PALAVRAS DO MINISTRO CELSO DE MELLO, PROFERIDAS NA
SESSÃO PLENÁRIA DE 10/08/2011, POR OCASIÃO DA
APOSENTADORIA DA MINISTRA ELLEN GRACIE.

Foi em uma quinta-feira, Senhor Presidente, que a
eminente Ministra ELLEN GRACIE tomou posse no Supremo Tribunal
Federal, em sessão realizada, no Plenário desta Corte, no dia 14 de
dezembro de 2000, havendo participado, no dia 19 de dezembro desse
mesmo ano, uma terça-feira, de sua primeira sessão plenária nesta Corte.

Foi também em uma quinta-feira, dia 27 de abril de
2006, que a eminente Ministra ELLEN GRACIE assumiu a Presidência
desta Suprema Corte.

Foi igualmente em uma quinta-feira, dia 04 de agosto de
2011, que a Ministra ELLEN GRACIE participou de sua última sessão
neste Egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Se é certo, portanto, Senhor Presidente, que as quintas-feiras podem ser auspiciosas, brilhantes e impregnadas de alegria neste
Tribunal, como efetivamente o foram com a chegada da primeira mulher a
esta Suprema Corte e de sua posterior investidura na Chefia simbólica do
Poder Judiciário nacional, também elas, as quintas-feiras, podem
significar, como sucedeu na semana passada, um instante de despedida,
pois foi também numa quinta-feira, dia 04 de agosto, a última sessão de
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que participou, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, como Juíza
desta Corte, a eminente Ministra ELLEN GRACIE.

Quando do anúncio da Ministra ELLEN GRACIE para
esta Corte, afirmei que a escolha de uma mulher para o Supremo Tribunal
Federal representava um gesto emblemático, pois constituía um ato
denso de significação histórica e pleno de conseqüências políticas.

Assinalei, então, que, com essa opção, transpunha-se
uma barreira histórica, rompia-se uma resistência cultural e superava-se
um contexto ideológico cujas premissas institucionalizavam uma
inaceitável discriminação de gênero que impedia, injustamente, o pleno
acesso da mulher às instâncias mais elevadas de poder em nosso País.

Esse fato – que é emblemático sob todos os aspectos –
representou, com grandeza, um expressivo momento histórico que há de
se perpetuar na memória das grandes conquistas sociais, políticas e
jurídicas do povo brasileiro.

O ato de escolha da Ministra ELLEN GRACIE para o
Supremo Tribunal Federal - além de expressar a celebração de um novo
tempo - teve o significado de verdadeiro rito de passagem, pois
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inaugurou, de modo positivo, na história judiciária do Brasil, uma clara e
irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação
de gênero, ao mesmo tempo em que consagra a prática afirmativa e
republicana da igualdade.

A presença luminosa da Ministra Ellen Gracie, no
Supremo Tribunal Federal, traduz, com notável força e expressiva
significação, o reconhecimento de que o processo de afirmação da
condição feminina há de ter, no Direito, não um instrumento de opressão,
mas uma forma de libertação destinada a banir, definitivamente, da práxis
social, a deformante matriz ideológica que atribuía, à dominação
masculina, um odioso estatuto de hegemonia, incapaz de forjar uma visão
de mundo compatível com os valores de uma sociedade fundada em bases
democráticas e regida, dentre outros signos que a devem inspirar, pela
igualdade de gênero.

Desejo registrar, Senhor Presidente - e sei que este é um
sentimento compartilhado por todos neste Tribunal –, a honra e o
privilégio, que nos foram dados, de atuar, nesta Suprema Corte, ao lado
da eminente Ministra ELLEN GRACIE.
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Embora esta Corte vá realizar, em momento oportuno,
sessão em homenagem à Senhora Ministra ELLEN GRACIE, desejo
manifestar-lhe o nosso respeito e o nosso reconhecimento por sua atuação
serena, competente e independente como Juíza do Supremo Tribunal
Federal, ressaltando, ainda, a maneira firme, sóbria e eficiente com que
conduziu, na Presidência do Tribunal, os trabalhos desta Corte Suprema,
valendo destacar o alto significado de que se revestiram as medidas que
então adotou e por cuja implementação se empenhou, sempre agindo com
o elevado propósito de modernizar e de agilizar as práticas processuais no
seio do Poder Judiciário e no deste Tribunal, em ordem a conferir real
efetividade ao sistema de administração da Justiça em nosso País.

Estendo, por isso mesmo, Senhor Presidente, à eminente
Ministra ELLEN GRACIE, as nossas homenagens e os melhores votos de
plena felicidade na nova etapa de sua vida, que, agora, tem início, certo de
que Sua Excelência se despede do Supremo Tribunal Federal cercada do
respeito e da admiração não só de seus colegas, mas, também, e
sobretudo, da comunidade jurídica brasileira.

_________________________

