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HOMENAGEM 

PALAVRAS 

o SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA ( PRESIDENTE ): Srs. Mínístros, 

está aberta a sessão do Plenário, especialmente convocada para a homenagem 

ao Sr. Mínístro Jesus Costa Lima, recentemente aposentado. Consigno as 

bonrosas presenças do Sr. Ministro Neri da Silveira, do Supremo Tribunal 

Federal, do Sr. Senador Mauro Benevides e do Mínístério Público da Uníão, 

devidamente representado pela Subprocuradora-Geral que atua junto â Corte 

Especial, Ora. Delza Curvello Rocha. Menciono, também, a presença da Exma. 

Sra. Rosita Barbosa Lima, esposa do homenageado, e dos seus fàmiliares. Bem 

assim, de altas autoridades, entre as quais consigno a presença do Sr. Mínístro 

Wagner Pimenta, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 

representando aquela alta Corte. Para dizer dos sentimentos do Superior 

Tribunal de Justiça, concedo a palavra ao Eminente Ministro Vicente Leal. 

PRESENTES OS SRS. MINISTROS JOSÉ DANTAS, AMÉRICO LUZ, 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CID FLAQUER SCARTEZZINI, 

NILSON NAVES, EDUARDO RIBEIRO, JOSÉ DE JESUS FILHO, 

EDSON VIDIGAL, GARCIA VIEIRA, LUIZ VICENTE 

CERNICCHlARO, FONTES DE ALENCAR, SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO, BARROS MONTEIRO, HELIO MOSIMANN, 

PEÇANHA MARTINS, DEMÓCRITO REINALDO, HUMBERTO 

GOMES DE BARROS, MILTON LUIZ PEREIRA, CESAR ASFOR· 

ROCHA, ADHEMAR MACIEL, ANSELMO SANTIAGO, RUY 
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HOMENAGEM  

O SR. MINISTRO VICENTE LEAL : Exmo. Sr. Presidente do Egrégío 

Superior Tribunal de Justiça, Ministro Romildo Bueno de Souza, Exmo. Sr. 

Ministro José Néri da Silveira, Ilustre integrante e ex-Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Exmo. Sr. Senador Mauro Benevides, Ilustre 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Delza Curvello Rocha, Exmc Se 

Ministro Wagner Pimenta, representando o Tribunal Superior do Trabalho, 

Senhores Ministros aposentados, Senhoras e Senhores Advogados, Membros 

do Ministério Público, Ilustres Companheiros, Ilustrada fàmília do Ministro 

Jesus Costa Lima: (lê) 

"EngaJana-se o Superior Tribunal de Justiça, ... 

insubstituível em tais circunstâncias. 

Muito obrigado." 

PRESIDENTE O SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA. 
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HOMENAGEM A JESUS COSTA LIMA 

SESSÃO PLENÁRIA DE 6-11-1996 

O SR. MINISTRO VICENTE LEAL: 

Sr. Presidente. Srs. Ministros. 
Engalana-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesta suave 

tarde de verão para celebrar um ato regimental que consubstancia um ritual 

histórico: a homenagem a um dos seus membros que se despede da 

atividade pública, o Ministro Jesus Costa Lima. 

O Senhor Presidente da Corte, num gesto de extrema 

generosidade, conferiu-me a nobre missão de saudar o homenageado em 

nome do Tribunal. Essa honra somente se explica pelos laços de amizade 

que nos unem, pela identidade de nossas vidas e de nossos ideais. Não 

tenho, por certo, o brilho e a retórica para o cumprimento de tão nobre 

tarefa. Por isso, antecipo a todos as minhas desculpas. 

Minhas Senhoras. Meus Senhores: 

Desde os primórdios da civilização, o culto aos heróis sempre 

representou a face nobre da humanidade. Estão eles imortalizados no 

bronze das estátuas públicas, nos nomes das instituições, nas letras das 

enciclopédias, nos textos bibliográficos e nos registros da História. 

