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ATA DA SESSÃO DO PLENÁRIO  
REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2002.  

HOMENAGEM AO MINISTRO EDUARDO RIBEIRO  
EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA  

Às dezessete horás e trintà minutos do dia vinte de novembro do ano de dois mil e 
dois. na sala de sessões plenárias do SupcrJor TrJbunal de Just1ça~ sob a presidêncla do Se 
~\-'iinistro Nilson Nave!') foi aberta a sessão. Presentes os Srs. Ministros Edson Vidigal} Fontes 
de Alencar, SálVJO de Figucirt.'rlo; Barros Mon~eiro;> Francisco Peçanha Martins; Humberto 
Gomes de Barros. Milton Luiz l>ereira, Ruy Rosado de Aguiar, Vicente Leal. Ari Pargendler, 
José ~i\rnaJdo, Fernando Gonçalves, Carlos AJberto Menezes Direito, Aldir Passarinho 
Junior. Gilson Dipp, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon~ Paulo GaUotti, Franciulli Netto> 
Ca;;tro Filho e Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Antônio de P:idua 
Ribe1ro, Cesar Asfor Rocha~ José Delgado; Felh: Fischer, Hamilton Canalhido, Francisco 
Falcãos Nancy Andrighi, Launta Vaz e Paulo Med1na, 

O SR. MINISTRO NILSON NAVES (pRESIDENTE): Sras. e SIS.• declaro 
aberta esta sessão solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a homenagear o Exmo. 
Sr. Ministro Eduardo Ribeiro em virtude de sua aposcntadoria. 

Hoje, reunimo- nos para homenagear o mineiro de nascimento e brasilicnse por 
adoção Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira, S. Exa. tornou posse no cargo de .Ministro do 
Tribunal Fcderal de Recursos em 12 de junho de 1985 e se apo!'lentou como Ministro do 
Superior Tribunal de.Jmtiça em 1° de agosto de 2000, 

Particularmente, sinto~me realizado ao presidir esta sessão1 prtmeico, peja nossa 
amizade) datada de tempo anterior ao do Tribunal Federal de Recursos; segundo, por termos 
imegrQdo, desde a jnstalação do Superior Tribuna~ de Justiça até o momento em que assumi a 
Vicc-]1resídência. a mesma Turma, qual seja, a Terceira, que, historicamente. primeiro se 
reuniu, ainda composta de apenas três membros, presidindo-a, naquela sessão do dia 2 de 
maio de 1989, o Sr. Mini.<itro Torreào Braz) com O jntuito de julgar o primeiro processo que 
aqui chegou, a Medida Cautelar n.o 1, Naquele momento, não imagmávamos glle~ 

transcorridos tre7.e anos, constataríamos a chegada de mais de um milhão de processos ao 
Superior Tribunal de Justiça. 

Ao percebermos 11 dum realidade, verificamos que estamos dando conta do recado, 
não sabemos çomo nem até qU11ndo~ mas continuamos -aguardando a tão falada reforma. Há 
muito a yigiamos c a acalentamos na crença de que, com ela, alguns dos nosso~ males 
poderão ser sanados, por exemplo, a obrigação de (ermos de julgar, de julgar não, o verbo 
não é o mais adequado, de simplesmente re.solver, por ano, quase 200 mil processos. 

Para falar em nome desta Corte, prestando ao Sr. ?vfinistro Eduardo 1tibeiro a 
homenagem devida, concedo a palavra ao emínente Ministro Humberto Gomes de Barros. 

O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. Presidente. 
eminente Minitmo Eduardo Ribeiro, eminenre Subprocurador~GeraJ da República, eminentes 
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Minisrros em atividade c aposentados, minhas H3S., meus $t'5., errllOeotCS advogados, 
desembargadores, juí:.::cs, agentes do Minísrério Público, 

Nos primeiros anos de minha advocacia. que também foram os primeiros de Brasília, 
aconteceu-me um fam marcante. 

Desconhec1do> pau·<le-arara, pobre, ca.'\ado com mulher pobre, filhos chegarído~ 
de:>pesa aumentando) meti-me de corpo c alma na advocacia. Embora não tivesse qualquer 
simpatia para com o DireIto Penal, a necessidade forçou~mc a patrocinar causas criminais. 
Tais questões levaram-me ao velho presidio da Candangolâ:ndía. 

Chamar de presídio aquelas instalações era simples força de expressão. A prisão era, 
em yerdade, um conjunto de ,-dificlos levantados em madeira. puros barracos. Não 
resistiriam ao mais tímido prmcsto de nossos modernos e efiacntes bandidos. 

Havia dois p:;rvilhõcs que se encontravam nas extremidades, fonnando um ângulo 
reto. DO$ lados opostos ao vérace, paruam dois alambrados paralelos aos pavílhões. 
Reforçadas por arames farpados, essas duas cercas encontravam-$e, com os edifkios de 
madeira, formando um retângulo. A parte lindeira aos alambrados con"tituÍa um pátio 
descobertú5 no qual os detentos tom:gyam sol, prnt:ica-ram futebol e davam curso ao amaro 
far mente que é a vida do preso. 

Para terem acesso ao parlalório pequena sala em um dos pavilhõcs -, onde se 
entrevlstarL"lm com seus clientes, os advogados transitavam por esse pátio. Durante a 
passagem, os causídicos; principalmente os mais jovens, eram abordados pelos inquilinos 
daquele triste albergue. 

Alguns o faziam na esperança de conseh'Uir patrono gratuito. Outros, pediam um 
cigarro, ou algum trocado. Cns poucos; queriam somente "'bater papo". 

