' 

Civil da presidência da República, Dr. Inocêncio Martires Coe 

lho; Representante do Consultor Geral da República, Dr. Joa -

quim Luis Bello; Governador do Estado de Alagoas, Dr. Guilhe~ 

me G. Soares palmeira; Governador do Estado de Minas Gerais , 

Dr. Francelino Pereira; Representante do Governo do Estado de 

são Paulo, Dr. Chaves Amarante; Representante do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Julio de Rose; presidente do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sr. Desembargador J~ 

sé Fernandes de Andrade; presidente do Tribunal de Justiça Mi 

litar do Estado do Rio Grande do Sul, Cel. Odilon Camargo 
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Presidente do Tribunal de contas do Distrito Federal, Conse -

lheiro Raul Soares da silveira; Conselheiros do Tribunal de 

contas de Alagoas, Drs. José Alfredo de Mendonça, José de Me

lo Gomes e Geraldo Costa sampaio; Presidente do Tribunal Regi 

onal Eleitoral do Estado da Bahia, Desembargador Renato Nes -

quita; Diretor do Departamento de Engenharia de Comunicações' 

do Ministério do Exército, Gen. Ex. Antonio Ferreira Marques; 

Diretor Geral do Departamento de pOlícia Federal, Cel. Moacyr 

Coelho; Representante do senado Federal, Senador Jorge Kalume; 

Senadores da Bancada de Alagoas, Dr. Arnon de Melo, Dr. Teot~ 

nio vilela e Dr. Luiz Cavalcante; Representante do presidente 

da câmara dos Deputados, Deputado Renato Azeredo, Deputado Al 

do Fagundes; Representante do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 

Fazenda, Dr. Cid Heráclito de Queiroz Procurador Geral da 

Fazenda Nacional; Representante do Exmo. Sr. Ministro de Esta 

do dos Transportes, Dr. Edson Alves; Representante do Exmo. 

Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Dr. Ronaldo poletti 

Representante do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e 

Cultura, Dr. João Guilherme Aragão; Representante do Exmo. Sr. 

Ministro de Estado do Trabalho, Dr. Geraldo Miné; Representan 

te do Exmo •. Sr. Ministro de Estado da Saúde, Dr. Edelberto 

Luiz da Silva; Representante do Exmo. Sr. Ministro de Estado' 

da Indústria e ComérCiO, Dr. Tarcísio C. Almeida Cunha; Repr~ 

sentante do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia, 

Dr. Anibal Craveiro; Representante do Exmo. Sr. Ministro Che

fe da Secretaria do Planejamento, Dr.José Maria Bimbato; Re

presentante do Exmo. Sr. Ministro de Estado' das Comunicações, 

Dr. Hélio Estrella; Representaxe do Exmo. Sr. Ministro de Es

tado da previdência e Assistência Social, Dr. Alberto Allga

yer; Representante do Exmo. Sr. Ninistro Chefe da Secretaria' 

de Comunicação Social da presidência da República, Dr. sérvu

lo coimbra Tavares; Representante do Exmo. Sr. Ministro de Es 
. I' 

/ tVh" 
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tado da Desburocratização, Dr. Hélio Lobo; Representante do ' 

Exmo. Sr. Ministro de Estado do Interior, Dr. Wilson Lopes Ma 
, 

chado; Representante do Exmo. Sr. Hinistro de Estado do Exer 

cito, Gen. Bda. Flávio Hugo Lima da Rocha; Representante do 
, 

Diretor Geral do Departamento Administrativo do Serviço· Pu -

30 

blico, Dr. Maurício M. Araujo Cunha; presidente do Conselho ' 

Federal da ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Eduardo Seabra' 

Fagundes; Presidente da seção do Distrito Federal da Ordem dos 
I. . A 

Advogados do Brasil, Dr ,. -MaurlCl0 COI1rea; Representante da Or 

dem dos Advogados do Estado de são paulo, Dr. Manuel Affonso' 

Ferreira; :Representantes da ordem dos Advogados dos Estados do 

Rio Grande do Sul, do Estado da Bahia, do Estado de Minas Ge

rais, e do Estado de Alagoas; Membros do Ministério PÚblico, 

Juízes, Advogados e funcionários do Tribunal. 

ENCERROU-SE A SESSÃO ÀS 18:00 HORAS~ 

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, 23 DE JUNHO DE 1.980. 

,dI. tz jo~ 
(J~~NÉRi bA SItVEIR~ HI ISTRO 

PRESIDENTE 

~~ ~~t ~: PAULI~' 
"\ SECRETARIO 
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