E falo de heróis porque, sem qualquer exagero ditado pela 

amizade, qualifico Jesus Costa Lima como um herói. A sua vida compõe 

com exatidão a moldura do homem de bem. Os passos da sua existência 



,I.  
sempre tiveram a marca da dignidade. A sua PQstura, públicat-privada,

tL:í LJ lJ u, ,j 

sempre teve a transparência da honestidade. E nestes tempos em que tais 
virtudes já não encantam, pessoas como o Ministro Jesus Costa Lima são 
repositórios desses valores eternos, que sempre deverão prevalecer, porque 

imanentes à pessoa humana, feita á imagem e semelhança de Deus. 

A história de Jesus Costa Lima é história daqueles que ao nascer 

receberam o sagrado sinete que identifica aqueles marcados para o serviço 
da humanidade. 

Nascido sob o afago dos suaves ventos que balançam os 

coqueirais das praias da sua pequena Itaiçaba, viveu sua infância no lar 
cristão de João Barbosa e Odila, misto de rigor e ternura. Com seus pais, 

aprendeu a trabalhar, a rezar e a servir, ao lado de seus irmãos Jeová, 

Wilson, Edilson, Mairton, Sinclair e Aleuda. 

Movido pela força de um ideal nascente, muito cedo deixou os 

folguedos infantis e o carinho da casa paterna para iniciar a grande 

aventura de uma vida que seria plena de lutas e coroada de vitórias. Com 

apenas 13 anos, já se encontrava em Fortaleza, estudando no Colégio 

Cearense. No tradicional Liceu do Ceará foi aluno destacado, transferindo-

se depois para o Rio de Janeiro. Na velha Capital Federal graduou-se em 

Serviço Social e iniciou o Curso de Direito, que veio concluir na tradicional 

Faculdade de Direito do Ceará, Turma de 1952, da qual fazia parte o 

Senador Mauro Benevides, aqui presente, e aonde também fomos 

graduados eu, Cesar Asfor Rocha, Cláudio de Almeida Santos e o 

inesquecível Inácio Moacir Catunda Martins. 
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A partir de então, o jovem bacha.el Jesu~Olço?ta Lima 
tLll UU I '-~. 

empreenderia uma brilhante carreira jurídica, iniciando-a como Promotor 
de Justiça da Comarca de Itapage, Chefe do Serviço Social do Governo 
Paulo Sarasate, Juiz de Direito das Comarcas de Santana do Acaraú, Cedro, 
Crato e Fortaleza, sendo nessa última Corregedor-Geral da Justiça Estadual. 

Reinstalada em 1967 a Justiça Federal no Brasil, por decisão 
histórica do grande estadista Humberto de Alencar Castelo Branco, Jesus 
foi nomeado Juiz Federal, ao lado de Américo Luz, Cid Scartezzini, José 
de Jesus Filho, Garcia Vieira, Peçanha Martins, o pai, Milton Pereira, 

Anselmo Santiago e outros nomes ilustres, vivos e mortos, que já não 
integram este Sodalicio. 

Como Juiz Federal no Ceará, e depois no Distrito Federal, fez 
escola como Juiz sereno, cordial, acessível, conciliador, porém firme, 
intransigente, corajoso, e, especialmente, eficiente e trabalhador. Juiz de 
banca de trabalho limpa, sem processos pendentes. Fez da eficiência no 

oficio judicial uma autêntica profissão de fé. 

Conheci-o já Juiz Federal no Distrito Federal, em 1976. Porém 
em 1974, quando ingressei na magistratura estadual, já encontrei na minha 

Comarca de Or6s um livrinho de sua autoria, que era a Biblia de todos os 

Juizes Cearenses: um manual que o antigo Corregedor Jesus Costa Lima 

produzira, regulando de forma preciosa o procedimento de correição geral 

nas serventias judiciais e extrajudiciais. 