Em uma de minhas visitas, fui surpreendido pela observação: 

"Você estagiou na 12~ Vara CrimJnal da Guanabara. Qu!é que está faY.cndo por ayui?" 

Quem fala .... a assim era um sujcito trigueiro ~ tipo clássico do malandro carioca: cabelo 
arrumado com brilhantina, voz afetada, cheia de ginga. Disse-me ele: 

"Lembro direitinho de você. Quando vejo um 'lunfa', nunca mais esqueço." 

Meu interlocutor fora condenado por um homicídio que abalara a Capital} ainda em 
formação, Conluiado com a mulher de um velho hoteleiro, matou o pobre homem, com 
requinte~ de maldade. 

Cínico, megalômano e cabo tino, COmo costtlmam ser os psicopatas, ele não tardou a 
contar-me yantagem. 

"i\qui dentro, eu ganho mais do que você. Sou O advogado dessa cambada de otários, 
analfabetos, Faço petiçôc-s para eles todos: de vez em quando, con~igo liberdade condicionai. 
indulto... até habeas corpus. Sou mdhor do qualquer desses advogados de porra de xadrez. 
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Com minba.', pcnçôes, cngrupo tudo '4uanto é promotor e Juiz, Levo na conversa todo esse 
bando de garotos inexperientes!" 

Fc:.! uITia pequena pausa, satisfeito com minha admiração. Depois, emendou-se: 

" Dessa meninadal só tem um que eu não consigo enganar: aquele tal de t<Âuaroo. O 
., .. " gun e mál5 1'IYO que eu. 

Foi a primeira referência que ouvi ao jn'rem promotor E.duaruo lt1bciro. Já () conhecia 
de longe, mas, por timidez c falm de oportunidade, ,amrus o cumprimenmnL 

A partir daí. passei a enxergá-lo com uma espécie de temerosa reveréncHl: para rrum, 
aqude sujeito alto tomou-se o homem a quem ninguém engana. 

Essa impressão marcou-me por muito tempo, apesar de d.nos colegas mineiros._ seus 
contemporâneos de vida universitaria, carinhosamente a ele se referirem como o Duca: aluno 
brilhante, grande caráter, ótimo companheiro. 

Em 1966, saí o n::suitado do concurso para juó;: Eduardo Ribeiro, em pcimeiro lugar, 

O::. mineiros não se surpreenderam: 

I> O Duca é muito bom! Ü; um dos melhores professores da UnB:' 

Eu. de minha parte j fiquei preocupado. Naquela época, a convivênda entre advogados 
e Juízes era absolutamente cordial. O Fórum de Brasília funcionava em um dos blocos. da 
Esplanada dos Ministérios - O famoso Bloco 6. J\li estavam instalados, além do Tribuna! de 
Justiça, os seis juízos que compunham a Primeira lnstância: uma vara cível, duas da Fazenda 
Pública, uma criminal, uma de sucessões c uma de acidenres do trabalho. Apesar de tão 
pequeno, o aparelho íudiciário funcionava pontualmente, sem maJores atrasos. A cidade 
tranqüila per:miti3, mesmo, algum tempo para troca de amenidades, em meio ao trabalho. A 
cordialidade fazia com que nós todos~ ju\J."A!S, advogados, servenruârios e membros do 
M1nistério Público trabalhássemos mais fdizes. 

Com a chegada do novo magistmdo, pensei comigo: 

" Primeiro lugar no concurso, Carà fecbada, formação académica,~, csse camllfada deve 
ser o cabotinismo em pessoa. Teremos um jw~ frio, sentenças complicadas) recheadas de 
cltaçõcs e faisa erudição. A Justiça de Brasília começa a perder o enL-anlO:1 

De qualquer form-a, alegrei-me. Para o advogado, é confortável contar com um 
magistrado à pnwa de empulhamentos. 

Em pouco tempo. entretanto, percebi que esmva parcialmente errado nessas 
impressões. Eferi'í.'1lmente, jamais conhecera pessoa tão -atenta c atilada. O homem a quem 
ninguém engana realmente existia. O desacerto rcsidia no rc~tante de meus preconceitos. 

De fato: 
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Em lugar de cabotinismo, havia modéstia de quem conhece o próprio valor; a suposta 
cara de poucos amigos nada mais era do que pura elegância: pouco riso, muito ciso; sob ela 
residia sincera cordialidade. 

o trato ameno era dispensado a todos. Tanro os medalhões da advocacia, como 
obscuros iniciantcs recebiam igual atenção. Mesmo eventuais disparates eram objeto de 
caridosa paciência. Jamais encontrei no Diário da Justiça um daqueles despachos tão ao gosto 
dos juizes substitutos, a dizerem laconicamente: "emende-se a petição", sem indicar o ponto 
a ser retificado. Tampouco jamais vj partir de sua pena o tenno "petição inepta". Eduardo 
Ribeiro era um juiz substituto com maturidade de desembargador. 

o temido academicismo passou ao largo. As decisões de Eduardo sempre foram um 
primor de concisão e objetividade. Nada de transcrições desnecessárias, ou palavras 
ininteligíveis. Certa vez, disse-me haver aprendido com seu pai, o Desembargador Aprígio 
Ribeiro, que o juiz decide por autoridade própria - não por adesão à doutrina. Bem por isso, 
Eduardo julgava como quem demonstra um teorema. No final da leitura, os destinatários da 
sentença sabiam os motivos da vitória ou da derrota. 

