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Palavras 
 
 

 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
passo às informações. 
 Há uma informação boa para transmitir aos Senhores, 
referente ao estado de saúde do Sr. Ministro Gilson Dipp. S. Exa. está se 
restabelecendo cada vez mais e deve voltar em breve. Tive contato com S. 
Exa. no sábado passado, em São Paulo,  cuja melhora é acentuada em relação 
à vez anterior, há duas semanas. 
 Em relação à terrível tragédia, ocorrida em Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, durante o período de férias a Sra. Ministra Eliana Calmon 
e eu, representando o Tribunal, porque durante esse período não havia outros 
Colegas disponíveis, nos comunicamos com o Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, e também com o Prefeito da cidade, em nome do Tribunal. 
Embora, em princípio, não seja algo relacionado às atividades deste Tribunal, 
foi uma das maiores tragédias que já aconteceram no nosso País. 
 
 No período das férias aconteceu o falecimento do Sr. Ministro 
José Dantas, que foi um extraordinário magistrado e decano dos mais 
admiráveis. Em relação a S. Exa., tomei a liberdade de indicar o Sr. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho para prestar-lhe homenagem em nome do 
Colegiado. 
 Passo a palavra a S. Exa. 
 
 
O SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: Sr. Presidente, 
eminentes Ministros, a Corte Especial do STJ intervala nas suas atividades de 
hoje este momento grave, em que presta homenagem à memória de um dos 
mais reverenciados magistrados do Brasil, que ilustrou o egrégio Tribunal 
Federal de Recursos de 1976 a 1989 e este Superior Tribunal de Justiça até 
1998, tendo também integrado e presidido o Tribunal Superior Eleitoral. 
 Por mais de uma década aqui prestou assinalado labor 
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judicante e deixou neste Tribunal uma herança admirável de probidade, 
abnegação e valorização da Justiça, como S. Exa. claramente a percebeu ao 
longo de proveitosa vida, nela desempenhando altos misteres nas plúrimas 
ocupações de servir a essa deusa caprichosa e sedutora, mas que só se revela 
aos que nela creem e fazem dessa crença profissão de fé constante. 
 Falo do Ministro José Fernandes Dantas, que há pouco se 
encantou e voltou a circular livremente nos ares azuis e secos da sua querida 
Pau dos Ferros, no Sertão Potiguar, feito vento, feito nuvem, feito pássaro, 
feito chuva ou feito luz da lua; teve uma atuação marcante por onde passou, 
sempre muito compenetrado e percuciente, cuidadoso e atento, nunca 
deixando de apreciar, ponderar e ajuizar a respeito de todos os pontos 
relevantes das causas que examinou, quer como membro do Ministério 
Público do DF e dos Territórios, como membro do Ministério Público Federal 
ou como magistrado do TFR, no STJ e no TSE, nunca variando de 
entendimento, a não ser quando a consciência de jurista escrupuloso de S. 
Exa. livremente se convencia do desacerto da compreensão anterior.  
 Não tive, Sr. Presidente, a honra de conviver com o pranteado 
Ministro Dantas, mas já ouvi dos que tiveram essa sorte, como do Sr. Ministro 
Cesar Asfor Rocha, de quem era amigo muito próximo e fidelíssimo, que o 
Ministro Dantas era um varão de Plutarco, expressão com que lhe indicava 
exponencial qualidade humana, insuperável formação humanista e 
profissional e honradez de personalidade. 
 O Ministro Dantas foi admirado e respeitado decano deste 
Tribunal, e o decanato de S. Exa., graças ao zelo e atenção, às cordiais 
advertências, notável experiência e sabedoria, tornou-se uma espécie 
paradigma memorável. A palavra de S. Exa. era sempre definitiva e mesmo 
oracular; poderia, se quisesse, ter sido um professor ou um doutrinador, mas 
preferiu o magistério da Justiça, a pregação silenciosa da virtude sem os 
estrépitos tão próprios deste nosso tempo. 
 O Ministro Dantas desempenhou a jurisdição com justiça e 
ponderação, equidade e humanismo, com reconhecida e proclamada atenção 
aos direitos, às liberdades e às garantias das pessoas, nunca negligenciando a 
proteção jurídica que mereciam e a interpretando na perspectiva filosófica dos 
grandes magistrados. Para S. Exa., a lei escrita era o ponto de partida da 
compreensão do Direito, não o seu ponto de chegada. Da leitura dos votos de 
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S. Exa. se extrai que a sua sabedoria não encerrava na lei um sentido 
ontológico, fechado, mas, sim, uma proposta valorativa, numa escala 
universal de valores humanos que cabe ao juiz explicitar, acrescentando as 
etapas sucessivas de um vasto programa de justiça, com a duração do 
plenilúnio de nossa passagem pela jurisdição, frequentemente tão breve.  
 Pincei, Sr. Presidente, quase que por acaso, dentre a multidão 
dos acórdãos que o Ministro Dantas redigiu, aqui no STJ, exemplares 
eloquentes dessa orientação. 
 E aponto, apenas como indicadores dessa sua diretriz, os 
seguintes, que hoje são referidos como valiosos precedentes: aquele em que 
proclamou pertencer ao domínio de lege ferenda, ter-se por relativa a 
presunção de violência no crime de estupro de menor de quatorze anos; 
aquele em que afirmou que a exclusão do excesso de pena é procedível na via 
do habeas corpus, dado, inclusive, de ofício; ou em que assentou a 
legitimidade da representação de menor criminalmente ofendido por qualquer 
pessoa por ele responsável, ainda que momentânea ou temporária a 
responsabilidade, afirmando que o Instituto protege a ofendida e sua família e 
não o interesse do réu em ficar impune. O acórdão em que fixou a 
legitimidade passiva da autoridade que ordena ou da que pratica o ato 
violador de direito subjetivo, assim se antecipando, em décadas, a atual lei do 
mandado de segurança, que traz essa previsão, ou em que rejeitou a 
fundamentação implícita de decisões judiciais, exigindo que os fundamentos 
fossem claríssimos e transparentes, o que orienta não ser essencial ao estado 
de companheirismo, para fins previdenciários, o fato de o segurado não ser 