Ao visitá-lo em 1977 em seu Gabinete no antigo Bloco do 

Ministério da Saúde, onde funcionava a Seção Judiciária do DF, fiquei 

pasmado com o que me i nformava: acabo de julgar o último processo 
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concluso para sentença, Aquilo, na Justiça rrgeral'ot~ fTlato único," 
singular, 

Por esses méritos, foi chamado a compor o Tribunal Federal de 
Recursos em 1981. E ali logo destacou-se pelas suas iniciativas criadoras, 

dirigidas à agilização do trabalho judicial, pela sua luta em prol dos direitos 
da classe, pela capacidade de aglutinação, embora avesso a práticas 

. Ipolíticas. 

No início dos anos 80, quando a magistratura federal se 

encontrava em desconfortável situação em matéria de remuneração, o 

novato Ministro Costa Lima construiu a fórmula engenhosa do chamado 

repicão, desenhado no Decreto-lei n" 2,019, que, de imediato recebeu a 

aprovação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, bem como a 

chancela do Presidente da República, 

Inovador, Jesus logo percebeu que a solução para o excesso de 

serviço forense estava na Informática, 

E partiu para a conquista e o manuseio do computador, do qual 

foi pioneiro entre nós, pois já em 1986 tinha no seu gabinete um modelo, 

de sua propriedade, • I 

Idealista, sempre preocupou-se com a situação da classe, tendo 

sido o inspirador e agente principal da criação da AJUFE - Associação dos 

Juizes Federais, entidade de que foi o primeiro Presidente, 

Falar da atuação funcional do Juiz Costa Lima entre 

companheiros seus seria um truísmo, 
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Ao chegar ao Tribunal Federal de Recut;!lS~ ser eÔst,gp~to para 

a Segunda Tunna, o seu Presidente Ministro Gueiros Leite . já 
prenunciava em sua saudação: 

"A sua cooperação nos será preciosa, sabemos 
disso, poisS. Ex~ vem precedido de refer2ncias 
especiais, não só dos seus amigos, mas 
principalmente através das suas respeitáveis 
sentenças, que aliam o saber jurídico ao cultivo das 
letras pelo estilo, do conteddo das frases à limpeza da 
forma até mesmo material". 

E a previsão se confirmou em toda a sua plenitude. Sua 
trajetória naquela memorável Corte foi ilustrada por uma postura 
sacerdotal, de dedicação plena, com efetiva participação em tudo o que 
fosse relativo à modernização dos trabalhos. Ao longo de oito anos lançou 
a sua responsável firma em 7.662 julgamentos. 

Dali foi elevado com seus pares para formar a primeira 
composição deste Superior Tribunal. Aqui deu seqUência às atividades de 
infonnatização dos trabalhos judiciais, atuando como Presidente da 
Comissão de Coordenação, onde CriOU a chamada "Escolinha do 
Professor Costa Lima", que transformou velhos Ministros calígrafos 
em modernos digitadores na redação de acórdãos . 

Como Juiz, sempre demonstrou grande sensibilidade pelas 

causas das classes oprimidas - funcionários públicos e segurados da 

previdência social. No ministério judicial, sempre [:)i, a um só tempo, 

juiz e pregador. A propósito de sua vocação de apologista do bem, '\, 

merece destaque acórdão em que, contrariando as costumeiras praxes 
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corporativas, trancou ação penal proposta con1ft. gdvoW\:" ~gsado de 
delito contra honra de Juiz FederaL E aproveitou o ensejo para lançar um 

sermão ao paciente, beneficiário do habeas-corpus: 

" O advogado deve atuar como um guardião da 
Constituição e defensor da Ordem Juridica; exercer li 
profissão com zelo e probidade; velar pela dignidade 
da magistratura, tratando as autoridades e 
funcionários com respeito e independ2ncia, não 
prescindindo de igual tratamento - Pois tanto quanto 
o juiz a sua missão é a busca incessante de eficaz e 
justa distribuição da justiça". (RHC n° 5601DF, in 
Colet(mea de Julgados, pág. 119). 

Em matéria penal, nunca foi complacente com a 
criminal idade, porém fui sempre ardoroso defensor do respeito às 

franquias constitucionais. 

Este, o Ministro Costa Lima, sereno, de trato ameno, leve na 

aparência, porém pesado e intransigente na defesa dos seus principios e 

conceitos. 