Objetivo c prático, o sisudo Eduardo administrava seu tempo, de tal modo, que lhe 
sobrava alguma folga para rápidas trocas de idéias com os advogados. Nessas entrevistas 
eram comentadas desde a nova Lei do Inquilinato aos sucessos do .t\dético Mineiro - seu 
clube de coração, até o nascimento do nosso Gama. 

Com esses atributos, em pouco tempo Eduardo tornou-se o preferido dos advogados. 
Mais ainda: passou a ser uma espécie de emblema de nosso foro incipiente. Em conversas 
com colegas de outras terras a se qUcL'i:arem dos juízes, dizíamos com orgulho: 

rtVocê precisa conhecer o Doutor Eduardo. 

"Aberta uma vaga nos quadros do Tribunal de Justiça, fez-se uma enquete no 
corredor do Fórum no intuito de saber qual dos juízes deveria subir à Segunda Instância. 

Na contagem dos votos apurou-se que aproximadamente 90% dos advogados 
indicavam o nome do .luiL: da la Vara Cível: Eduardo Ribeiro. Constatou-se, então, que se a 
nga de desembargador houvesse de ser provida por eleição dos advogados, ninguém tiraria 
de Eduardo aquele lugar. 

Não hom'e, contudo, eleição. Por isso, a chegada ao Tribunal demorou muito mais do 
que seria razoáveL 

Costuma-se di,;dir os juízes, entre políticos c técnicos. Estes últimos limitam-se em 
aplicar a lei, da forma como vem escrita, nos termos do que lhes dizem os doutrinadores; já 
aqueles, denominados juízes políticos, enxergam no ato de julgar um instrumento que 
utilizam para dirigir a lei em direção aos fins sociais para os quais foi concebida. Nesse 
conceito, o tenno política é utilizado no que se pode denominar «bom sentido", 

Em que ramo dessa dicotomia situou-se o Juiz :Eduardo Ribeiro? Nâo tenho dúvida 
em afirmar suas qualidades técnicas. Poucos, neste País, manejam os institutos processuaIs 
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com tanta segurança e lucidez. No Superior Tribunal de Justiça, quando se discute alguma 
divergência entre acórdãos, é comum lançar-se argumento de autoridade, consistente na 
advertência: Hene acórdão é do Jkluardo", Na verdade) como juiz de foi mais que técnico. 
Fot cientista. 

É, contudo, impossível üividar a coní<dênda de Eduardo Ribeiro, no que se refere ao 
alcance político da função jurisdicional. Quem manuseia a coletânea dos acórdãos por de 
conduzidos, encontra sem dificuldade julgados cujo dispositivo é cornpJementado com o 
fundamento social da decisâo. 

Lcmbro~ a propósito, acórdão determinando a partilha, com a concubina, de bens 
adquIridos durante a sociedade de fato, por homem casado. Proclamado o dispositivo, 
Eduardo, em primorosa comtrução literária, acrescentou-lhe o fundamento sociológico da 
de<:Ísão. Fê-lo} nestes termos: 

"A cçnsurabiLidade do adultério nào haverá de conduúr a que se locuplete) com O 

e!iforço alheio, justamente aquele que o prntica." (ltccurso ESP(~lal n° 47.103).11 

De tudo isso, correto é dizer que o Juiz Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveim esteve 
acima de adietivos e classificações. Dele se pode dizer por antonomásia: Eduardo, o jui?. 

D1sse, no começo deste depoimento, que os mineiros referiam-se ao Duca5 afirmando 
ser ele grande caráter e ótimo companheiro. Ao longo dos úJtimos 40 anos~ pude checar essas 
duas assertivas. Tenho assím~ sem ser mineiro, autoridade pam atestar-lhes a veracidade. De 
fino, Eduardo ê ótimo companheiro, 

Não é de muito riso. Jamais. ao longo de tanto tempo, surpreendi nele uma 
gargalhada, No entanto) é dono de fino c pennanentc humor ~ capaz de apreciar uma boa 
anedota, bcbericar, e sustentar conversa, sem urili;.:ar expressões, como periculum in mora 
ou "não obstante». 

Minha experiênc1a de vida levou-me à convicção de que a melhor oportunidade para 
julgar o caráter de alguém é a descontraída prátiea de e::;porte em fim de semanas. Paro gucm 
guarda alguma dúvida a respeito do que estou dizendo, recomendo acompanhar uma partida 
de peteca, em gue atua °excelente jogador Eduardo Ribeiro. 

I~ 5(1 vê-lo a lançar ironias cscamecooocas contra o adversáno, sem ,amais ofendê-lo 
ou diminui-lo, Ótimo companheiro) o Duca! 

'lE o caráter, que tal?" l l ara melhor dernom;trar essa faceta de nosso 
homenageado, refiro-me a alguns episódios de que fui protagomstl. Eis o primeiro: velho 
advogado, nosso amigo comum teve um de seus filhos prc!'o por uso de tóxico. Ele me 
procurou, desesperado. às fi horas da nOite, Era neces3ário localizar o mpaz e> oobretudo, 
livrá-lo de eventuais torturas (esse fato OCOfl"eu,. por volta de 1980), Telefonei ao 
Desembargador Eduardo Ribeiro, pam saber quem era o juiz de plantão. Contei-lhe o caso. 
Em rc;.;posta, ouvi a convocaçâo: 

http:47.103).11
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"O Juiz é o Rios, Sei onde ele mora, mo;; não tenho o endereço, Pa...;;sc aqui em casa 
que iremos juntos à casa dele." 

