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Palavras 

 

 

O SR. MINISTRO NILSON NAVES: Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. 

Subprocuradora-Geral da República, Senhoras e Senhores, caríssimo Peçanha 

Martins. 

  Pediram-me palavras, não me escusei, jamais me escusaria tratando-se 

de Peçanha Martins: que colega de trabalho diário entre livros e processos 

(fadiga de afazeres sob o sol)! Que amigo de todas as horas! Amigo não é 

coisa que se despreze, escreveu o nosso Machado, acolhe-se como presente 

dos céus. 

Tempo, ó tempo, aquele que foi, aquele que é: o tempo de antes, o 

tempo de após. Foi o Federal de Recursos, é o Superior Tribunal, sem que 

este tenha sucedido aquele, mas daquele recebeu a inicial composição, e os 

aposentados do Federal tornaram-se aposentados do Superior, houve e há, 

entre os dois Tribunais, união: “geração-que-vai e geração-que-vem/e a terra 

durando para sempre.” De eternidade a eternidade, esse tem sido o destino de 

todos os homens, foi sempre assim, e foi assim que, um dia, vão-se alguns 

anos, o grande José Cândido (também baiano, ainda que por adoção), falando 

sobre Peçanha, o velho, escreveu: 

“O Tribunal Federal de Recursos passou a ser motivo da sua 

própria existência. Enamorou-se perdidamente pela nova Capital. Quem o 

ouvia nas suas repetidas manifestações de estima por Brasília, e até em seus 

protestos contra a sua volta à terra natal, haveria de pensar que ele perdera o 

amor pelas coisas da Bahia.” 

Não chegava a tanto. 
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E continuava José Cândido: 

“Rui Barbosa foi a outra grande fonte de inspiração da liberdade.” 

E continuava: 

“É, assim, nosso homenageado, um homem em luta permanente 

pela reafirmação de suas origens de democrata e liberal.” 

Creio, e foi nisso que me pus a pensar quando escrevia estas 

palavras, que muito se alegraria o Peçanha pai, que tanta história fez, em 

assistir a este momento, a meu ver, de missão cumprida. Do pai havendo 

herdado o nome, o caráter e os prodígios, o filho seguiria a mesma trajetória. 

Fiquei até a imaginar se essa paixão pela Justiça e pelo Direito, também pelo 

excelso Rui e por aquela plantinha tenra que se denomina democracia, estaria 

no sangue ou, usando eu palavras cheias de religiosidade, teria sido 

transferida como se sacerdócio fosse. Seja lá o que for, uma coisa é certa: 

filho de pai que foi poderoso juiz, não poderia ser diferente - tal pai, tal filho. 

Senhoras e Senhores, hoje quem nos deixa, deixando amanhã o 

Superior Tribunal, é o Peçanha filho, e, nesta despedida, não é intento meu 

referir as obras pretéritas do amigo nem de sua carreira as etapas. Haverá 

oportunidade para isso brevemente. Quero apenas expressar o que entendo 

seja por unanimidade (vejam o semblante dos colegas e dos amigos) o 

reconhecimento de todos nós pelo trabalho sério e profícuo que, ao longo dos 

últimos dezessete anos, desenvolveu, Peçanha, no Superior Tribunal, valioso 

serviço prestado à Justiça e em defesa do jurisdicionado, a quem gostaria,  eu, 

de dar voz em meu texto. 

Que diria o jurisdicionado? Não foi Peçanha um eterno 

inconformado com as alterações do Código de Processo Civil - coisas dos 
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nossos  Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Luiz Fux, Nancy Andrighi, 

José Delgado, Teori Albino Zavascki, dos processualistas -  entre elas, a que 

transformou o ato judicial, aqui coletivo, em ato unipessoal? Reforma 

inconstitucional, no seu dizer, da qual resultou mudança  tal sempre foi a sua 

convicção que, ao invés de beneficiar os litigantes, poderia prejudicar-lhes o 

direito. Sua, também, a preocupação com o crime de hermenêutica. Seria o 

juiz responsável penalmente, à conta das rebeldias da sua consciência? 

Questões tais e tantas e tantas outras sempre lhe instigaram o 

zelo pela proteção das liberdades individuais. Todos bem conhecemos a 

seriedade com que, de maneira intangível, Peçanha, dia após dia, interpretou a 

lei e, aqui no Superior Tribunal, aplicou o Direito. 