casado.  E, finalmente, Presidente, o seu lúcido voto, na elaboração da antiga 
Súmula 214 deste Tribunal. 
 Claro, Presidente, egrégio Tribunal, que poderia apontar 
muitos e muitos outros valiosos acórdãos da sua lavra, dentre os milhares que 
proferiu, mas essa seria uma tarefa para quando se organizar a resenha dos 
seus inúmeros julgados, de modo a perpetuar a memória do Ministro Dantas 
como modelo de julgador. Se o nosso País tivesse o hábito de cultuar os seus 
príncipes, por certo, o Ministro Dantas figuraria sobranceiro nessa galeria de 
notáveis, ao lado de expoentes como Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, 
Moreira Alves, Filadelfo Azevedo, Pedro Lessa, Orozimbo Nonato e Victor 
Nunes Leal, para citar apenas esses ilustres julgadores, alguns 
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contemporâneos do Supremo Tribunal Federal, e verdadeiras unanimidades 
nacionais. Mas poderia também referir e, sem dúvida, nomes antigos e nomes 
atuais deste nosso Tribunal da Cidadania. 
 Autêntico homem do Nordeste, Presidente, na pessoa do 
Ministro Dantas, nunca esmoreceram as virtudes daquela raça de heróis, 
homens destemidos e valentes, que vergam, mas não se quebram, que 
conhecem as adversidades por vivência pessoal e sabem por experiência e 
vida que a região requer compreensões peculiares, que os seus reveses e os 
seu desastres  resultam não apenas da natureza, muitas vezes, hostil, mas de 
longos abandonos institucionais e prolongadas sangrias dos seus recursos, 
responsáveis pelo raquitismo de nossas crianças e pelo futuro sombrio dos 
nossos velhos.  
 Ouvi uma vez do Ministro Dantas, Presidente, ainda no TRF 
da 5ª Região, que as coisas do nordeste precisavam de melhores atenções e 
cuidados, e que todos os nordestinos – e nisso ele se incluía na cabeceira da 
lista –  deviam assinalar e atentar para as peculiaridades regionais. Valente 
como era, destemido como era, a morte nunca teve a coragem de desafiar cara 
a cara o Ministro Dantas, por isso, se valeu da tocaia e da emboscada para 
pegá-lo no momento em que se aprestava para o novo lance de sua vida, 
agindo como a cascavel enrodilhada que espreita o pé incauto do trabalhador 
nordestino rural na passagem estreita da vereda do gado. 
 Não convivi com o Ministro Dantas, Sr. Presidente, como já 
disse, mas conheço e admiro a sua fama, sei das suas posições altivas e 
nobres, do seu espírito nordestino e das suas virtudes cívicas e intelectuais; 
um julgador que é um padrão e um espelho não só para o país dos 
nordestinos, mas para todo o Brasil, para todos os juízes do Brasil, para todos 
os que têm fé e confiança na justiça real, na justiça que contempla os detalhes, 
aquela que o Ministro José Dantas praticou e pregou, por isso que é uma 
gigantesca figura na nossa lembrança e na nossa admiração. 
 Avesso aos alardes, simples como ele só, e modesto a mais 
não poder, o Ministro Dantas não gostaria de ouvir isso que digo a seu 
respeito. 
 Mas, lá no assento eterno, há de sorrir compassivo, como foi 
nesta vida, dizendo ao santo colega que está ao seu lado: fiz apenas o meu 
dever. E o santo o tomará pela braço e o guiará à presença do Senhor, que 
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precisa urgentemente do conselho de um homem prudente para, pelo menos, 
amainar a violência da seca que devora as almas dos homens e mulheres da 
sua e da nossa região. 
 O saudoso Ministro foi esposo dedicado de dona Cleomar 
Cavalcanti Barros Dantas e pai extremoso de José Dantas Filho, Gustavo 
Ernani Cavalcanti Dantas, Vera Cecília Cavalcanti Dantas e Fábio Henrique 
Cavalcanti Dantas, que podem ser consolados pela sua perda com a 
tranquilidade espiritual de que o Ministro Dantas vela por eles de outra 
dimensão, deixando aqui, como herança maior, a sua saudade e o orgulho de 
descenderem de um homem íntegro que só fez o bem. A ele se pode aplicar 
estas palavras de Bertrand Russell: O homem que ignora até mesmo os 
rudimentos da filosofia passa pela vida aprisionado pelos preconceitos que 
derivam do senso comum, das crenças habituais de sua época ou nação e de 
convicções que se desenvolveram em sua mente sem a cooperação ou o 
consentimento de sua razão deliberada. Para tal homem, o mundo tende a 
tornar-se incontestável, finito e óbvio. Os objetos comuns não são passíveis 
de questionamentos e as possibilidades em comum são rejeitadas com 
desprezo". Ao contrário, tão logo começamos a filosofar, descobrimos que 
inclusive as coisas mais corriqueiras levam a problemas para os quais só 
temos respostas muito incompletas. Embora seja incapaz de nos dizer com 
certeza qual é a verdadeira resposta às duvidas que suscita, a filosofia é capaz 
de sugerir muitas possibilidades que ampliam os nossos pensamentos e os 
libertam da tirania, da conformidade e da mesmice.  
 Presidente, sei da sua grande admiração pessoal, da sua 
extrema amizade e da sua afinidade com o saudoso Ministro Dantas. Por isso, 
eu disse a V. Exa. que a pessoa mais indicada para fazer esta homenagem ao 
Ministro Dantas era V. Exa. Mas V. Exa., generoso como é e de coração 
aberto como sempre se mostra, quis, certamente pela minha condição de 
nordestino, que eu fosse o intérprete das palavras do Tribunal neste momento 
solene de muita saudade do Ministro querido e respeitado.  
 Salve Ministro Dantas, salve!  
 E muito obrigado, Presidente, por me haver dado a 
oportunidade de verbalizar essa homenagem do Tribunal ao imortal, sempre 
querido e sempre presente Ministro José Fernandes Dantas, que durante o seu 
decanato se comportou com um equilíbrio absolutamente invejável e fez de 
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suas atuações como decano sempre a manifestação sapiente e de um oráculo. 
 Muito obrigado, Presidente. Era isso o que eu desejava dizer 
em nome do Tribunal, por certo expressando incompletamente a admiração 
imensa que todos temos pelo Ministro Dantas, alguns dos quais aqui tiveram 
uma convivência muito próxima com ele, como sei V. Exa. e o Ministro 
Castro Meira. 
 Obrigado, Presidente. 
 