Saímos~ o pai aflito j o Desembargador Eduardo Ribeiro e eu, rumo à casa do Juiz 
Sebastião Rios. 

Outro caso exemplar: Uma pobn: servldorn da 1" Vara Cfvci - Boa moça, mas um 
tanto oligofrênica - apossou~se de dinheiro destinado ao preparo de um rccu1'SO, ré-lo, para 
comprar remédio de que necessitava sua velha mãe. Apertada pelo -advogado que lhe dera a 
quant1>4 ela procurou-me no Escritório> já com o dinheiro, que obtivera por empréstimo. 

Fora aberta uma sindicância e ela queria que eu a orienta;;sc no depoimento. 

Depois de ouvir-lhe a confusa história) tive uma intuição: instrui-a a dizer que levara o 
dinheiro para casa e sua mãe j "itirna de amnésia senil, o guardara. A pobre Sra. esquecera, 
porém, o lugar onde o fizera. Só agora, a filha desesperada encontrara o dinheiro. 

A hístória pegou. O Juiz Eduardo Ribeiro determio01..1 o arquivamento do incidente. 

Tempos depois, em conversa informal~ perguntou-me: Agora que estâ tudo acabado, 
conte-me, foi você que criou aquela rustôna? Neguei, de mãos juntas. Perct!bi, entretanto, 
que o homem a quem ninguém engana é dono de um grande coração. 

G.m outra oportunidade, rui despachar uma petição e encontret Eduardo transtornado: 
Acabo de dedarar a deserção de um recurso, por fruta de preparo. Veja que coisa, uma causa 
yolumosa perder-se porque não foram recolhidos uns poucos centavos. lmat,rÍno o 
sofrimento do advogado. Guardei comigo a imJbJCm de um juiz capaz: de praticar empatia 
com a figura do adyogado. Coisa rara! 

Outro caso; Havia, em BrasiJ~ um excelente juiz que, por simpatizar com a esquerda, 
fora atingido pela ditadura militar e demitido $urnariamente, 

Passados os anos de chumbo, o Doutor Geraldo lrincu Joffily, {luasc setentão. foi 
reintegrado e, por força do rodízio, investido no Tribunal Regional Eleitoral. Também por 
efeito do rodízio, o Presidente daquela Corte deveria ser 'Eduardo Ribeiro, outro de seus seu 
integrantes. Pois bem, levando em conta a circunstância de que Doutor Joffily estava às 
vésperas de completar 70 anos, Eduardo pediu para que os votos fossem dados ao 
magistrado em final de carreira. 

Assim, ele amenizaria a mágoa da .injusta cassaçào. Grande caráter o Duca! 

Em relação ao Superior Tribunal de Justiça~ Eduardo atuou como framcr., à !>Cmelhança 
do~ patriarcas fundadores da federação none-americana. Partiu dele entre outras - a idéia 
de estabek;cer o sistema de terços na composição de nossa Corte, 

Esse depoimento que já se alonga, para desg<"lsto do homenageado - conduz a uma 
indagação: O tIue faz de Eduardo R.ibcjro um magistrado assim, completo? 
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Não tenho duvida em responder: Antes de :;çr juiz~ Eduardo fez-se humanista. 

Tomoú-~c um homem capa? de alternar leituras técnicas, com boa literatura - â qual tem 
acesso nos originais de várias linguas. Não bastasse. é aprt-"Ciador e conhecedor da boa 
música: íntimo de lhch c companhia, conhece ópera como poucos. Na vida, ele cultiva 
paixões; duas Carmcns: a Maria Carmem C li Carmem de Bi7.et - ópera da qual ele coleciona 
várIas gravações, Sujeito de bom gosto, o Duca] 

Guardo comigo uma desconfiança, quase certeza: Eduardo é poeta, mesmo que jamais 
tenha composto um poema7 ele C, insisto, poeta, Com efeito, é daquelas pessoas a que se 
referiu Olavo Hilac: capa?:cs de ouvir e entender estrelas, Poís digo, quem ouve e entende 
estrelas (; poeta, só não fal: versOS se for preguiçoso, Com certe::a, Eduardo não é 
preguiçoso. Existem, portanto, alguns yersos guardados no fundo de alguma gaycta, Maria 
Carmem que o diga. 

Sr. Presidente, Se lvlinistro Eduardo Ribeiro, falei demais. disse o que todo mundo 
sabe. O Sr. Ministro Garcia Vieira de vez em quando mc repreendia com bom humor frente 
aos arroubos que me costumam acometer durante 05 jlll&ramentos, dizia ele: 

"Desça da tribuna) deixe de ser advogado," 

Pois bem, falei como adv0.6rado. Fi:r. a5~im porg\.le o causídico é o melhor juiz do 
magistrado. Agora, deixo a tribuna e "olro à curoi para declarar em sentença definitiva: 
Eduardo /\ndrade Ribeiro de Oliveira é o maior jui7, com quem já trabalhei. Prevenindo 
cycntuais embargos dcclaratórios, esclareço que não estou me referindo ao porte físico do 
magistrado. 

Muito obrigado. 

o SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Passo a palavra ao 
ilusrre Subprocurador-Geral da República Doutor Henrique Faguodes Filho, que falará em 
nome do :Ministério Público Federal. 

O SR. HENRIQUE FAGUNDES FILHO (SUBPROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA): 

Sr. Presidente desra co!enda Corte., Srs. Mmistl"os pre;;entes, Se Mini;;tro 
homenageado, Sra.,,_ e Srs.. 