Sua austeridade extrema chegou ao ponto de recusar-se a 

adquirir o apartamento funciona! que ocupava, sob a alegação de que 

estava construindo uma casa, embora sem previsão de término em razão 

de suas parcas economias. 

A sua presença e a palavra nas seções administrativas e 

judiciais do Tribunal sempre refletiram segurança, ponderação, 

serenidade e cautela, porém sempre marcadas pela firmeza de atitudes e 

coerência de posições. 
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Humilde, nunca se postou com arrog'\r1'l1i". Torn.;v,ill,'-' sempre.....n.:o VUv I -J ,J 

falou de cabeça erguida, com os olhos fixos no interlocutor. 
Reservado, nunca quis ser estrela, nem comandar correntes. 

Apesar disso, sempre teve e tem os seus seguidores, que o ouvem e lhe 
pedem conselhos. 

1 

Juiz do seu tempo, nunca se apresentou como conservador 
nem como progressista, porém sempre refletiu uma postura moderna, 
sensível ao drama da vida, empunhando a balança de uma Justiça de 

olhos abertos. 

Cordial companheiro, ao longo de sua magistratura de quase1 
quarenta anos não fez um único desafeto entre colegas ou advogados. 
Entretanto, nunca fez tipo para ganhar simpatias. 

Este, o homenageado de hoje. Patente registrada, de formula 
única, cuja despedida desta Casa nos deixa menores. Os seus passos 
lentos, mas firmes, lembram a postura dos bravos sertanejos dos rincões 
cearenses. O seu sorriso fácil e discreto retrata a serenidade do vento 
Aracati, que nasce nas praias de ltaiçaba e toma o curso do Rio Jaguaribe 
para aplacar o calor que caustica os lavradores espalhados pelos rincões 
do interior. 

Católico fervoroso, mantém-se firme da fé cristã que lhe foi 
\ 
I 	 transmitida pela sua querida mãe Odila, recentemente levada para os 

braços de Deus. Se tivesse seguido a vocação eclesiástica, teria a Justiça 
Brasileira perdido um grande Juiz, mas alguma Diocese do Brasil teria 
um bispo exemplar. 
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bençãos de Deus, uma família, que ao longo desses 44 anos constituiu-
se em exemplo de virtude e de unidade. Dessa união, que se proclama I 
eterna, nasceram 7 filhas, que formam um quadro de beleza sem par, já I 
que trazem a magia da mulher cearense de que sou suspeito para julgar, 
pois também elegi uma cearense para minha eterna parceira de vida. 

Como pai e avô Jesus Costa Lima é também vitorioso. 

Perguntei certa vez a uma de sua filhas que opinião tinha sobre seu pai. , 
I ( 	 Ela, de pronto, respondeu-me: "ele é amigo, dedicado, compreensivo, 

amoroso, batalhador, fiel, justo, inovador, honesto, simples e organizado". 
E, completou: "ele é meu herói". 

I 
\ 

Seus 12 netos são as estrelas do seu firmamento. Cada um 

tem um largo espaço no seu coração. 

Agora, Jesus Costa Lima começa uma nova etapa de sua vida, 
uma fase inédita: a atividade privada. Pela força do hábito, mantém-se 

ligado aos processos judiciais, porém no paIo matriz da demanda, do 

r outro lado da cancela. Tenho visto os seus pnmelros trabalhos de 

advogado e estou certo de que viverá um novo e prof1cuo tempo. 

Embora tenha deixado a cátedra judicial, aqui deixou sua 
marca com forma de ouro e corte de diamante. No seu estilo, ele é 

inexcedível. Melhor do que ele é exagero. Seus amigos e colegas sabem 

disso. Se vivos fossem, estariam aqui para fazer coro comigo Moacir 

Çatunda, Roberto de Queiroz e Eliseu Ferreira Lima. Tenho certeza que 
Ieles três, no Céu, estão aprovando o meu testemunho. 
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A vida é uma passagem. Nascemos, Ft'~vemf(fcftf}orlmos. É 

um imperativo categórico. Alguns volatizam por esse ciclo, sem deixar 
resultados. Outros, fazem o tempo, desviam rumos, criam modelos, 
produzem obras, inventam fórmulas, encontram soluções, constroem 
abrigos, destroem obstáculos, distribuem felicidade, fazem a vida 
acontecer, entram para a história. 