 
O SR. HAROLDO FERRAZ DA NÓBREGA (SUBPROCURADOR): Sr. 
Presidente, o Ministério Público se solidariza com o Tribunal  nesta 
homenagem à memória do Sr. Ministro José Fernandes Cavalcanti Dantas, 
cujo perfil já foi traçado como   "Mestre do Discurso" pelo nosso Ministro 
que acabou de falar. 
 Conheci o doutor Dantas pessoalmente porque ele egressa do 
Ministério Público, vindo para cá, integrando, primeiro, o TFR e, depois, o 
STJ, quando houve aquela transformação. A impressão no contato pessoal e 
nas inúmeras sessões a que assisti o Ministro Dantas votando é a de que S. 
Exa. era de uma invejável organização mental, lembrava muito até o Sr. 
Ministro Victor Nuno Leal, era muito preciso, realizava realmente o trabalho 
do jurista, que, nas palavras do Sr. Ministro Moreira Alves, "é quem separa o 
essencial do acessório". S. Exa. sabia separar bem e por isso que todos os 
acórdãos que lavrou no TFR e no STJ são verdadeiras lições para todos 
aqueles que querem se aprofundar no estudo do Direito. 
 Esta homenagem é muito justa a um grande Ministro que, 
lamentavelmente, se vai deste mundo.  
 
 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE):  Srs. Ministros, 
o Tribunal fará as devidas comunicações. 