Quis a Providência, Sra., quiç~ do quanto se passa no mais recôndito de nossos 
coraçõe;;1 que o ilustre Procurador-Geral da República> Profe;;sor Geraldo Hrindciro, fizesse 
rt'Ca1r sobre este Subprocurador-GeraJ da República a escolha para, em nome do :Miru;;tcrio 
Público Federal~ aqui comparecer em saudação ao eminente c quendo Professor 1:i'.dunrdo 
Ribeiro, Ministro aposentado desta augusta Casa. Mas nisso não se houve a Providência com 
acerto, Se, de um lado, direcionou a honra da louvação para um admirador incontido de 5, 
J::X~L, de out.ro, contudo, com melhor alvitre poderia obsequiar, verdadeiramente, o 
homenageado, em se lhe oferecendo apologista mais destro. Na primeira hipótese; em sendo 
generosa a Providência~ o foi. porem, em beoeficio do próprio louvador~ que ora fala, porque 
as 10as da cerimônia fazem avultar a figura do cclebrante da louvaçào, e não a do celebrado. 

http:porg\.le


89 

~/""J"'" :Xd4?n/~~ça 8 

Na segunda hipót~sc, a justiça da homenagem exige preito estrepitoso c grandiloqücntc ou, 
para se repetirem as expressões de nosso épico, exige camo de tuba canora e bckosa e não 
de agreste avcna ou [raura ruda. 

As 10as que se vão aqui tecer tributam, embora acanhadamente, a figura majestosa do 
Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, que dedicou ao Direito c à Justiça os anos mais viçm:os de sua 
"ida, oferecendo à chama do sacerdócio abraçado o sacrifício de desejos pessoais c de 
volições egoísticas. 

Filho e sobrinho de juízes ilustres, o fogo atávico da devoção à Mat,,-isrratura foi-lhe, 
de um lado, o propulsor dos julgamentos justos c, de outro, o brilho da argumentação 
sempre fulgurante. Do emincnre ,Ministro :Eduardo Ribeiro, de fato, sobressaíram não 
somente decisões justas, mas, sobretudo, fulgurantes, de luminosidade imensa, a 
resplandecerem e a refletirem sua exuberante e invejável cultura, brindando a todos que 
viessem a tê-las, afortunadamente, à mão. i'vlas não se perca de vista que a homenagem de 
hoje se dá mercê da aposentadona desse excelso Minis~ro. 

Vejam, Sr. Ministro-Presidente, Srs. Minisrros, Sras. e Srs., que duas coisas estão, neste 
momento, sendo ditas: uma, a de que o eminente .Ministro pautou sua vida por proferir 
decisões justas e culras; OUITa, a de que o Ministro se aposentou. São coisas que 
aparentemente se opõem: somente quem ama, com tanto ardor e com tanta intensidade, a 
judicatura, tal como fez o Sr. MinisITo Eduardo Ribeiro, pode ter tido a graça e recebido as 
bênçãos, em retribuição, de oferecer a todos, presenteando-os, decisões justas e erudims. 

Mas quem ama tanto a Justiça, como amou o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, por que a 
deixa, aposentando-se, ainda no esplendor de sua inteligência e no viço de suas forças? 

1\ obsenração dessa antilogia fora explorada, aí, sim, com destreza e talento, por nosso 
supino orador, o Padre Antônio Vieira. Em um de seus Sermões do Mandato, o Quinto, 
pregado em Roma, pergunta Vieira como é possível O entendimento de haver Cristo morrido 
por amor a nós. Por acaso, indaga o orador ímpar, não se teria de dar o inverso? Quem ama 
não quer abandonar o ser amado, mas, ao contrário, estar com ele minuto a minuto, aqui e 
ali, lá e acolá. E a explicação, guardadas as devidas proporções, tanto entre os entes em 
referência, quanto à distância sideral entre Vieira e o canhestro apologista, a explicação, 
repita-se, está em que, assim como a luz, que alumia, quando é demais, pode também cegar, o 
amor, quando é imenso, mas incontido, pode igualmente matar. 

Isso - guardadas, insista-se, as de'i-.jdas proporções - se deu com o eminente Ministro 
Eduardo Ribeiro: à VIsta de seu tão intenso e exuberante amor pela judicatura c, em especial, 
pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser de tal modo incontido, aconselhou a prudência que 
o Ministro ilustre deixasse os embates e as liças dos votos colegiados para emprestar o fulgor 
de seu gênio e o gigantismo de sua cultura a outra área jurídica, tão carecedora do saber de S. 
Exa., a produção literária e de pareceres perante os Tribunais Superiores. 

o emmente MinisITo Eduardo Ribeiro, portanto, não embainha a espada de Têmis, 
senão, ao reverso, continua a brandi-la com a mesma coragem de sempre, em proveito, 
agora, de outra função relevante ao desempenho da Justiça, sem, todavia, apartar-se do justo 
e sem despir-se da beleza fulgurante de sua cultura. 