O nosso homenageado de hoje, o Excelentissimo Senhor 
Ministro Costa Lima, o Juiz Jesus Costa Lima, o nosso Dr. Jesus, pertence .\ 
a essa segunda categoria de homens. Por isso, ele é merecedor de todo o 
nosso apreço, de todos os nossos louvores. 

Ministro Jesus Costa Lima: 
O Superior Tribunal de Justiça, os seus Ministros, que são 

seus queridos colegas. o corpo de funcionários, neste momento mágico em 
que se confundem o regozijo e a saudade, dirigem-se a V. Ex". para 
expressar com todas as energias da alma e do coração a oração singela e 

insubstituivel em tais circunstâncias: MUITO OBRJGADO. 

jl, 

1 
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HOMENAGEM 

DRA. DELZA CURVELLO ROCHA '(SUBPROC'LRADORA-GERAL 

DA REPÚBLICA): EXl110 Se Ministro Romildo Bueno de Souza, digníssimo 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, EXl11OS, Srs, Ministros, 

Excelentíssimas autoridades presentes já declinadas; Senhoras, Senhores, 
( 

(Lê): 

"Para o Ministério Públieo Federal é sempre subida honra 

participar de solenidade em que, observando rito imposto pelas melhores 

tradições desta Colenda Corte Superior de Justiça, homenageia-se aqueles que, 

após longo período de labuta diária na distribuição de Justiça, deixam essa 

magistratura qualificada, 

Com essa prática, O Poder Judiciário oferece à Nação - e em 

( especial aos jurisdicionados - um exemplo que deveria ter maiores seguidores: 

o hábito de registrar publicamente o reconhecimento ao estudo, ao trabalho, à 

dedicação daqueles que, integrados na sociedade, contribuem no cotidiano, 

para., para o crescimento, em paz. deste Brasil. 
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dissimulado, o egoísta, o improbo; o vaidoso, o avarento, o arrogante, o 

injusto ... 

O homem se aliena - no exato sentido dessa expressão - e passa a 

se submeter a impulsos, seguindo o ritmo - não muito saudável- da sociedade. 

Prezado Ministro Jesus Costa Lima, 

O trato diário com Vossa Excelência deixa extreme de dúvida que 

sua família, e em especial seus pais, foram sábios, Venceram esse grande 

desafio da sociedade moderna - automatizada, computadorizada, indiferente à 

essência, à natureza humana. Não o transformaram em alguém com só forma 

de homem. Fizeram com que Vossa Excelência evoluísse e desenvolvesse seus 

dons congênitos, dos quais resultou o ser humano inteiro e magnífico que e. 
pleno da simplicidade, da criatividade e da humildade, concedidas por Deus 

aos bem-aventurados. 

Nossa homenagem dirige-se, assim, inicialmente, a eles. 

Obedecendo à forma suave, meiga e sensível que pretendemos 

imprimir a esta homenagem, como homenagear Vossa Excelência? 
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Dizendo da inteligência da cultura, da operosidade, da 

pontualidade e principalmente da sensatez, sempre presentes nos seus 

pronunciamentos? 

( 

Testemunhar a extrema afubilidade no trato daqueles que tiveram 

e ainda têm a ventura de privar de sua companhia, de sua amizade? 

