
Discurso do Procurador-Geral da República

Abertura do Ano Judiciário de 2017

Senhora Ministra Presidente,

Senhoras Ministras,

Senhores Ministros,

Senhoras e senhores Advogados,

Demais autoridades aqui presentes,

Senhores servidores,

O  Ministério  Público  saúda  a  Abertura  do  Ano 

Judiciário de 2017. Esta saudação, contudo, limita-se a 

externar  o  fato  de  que  os  brasileiros  sempre  hão de 

comemorar a retomada dos trabalhos da nossa Corte 

Constitucional,  haja vista a relevância dos temas aqui 

tratados. 
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Diferentemente  do  natural  congraçamento  e  da 

saudável  expectativa  anualmente  gerada,  o  Ano 

Judiciário  de  2017  inicia-se  gravado  pela  dolorosa, 

prematura  e  insubstituível  perda  do  querido  Ministro 

Teori Zavascki. 

Teori  Zavascki  distinguiu sua existência em todos 

os  sentidos.  Os  adjetivos  que  marcaram  sua  vida 

pessoal  e  profissional  reverberam  em  uníssono  as 

virtudes que se almejam numa pessoa de bem. 

A prudência,  o  senso  de  Justiça,  a  fortaleza,  o 

equilíbrio, a esmerada técnica, a seriedade, a honradez, 

enfim, o Ministro Teori agregava características únicas, 

tornando-o uma pessoa inesquecível e um magistrado 

ímpar.

O  Ministério  Público  brasileiro  presta,  nesta 

oportunidade, as mais sinceras homenagens ao legado 

do magistrado Teori. Sua Excelência honrou a toga em 

todas  as  dimensões  desejadas  por  aqueles  que  tem 

como mister a distribuição da Justiça.

 Da minha parte,  Rodrigo,  fica não só a gratidão 

pelo estreito e saudável  convívio  que tive a graça de 
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entabular  com Sua  Excelência,  mas  também o  vazio 

trazido pela tristeza dessa separação inesperada.

Muitos  acreditam  em  destino  ou  na  máxima  “já 

estava  escrito”.  Pode  ser,  mas  se  assim  for,  fica  a 

indagação  de  qual  terá  sido  o  propósito  do  roteirista 

desse incompreensível episódio.

Ao olharmos para os desafios do Ano Judiciário que 

se inicia, honremos a memória e o legado desse grande 

brasileiro que, tenho certeza, almejava concluir de forma 

diversa sua história.

Sendo  assim,  conclamo  o  Ministério  Público 

brasileiro para fazermos do seu exemplo de retidão e de 

magistrado abnegado a motivação para seguir com mais 

afinco em nossa missão de promover a justiça na Nação 

Brasileira.

Obrigado.
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