90 
CP 6.- !T 9 

Jt!jIfmún X:/una/~JUbbp:. 
1\ figura adnurnvel e invejável de Eduardo Ribeiro não pode ser descrita em poucas 

linhas e por tão pobre narrador, Para se invocar Camões, uma vez mais, homenageá-lo é 
matéria de corumo e não de soco. Todavia, ainda <.jUC hoU\'csst.' forç-as para lal empreitada, 
alnda que a tanto ajudassem o engenho e a artc~ O tmclição desta Corte nau permitiria, nem 
aconselharia um perpassar histórico de decisào por decísão do homenageado, apontando~s<; 
aqui e ali, a grandeza de sua alma e o gigantismo de ;;;u-;t erudição. E%as pal-avras breves, 
comuclo, dão uma pálida ilustração do "Adamastor" jurídico que tanto honrQu c dignificou 
csoc colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Receba V, Exa,) Sr. lvIinistro Eduardo Ribeiro, em nome do Ministério Público 
Federal, Os tributos que 8e lhe rendem ne-stc momento, ~cm nenhum favor c fiem encômio 
gratuito ou de lisonja fácil, mas, ao revcr~o, que constituem uma homenagem assaz singda 
para fão grande vulto. 

Mujw obrigado, 

o SR. CLÁUDIO LACOMBE (Representante do Conselho Federal d. Ordem 
dos Advogados do Brasil): Sr, Presidenn:, Srs. Ministros;> ilustres Colegas, minhas Srns,> 
meus Srs., te:nho a convicção de que os 3çh:ogados brasileiros poderiam estar mais bem 
representados nCSt;1 tribuna tspedaimeme depois de DLf..,!r os dois eminentes oradores que 
me antecederam. 

Este, que agora tem a palavra. não está à altura dos méritos do homenageado, e posso 
jurar que csta não é uma manifestação de falsa modéstia. Dizer que não mereço é a expressão 
da verdade, em que pese o Padre Vieira dizer que não existe homem tâo pigmeu ou tão 
formiga que não aspire a ser gigante. 

Apesar dessa certeza, já que me coube a honra de fahlr em nome d-a minh;1 classe, 
nesta homenat,Jem. a um dos maiores juíze8 que já integraram a Magistratura brasileira, devo 
proclamar que a escolha me toca a sensibilidade de mancim sinf,ruJar c profunda. 

Já era devoto do 11inistro Eduardo Ribeiro antes de conhecê-lo pessoalmente, 
devoção a que se acresccnluu amizade fraterna, cuja intensidade foi crescendo, 
prow:itoJf;amcnte para mim, com a COfl\'jyêl1CÜ1, 

Lembro-me de glle há muitos anos, jantando com o Senador Milton Campos, a 
conyersa enveredou para o funcionamento da Justiça em Brasília, e eu disse que o melhor 
juiz da Capital era um conterrâneo seu. o Doutor Eduardo Ribeiro, ftlho do Desembargador 
Aprígio Ribeiro. Comentário do grande brasileiro: "Tem a quem sair", 

Se o Ministro Eduardo Ribt:iro passas:;e por mim nagude momento, eu não poderia 
ídcntifkâ-Io, porque nunca o tinha \tjSto. Nunc3J por outro lado, tive motivo para me 
arrepender daquele depoimento que refletia apenas o prestígio do jovem JUIz c n respeito de 
que pl era cercado pelos advogados, que foi sempre aumentaodo na medida em Cjue sua 
progres~ão na carreira tornava mais evjdcntes os seus notáveIS dotes moraIS c intdcctuais. 
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A unammiJadc que se formou em torno de suas qualidades e que o acompanha arê 
hoje resulra, a meu ver. da percepção de que a magistratura em sua vocação natural, 
in::;tintiva, que amadureceu, certament'c, por mflut-nda do exemplo de seu pai, representante 
ilustre: de uma geração de iuixcs mnrcado~ peto modelo da Relação de Minas, 'Tolcglo 
judicante a que nenhum outro sobrepujou no País, pelo saber e pela autoridade morai de seus 
membros". (Palavra:: de Dario de /\Jmctda Magaih5cs, agradecendo as homenagens prcf;tadas 
pelo Goyerno do Escado ao Dcs<:mbargador Rafael Magalhães c:"l'0corc Jaquda Corte) 

o ;"·iiniHw Eduardo RibclfO pertence a uma casta de privileg.iados tocados pela graça 
do sentimento de justiça, uma das fontes mals Hmpjdas do Direito, uma categoria espiritual, 
dizia o ;:;audow c cminentt' Ministro Oroximbo Nonato, que permirc distinguir por intuição 
entre o justo e o injusto, "como distinf:,>Ulmos entre o feio e: o belo, o verdadeiro e o falso, ° 
mal e o bem", 

A c~te impul~ nativo, ° rv1inistto Eduardo Ribeiro guardou fidelidade exemplar, 
enriquecendo-o com a c:...""pcttência e o estudo ancorado na serenidadc, característica do seu 
temperamento fórm'ado na terra natal c consolidado naquele ritmo cartesiano, próprio do 
estilo mineiro, de gue fal·~1\·a M-achado de Assis: a premissa antes da condu:;ão; a conclusão 
antes da omsegüência. 

Serenidade, diga-~e, que nào sofreu abalos ou tremores e convive harmoniosamente 
com uma rica senúbilidade hnmana, Esra pode ser, como $C sabe, falOr de perturbação do 
raciocínio. 

o imperador] úlio Cc~ar prcycnla contra ú!< scus ucsboruamcnto$ em proclamação 
dirigida ao Senado Romano: 

I'Quem delibera sobre C01S-3S duvidosí\s deve dcspIN;e de ódio, amizade, ira c 
compai..,ão; njn1:,>uém pode, -ao mesmo tempo, scrvir à paixão c ao devcru

, 

o 1,{inisrro Eduardo Ribei.ro não precisou dessa exortação para sereir â Jllstiça com 
impan::i-alidade> porgue CSf<l: era nele uma virrude congênita. 