Permita, senhor Ministro, que declamemos verso, no nosso 

humilde entender, dos mais belos, escrito por Lao Tsé, no livro clássico do 

Taoísmo - O livro do Caminho Perfeito - que se ajusta perfeitamente il 

personalidade de Vossa Excelência - dizendo, assim, o verso, tudo o que 

desejaríamos e deveríamos dizer: 

(' 
\, 

'Quem conhece a força de sua masculinidade e, 
todavia, mantém sua flexibilidade feminina,' quem conhece a 
força, mas guarda sua doçura, assemelha-se a um vale do 
império, A virtude eterna jamais o ahm/dona, Torna-se como 
uma criança, 

Aquele que conhece a sua luz, mas guarda sua 
obscuridade, é o modelo do império, Smdo o modelo do 
império, a virtude eterna nêio mais vacila, e ele se torna 
ilimitado, 

I"  
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Aquele que conhece a glória e permanece no 
opróbrio torna-se um vale do mundo. Sendo um vale do 
mundo, a virtude eterna nele brota. e ele atinge a simplicidade 
original. Foi essa simplicidade que formou todas as coisas. É 
como rocha inteiriça de onde surgem várias fonnas de vasos de 
pedra. O sábio nada faz sem simplicidade, ele dirige com 
nobre=a e a ninguém prejudica. • 

Muita felicidade, Ministro. 
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HOMENAGEM 

( 

O DA. REGINALDO OSCAR DE CASTRO (CONSELHEffiO 

SECRETÁRIO-GERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL): Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Exmo. Sr. 

Ministro Neri da Silveira do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Sr. Senador 

Mauro Benevides, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades presentes, 

Srs. Ministros, Advogadas, Advogados, Senhoras, Senhores, Dona Rosilda 

Costa Lima e fàrnília do Eminente Ministro Jesus Costa Lima: (lê) 

"As despedidas de um Magistrado ... 
......................................, .............. , .. 
...do Direito e da Justiça. " 

... 
Muito obrigado . 

I. 
,I 

'1 

PRESIDENTE O SA. MINISTRO BUENO DE SOUZA. 

. ,. '~'- ,..----
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Senhoras e senhores 

As despedidas de um magistrado de sua militância profissional, so-
bretudo quando se trata de alguém que, ao longo de proficua carreira, soube a 
ela dar conteúdo e significação, não é, a rigor, motivo de alegria ou celebra- 1 . 
ção. 

Muito pelo contrário. 

Para nós, atores da cena judiciária - quer como advogados, quer 

como magistrados ou membros do Ministério Público -, o afastamento de 

um colega exemplar, ainda que para desfrutar de digna e merecida aposenta-
doria, é motivo de tristeza. O sentimento que nos fica é de perda 

São necessários muitos e muitos anos de vivência e estudos para que 
alguém conquiste esse patamar de sabedoria, cultura e sobriedade que molda 
o perfil de um verdadeiro juiz. Quantas e quantas noites insones, em busca da . 

! • 

melhor decisão? Quantos e quantos anos de estudos, leituras e reflexões, bus-
. 

J 

cando na fonte dos grandes autores, clássicos e contemporâneos, uma melhor 

compreensão da lógica e dos fimdamentos da ciência do Direito? 

Há atributos que só vêm com o tempo, com a vivência, a militância 
.

ÍI1cessante e extenuante do dia a dia. Pode-se fOljar uma cultura sólida e con-

1 I 
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sistente em pouco tempo de existência. Pode-se conquistar prestígio e admira-

ção profissionais ainda no início da carreira. A sabedoria, no entanto, exige 

mais: exige tempo, vivência, árdua e paciente elaboração. Um sábio, definiti-

vamente, não se improvisa 
( Faço este preâmbulo para registrar as homenagens da Ordem dos 

Advogados do Brasil a esta figura exemplar de juiz, cidadão, intelectual e 

homem público que é o ministro Jesus Costa Lima, que se despede da magis-

tratura, onde brilhou e firmou sólida reputação. 

Ele se insere com perfeição no perfil que acabei de traçar do magis- " 

trado ideal, que conjuga experiência e saber jurídico, caráter e integridade. 

Não é casual que sua despedida reúna tantas figuras exponenciais do 

Direito e da Magistratura Trata-se de alguém que, com discrição, labor e de-

dicação, homou o dificil oficio de distribuir justiça 

Antes de escrever estas palavras para saudá-lo em nome da OAB, es-

tive lendo alguns de seus admiráveis pronunciamentos. Recolho, dessa leitura 

edificante, algumas máximas de grande sabedoria, vazadas em estilo claro e 

elegante, que configuram uma espécie de credo profissional e moral do minis-

tro - e que, de certa forma, auxiliam a compreendê-lo na sua grandeza e 

simplicidade. 