"Mudam-se os tempos. mudam-se as vontades; o mondo é feito de mudanças", Está 
no soneto Famoso de Camões. Mudam as leis c a iun~prudência.; morrem princípios e teorias. 
i\ personalidade do ~1.ínjstro Eduardo Ribeiro manteve-se integra e apurad<1, .A lut<1 contrd o 
dcsgasre natural do tempo, a angústia de certas noite$ de insônia) em que o espírito se debate 
no esforço de encontrar o caminho certo para chegar à decisão justa, a aflição de} às vtC7,es, 
ter de (.'ijcolher entre incertezas e a frustração de contentar-se com a escolha que lhe parece 
menos incerta, a tortura das perplexidades, d<1S dúvidas que o duelo dos litigantes muitas 
vezes provoca, não ° abateram, 

o reduto espiritual que ditava sua conduta pcnnanecia solidamente escorado pelo 
conjunto dos atributos que distinguiam seu caráter, 

o orador dc'"e dar o que é seu, dizia o Padre \fieira, De m.tm mesmo, norm~lmeJ1te, 
há muito pouco a dar, mas, por acaso, no que di:,.: respeito aO Ministro Eduardo Ribeiro, 

http:Ribei.ro
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tenho uma carta yue lhe dirigi há dois anos, manifestando minha decepção, remperada de 
afeto, pela aposentadoria precoce. 

Creio que não ftca mal, yuer rara mim, quer para o homenageado, a divulgação de 
algumas passagens. 

"Você nasceu para ser juá. Era o destino que lhe indicava seu temperamento 
equilibrado c tolerante, a moderação e o senso crítico. Equilibrio c corncdirncmo são frutos 
da sua formação na 'doce terra de Minas Gerais, dos seus altiplanos lavados e límpidos', onde 
se cultiva, até hoje, a discrição e a modéstia, também traços marcantes da sua personalidade. 

A tolerância não é, em você, meu novo jovem colega, a indulgência acomodatícia que 
transige com o erro e a malícia, mas a consciência de que os homens e os seus juízos são 
volúveis e vacilames. A experiência ensina, ao juiz especialmente, a verdade desta máxima e o 
previne conrra a vaidade yue é a grande tentação da carreira jud.iciária, segundo Milton 
Campos, homem da sua mesma linhagem espirituaL 

o senso crítico não é, nas pessoas de sua estirpe moral, fruto da inveja yue baba ou da 
vocação esterelizantc para a maledicência, mas, ao conrrário, a permanenre vigilância sobre si 
mesmo, a censura dos próprios atos e de sua inspiração. 

Estes predicados reunidos conduzem os juízes desta seita à compreensão de que toda 
demanda tem como substrato um problema humano, que não pode ser resolvido com o 
abandono desta premissa. Esse padrão de juiz não se apega a critérios de álgida tecnicalidade 
(Dario Magalhães), nem é um coração de pedra ou um robô movido por neurônios 
eletrônicos, incapaz de absorver a censura de Cervantes aos inyuisidores: 'a balança da Justiça 
deve inclinar-se para o lado da misericórdia'; ou, o conceim de Anatolc France: 'a Justiça que 
se fa7. sem simpatia é a pior das injustiças'. 

Talvez pudesse ser mais sóbrio, mas tenho a impressão de que a moderação não faria 
justiça à figura do destinatário. O suum cuique tribuere é um dos pilares do Direito e da 
Justiça que "ocê enobreceu." 

Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, sua gloriosa judicatura não será cantada como a saga do 
caçador de esmeraldas no belo poema de Olavo Bilac, na voz dos sinos, das charruas, no eixo 
da multidão, no tumultuar das ruas, nos elamores da guerra e nos hinos da p~, mas 
subjugará o oh'ido através das idades, porque V. Exa. continuará a ser....ir à Justiça pelo 
estimulo que vai prestar às sucessivas gerações de juízes que se dispuserem a seguir seu 
exemplo admirável. 

o SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO (Ministro aposentado do Superior 
Tribunal de Justiça): Exmo. Sr. :Ministro-Presidente, Excelentissima Sra. Ministra, ·Exmo.s 
Srs. fvlinistros em arividade, Srs. Ministros aposentados, Exmo. Sr. Subprocurador-Geral, 
Exmo.s Srs. Magistrados, Membros do Ministério Público, prezados colegas advogados, Srs. 
funcionários, minhas Sras. e meus Srs .. 

Ao agradecer a generosa homenagem que me foi prestada quando, pela última vez, 
exerCI as funções de juiz na Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, salientei que 
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não tinha vocação para despedidas e, por isso, muito de meu agrado que fossem tão singelas 
e rápidas quanto possível. Daí minha resistência à realização desta sessão guc, sendo do 
Plenário, reveste-se, necessariamente, de solenidade. 

Se as despedidas, à época, foram difíceis, temia de algum modo renová-las, 
reacendendo emoções que pretendo já controladas. 

Fiz essas pooderaçôcs ao nosso Presidente que, entretanto, atento à observância do 
Regimento da Casa e no zelo por suas tradiçôcs, a elas não se mostrou sensíveL Não seria eu 
que teria a audácia de contrariá-lo. 

Explica-se minha relutância. 

o afastamento deste Tribunal significou uma das decisões mais importantes que já 
tive de tumar. Representou, em primeiro lugar, abandonar para sempre a Ma!:,tistratura, oficio 
a quc almejava dedicar-me, já o tenho dito, desde que me preparava para o ingresso na 
faculdade de Dircito; em segundo, deixar o Superior Tribunal de Justiça. Já afirmei em outras 
ocasiões que ninguém é mais juiz do que aquele gue exerce a Mag1s~ratura em Primeiro Grnu. 
Dela tenho não poucas saudades. Nunca, entretanto, formei vínculos tão estreitos como os 
que me uniram a este Tribunal. 