2 



T 	 (!J.dmn "06 ~ rio. ~Oú lI, U 
I 

(Í'""ló€Úi" q7;dwal 
Y.'i",,,/w - qzJfF 

Cito aqui algumas dessas reflexões: 

1. 	 "O juiz ti um incompreendido. Se decide, desgosta; se 000 deci

de, também 000 satisfaz. Poucas se apercebem de que é pessoa 

com problemas tantos, Dedica-se a um trabalho que, tendo muito 

de divino, é díficil e espinhoso: julgar as semelhantes. " , I 
1. "Se ao advogado cumpre escolher os melhores argumentos para 

as iniciais, defesas e contestações, ser rápido e combativo, a ma

gistrado deve ser o homem tranqüilo, de caráter e de coragem 

,para exercer o seu munus, sem vassalagem a poderosos e sem 
" 

medo da homem comum. " I
3. "O que mais conta na juiz 000 ti a inteligência, mas a superiori

dade moral e a imparcialidade, a tal ponta de não se molestar 

com a advogado que seja mais inteligente da que ele. " 

4. 	 "Ótimo juiz é a que, sabre a intelectualidade. faz prevalecer a 

intuição humana; o que. tenda de decidir uma causa entre um 

amigo e um indiferente. precisa de mais força para dar razão ao 

amigo do que para lhe negar. pais tem mais coragem para ser 

justo, arriscando-se a parecer injusto, ainda que a justiça fique 

ressalvada nas aparências. " 

3 	 I 
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5. "6timo juiz é o que decide todas as causas escrupulosamente. por 

mais humildes que sejam as partes. A injustiça. mesmo distribuída 

em pequeninas doses, envenena. " 

Creio que nada melhor que a transcrição desses conceitos para defi-

nir, do ponto de vista moral e intelectual, o nosso personagem. Há, porém, • ,\ 
bem mais a dizer. Em sua longa folha de serviços prestados ao Direito -

como advogado e como magistrado -, o Ministro Jesus Costa Lima soube 

acompanhar a evolução do tempo, reciclar-se, evoluir. 

Basta ver que lhe é atribuída grande parcela de responsabilidade pelo 

rápido processo de informatização do Superior Tribunal de Justiça, uma das 

primeiras cortes de Brasília a colocar essa tecnologia de ponta a serviço da 

eficiência da Justiça. 

Destaque-se também seu envolvimento nas lutas pelos direitos dos 

magistrados e dos servidores da Justiça, seja na elaboração de normas disci- • 

plinares da atividade de juiz, seja quanto a direitos profissionais. É também 

antor de diversas o bras de grande interesse profissional, como o "Manual de 

Consulta Eleitoral", a "Lei Orgânica da Magistratura Nacional", os 

"Dicionários de Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos';" o "Direito 
, 
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Sumulado pelo Tribunal Federal de Recursos", os recentes "Comentários às 

Súmulas do STJ", entre outros, todos de ampla circulação nacional. 

Há também que destacar sua militância como jornalista, em seu esta-

do natal, o Ceará, e no Rio de Janeiro. 

Jesus Costa Lima está no Superior Tribunal de Justiça desde sua cri-

ação, oriundo que é do extinto Tribunal Federal de Recursos. Foi membro do 

Conselho da Justiça Federal e integrante da Corte Especial. Seu currículum é 

vasto e denso e resume mais de quatro décadas de dedicação ao Direito. Não 

pretendi aqui esmiuçá-lo, mas, em linhas gerais, destacar aspectos significati-

vos dessa caminhada. 

Creio que esta singela homenagem que lhe prestamos, em nome dos 

advogados brasileiros, está bem aquém de seus reais merecimentos. Mas tra-

duz com sinceridade a admiração da classe pelos relevantes serviços prestados 

por um trabalhador exemplar do Direito e da Justiça 

Muito obrigado.  

Reginaldo Oscar de Castro  

Secretário Geral do Conselho Federal  

da Ordem dos Advogados do Brasil  

5 
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PALAVRAS 

! o SR. MINISTRO ROMILDO BUENO DE SOUZA (PRESIDENTE) : 

Antes de dar por encerrada esta sessão de justa homenagem ao Ministro Costa 

Lima, a Presidência agradece a presença de quantos vieram conosco associar-

se neste digno e merecido gesto, especialmente a presença do eminente 

Ministro Néri da Silveira, aqui representando o Supremo Tribunal Federal e 

assim também de Juizes dos Tribunais Regionais, da Quarta e da Quinta 

Região, dos Magistrados, dos Membros do Ministério Público, de advogados, 

de amigos e familiares do Ministro Costa Lima. Um agradecimento especial 

fica, agora, consignado aos ilustres Oradores desta sessão: o Ministro Vicente 

Leal, a Ora. Delza CurveUo Rocha, Subprocuradora -Geral de República, que 

falou pelo Ministério Público e o Dr. Reginaldo Oscar de Castro, pela Ordem 

dos Advogados do Brasil. Assim, também, agradecemos de modo muito 

especial a presença da Sra. Rosita Barbosa Lima. 

A família Costa Lima receberá os cumprimentos no saguão ao 

lado. Estão todos convidados. 

Gostaria de acrescentar que a filha do Sr. Ministro Costa Lima, 

Df' Teresa Verônica Costa Lima Nobre Cardoso, pede oportunidade de 

também se pronunciar . 

• 
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HOMENAGEM 

A SR' TERESA VERÔNICA COSTA LIMA NOBRE CARDOSO: Ex.mo. 

Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Romildo Bueno de 

Souza, Ex.mo. Sr. Ministro Néri da Silveira, Ex.mos. Srs, Ministros, demais 

autoridades presentes, Senhoras e Senhores: (Lê) 

"Escollrida que fuj ".""""""."""""."".""."". 

. d f: 'I'"""""""""""".""""'"'''''' patnarca a anu la. 
Muito obrigada. 

PRESIDENTE O SR. MLI\IISTRO ROMILDO BUENO DE SOUZA  

.. .. "'~""" __ ....::.T· 
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ExceJenlíssimo Senhor Presidente do Superior Tribunal de 

Justiça, Ministro Romildo Bueno de ~o~za: O O 01 t. 5  

Excelentíssimo Senhor Ministro Nerí da Silveira:  

Senhores Ministros presentes;  

demais autoridades presentes:  

minhas Senhoras;  

meus Senhores. 

1 

Escclhida que fui por nossa família para dizer algumas 

palavras neste dia em que o Superior Tribunal de Justiça homenageia meu 

pai, estou muito grata e feliz. 

Grata a todos os que promoveram esta homenagem e feliz 

porque, com muito orgulho, sou filha deste homem maravilhoso, correto e 

digno que é Jesus Costa Lima. Seria falsa modéstia se assim não o 1 

considerasse e reconhecesse publicamente. 

I 
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Sua vida profissional, como Juiz de Direito, Professor, homem . 
público ou como Ministro deste Tribunal, ~~~ há 0p~~c6 ~gmpo se 

aposentou, sempre foi pautada pelo senso crislao da honradez, da 

humanidade e da humildade, tesouro que ele legará à famflia. 

Tem sido ele, em todas as horas, o marido exemplar, oesposo 

atencioso e, antes de tudo, o pai carinhoso ejusto que nos edificou a lodos 

- filhas, netos e genros - dando-nos um conselho, uma orientação, uma 

oportunidade, uma palavra amiga... 

Nossa famllia está sensibilizada com a homenagem e 

agradece a todos os amigos do Tribunal esta demonstração de afeto. 

É com muito orgulho, portanto, que expresso nossa gratidão e 

reconhecimento ao amado Jesus Costa Lima, por ser ele o patriarca da 

família. 

Muito obrigada. 