Tive o ensejo de participar da comissào escolhida pela Corte para acompanhar os 
trabalhos da Constituinte. Conseguimos encontrar ouvidos atentos entre os congressistas, 
evitando distorções que, houvessem vjngado, teriam comprometido seriamente os trabalhos 
do Órgão que se pretendia criar. 

.As ligações intelectuais e sentimentais com este Tribunal Superior vêm, pois, desde 
sua criação. Durante pouco mais de 11 anos, procurei unir minhas escassas forças ao talento 
dos seus demais ilustres integrantes, visando a que o novo Tribunal correspondesse às 
enormes expectaovas nascidas com sua implantação. Se imenso o liame com a lnstituição, 
não foi menor o gue se formou com os Colegas - magistrados e~'Perientes, de eujas lições 
muitas vezes me "ali. 

Havendo decidido passar para o outro lado do cancelo, não se esgarçaram os vínculos. 
Venho assistindo a luta ingente para que o Tribunal não fique sufocado pela massa enorme 
de feitos. Na posição em que ora me encontro, entretanto, posso testemunhar, cada ve;..; mais, 
a rclevância da tarefa desta Corte, absolutamente indispensável ao Judiciário brnsileiro. 

Não me cabe, entretanto, em evento eomo es[c, alongar-me em maJores 
considerações. Devo limitar-me a agradecer a bondadc e simpatia de todos, em primeiro 
lugar, ao nosso pre;..;adíssimo Presidente, companheiro na Turma desde sua criação e que se 
esmerou na realização desta solenidade; ao Ministro Humbeno Gomes de Barros, amigo 
desde os meus primeiros tempos de jui;..; e que hoje se houve muito mais eomo tal do que 
como o magistrado que é - o !\1inistro Humberto Gomes de Barros chegou até a fazer um 
exímio atleta o mais medíocre jogador de peteca que já passou por tlma quadra; ao Doutor 
Henrigue Fagundes, também colega de trabalho na Terceira Turma, cujos excelentes 
pareceres tanto me ajudavam; ao brilhante advogado Cláudio Lacombe, dos mais iluscres que 
já conheci e de cujo círculo mais próximo tenho a felicidade de participar; aos meus amigos e 
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familiares; a todos que aqui se dispuseram a comparecer, muitíssimo obrigado. As 
eminentíssimas autoridades c aos Srs. Ministros em atividade ou aposentados, que muito me 
honraram com a presença, serei sempre reconhecido. À minha mulher Maria Carmem e a 
meus filhos Marcelo, Sílvia e Márcia, a quem acenara com uma vida menos atribulada c que 
viram o marido e pai aposentado uma vez mais assoberbado pelas tarefas que, 
irresistivelmente, vai assumindo, sou infinitamente agradecido pela tolerância com que o 
wportam. 

Infelizmente, Sr. Presidente, as amenas perspectivas apontadas por V. Exa., ao 
discursar quando de minha despedida, que incluíam mais passeios, mau; música, mais jogos 
do Atlético c do Gama - pobre Gama - ainda não se concretizaram. 

Muito grato a todos. 

o SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Desejo registrar a 
presença da Sra. Maria Carmem ,Henriques Ribeiro de Oliveira, esposa do homenageado; de 
seus filhos, Márcia, Sílvia e Marcelo e familiares; bem como agradecer a presença das esposas 
dos Srs. Ministros desta Corre; dos Srs. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal 
Xavier de Albuquerque e Octávio Gallotti; dos Srs. Ministros de Tribunais Superiores e do 
Tribunal de Contas da União; do Sr. Deputado Federal cleico Sigmaringa Seixas; do Doutor 
Carão Al"es, Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Re!:,r1.ão, na pessoa de quem 
cumprimcnlo os juízes federais e estaduais de primeiro e segundo Graus; do Doutor 
Hennque Fagundes Filho, na pessoa de quem saúdo os membros do rvrinistério Público 
Federal e estadual; do Doutor Cláudio Pena Lacombe, neste ato representando o Conselho 
Federal da Ordem dos ,Advogados do Brasil, na pessoa de quem saúdo todos os advogados; 
dos meus Colegas do Superior Tribunal de Justiça; dos Colegas aposentados Paulo Távora, 
José Cândido, Pedro i\ccioli, José de Jesus, Luiz Vicente Cernicchiaro, Cláudio Santos e . . 
\Valdemar Zveiter; do ex-presidente do Tribunal Federal de Recursos e membro do Superior 
Tribunal de Justiça José Dantas; do ex-presidente do Tribunal Federal de Recursos Lauro 
Leitão; dos ex-presidentes do Superior Tribunal de Justiça Washington Bolívar, Bueno de 
Souza e Costa Leite. Agradeço a presença das Sras. e dos Srs. que vieram abrilhantar esta 
significativa solenidade. 

Convido os presentes para se dirigirem ao salão de recepções, onde o Sr. Ministro 
'Eduardo Ribeiro e Sra. receberão os cumprimentos. 

Está encerrada a sessão. 

Encerrou-se a sessão às dezenove horas, da qual 
eu,~~=~ José Roberto Resende, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei esta ata, 
que Val assinada pelo Sr. Presidente do Tribunal. 

-- "'-=--.. - / 
Ministro Nilson Naves 

http:Re!:,r1.�o