Agora, senhoras e senhores, vai a outras jornadas, e a outros 

afazeres, e a outros combates; vai continuar combatendo — isso é certo —, os 

bons combates e vai guardar a fé. Ficamos com sua judicatura, com suas 

idéias e reflexões, tudo de um magistrado, perdoem-me o modo de dizer, fora 

de série, de um juiz perfeito, por que não dizer mais que perfeito? Pensando 

fico eu com meus botões, e logo me surgem algumas perguntas: se pudesse 

voltar aos tempos de infância, àqueles em que brincava nas ruas, de sonhos, 

de descobertas e viver, outra vez, os anos de sua vida até aqui, que escolhas 

Peçanha faria? Tentaria ser menos perfeito? Trataria de cometer erros que 

nele desconhecemos? Será que levaria menos coisas a sério? Viajaria mais? 

Tomaria mais sorvete? Começaria a andar descalço no começo da primavera 

e assim continuaria até o fim do outono? 

E, aí, Peçanha, o que você faria? 

Nem precisa responder: conhecendo bem sua coerência interior, 
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seu senso de justiça e expressivo amor pelo trabalho, sei que algumas coisas 

não seriam diferentes, sobretudo porque o que sempre o empolgou foi a 

tranqüilidade de consciência. 

A mim me parece, pois, que distância alguma haveria entre o 

Peçanha que é e aquele que poderia ser. Sei que a vida vai, ela não volta, 

porque vivemos para adiante. E nossa história vai tomando contornos outros 

em papéis novos, mas a verdade é uma só: nunca deixaremos de ser quem 

realmente fomos e somos, ainda que tendo mais tempo para sorvetes, e para 

aquele peixe naquele restaurante simples à beira-mar — que você me indicou 

e que poucas pessoas conhecem —, e caminhadas, e primaveras, e outonos, 

porque, se não sabem, disso também é feita a vida! 

Seja, como sempre o foi, feliz, muito feliz, meu caro Peçanha! 

 

A SRA. DELZA CURVELLO ROCHA (SUBPROCURADORA): Exmo. 

Sr. Ministro Raphael de Barros Monteiro Filho, DD. Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, Exmos. Srs. Ministros, senhores advogados, senhoras e 

senhores. 

 Exmo. Sr. Ministro Peçanha Martins, ao ingressar V. Exa. 

nesta colenda Corte Superior de Justiça, encontrou-a dando os primeiros 

passos de Corte nacional, incumbida dentre outras competências a de 

interpretar a lei, uniformizando essa interpretação em nível nacional, tendo 

em vista a sua função revisora de decisões oriundas de órgãos dos Judiciários 

Federal e Estadual. 

 A nova estrutura que a Constituição Federal de 1988 impôs 

ao Poder Judiciário e o figurino por ela adotado para formação desta Corte 

fizeram nascer um Tribunal constituído de membros arrebanhados não só do 

Judiciário Federal, como do Estadual, além daqueles integrantes do quinto 

constitucional originários da advocacia e dos Ministérios Públicos Federal e 
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Estadual. Ingressava, assim, V. Exa., como integrante da classe de advogados, 

que, aliás, se consigne, realizam um verdadeiro ministério privado, em um 

Tribunal que procurava a sua identidade, identidade que haveria de surgir 

plena como reflexo de seus julgados. 

 A Constituição de 1988, que agora em outubro irá completar 

20 anos, trouxe em seu bojo inovações outras, das quais se destaca a 

ambiência propícia para adoção de uma nova forma de interpretação da lei 

que haveria de se ajustar às cláusulas pétreas nela inscritas e não apenas com 

a literalidade de seu texto ou com a jurisprudência formada em outros tempos, 

sob outras influências. 

 E V. Exa., ao ingressar nesta Corte e durante toda sua longa, 

laboriosa, profícua atuação nos diversos órgãos em que esteve presente, 

participou ativamente da formação da identidade buscada por este Tribunal 

Superior, prestigiando continuamente as  liberdades públicas, característica 

marcante de seu pensamento jurídico, benfazeja influência de seu saudoso 

genitor, o sempre lembrado Ministro do Tribunal Federal de Recursos Álvaro 

Peçanha Martins. 

 V. Exa., participando desta elevada Corte de Justiça 

juntamente com os demais Ministros que a compõem e que a compuseram, 

propiciou que essa identidade fosse, num crescendo, buscando uma forma de 

distribuição de justiça que permitisse aportar-se esta nação a uma sociedade 

justa e solidária. Não por outro motivo, e sempre com a vossa ativa 

participação, que essa identidade facilmente se consubstanciou na 

significativa expressão adotada por esta Corte de "Tribunal da Cidadania" . 

 Ministro Peçanha Martins, a trajetória de sua vida, iniciada na 

liderança estudantil, com raízes na advocacia e, após 1991, inscrita nesta Casa 

da lei, demonstra que sua formação jurídica foi cuidadosa, o que certamente é 

motivo de muito orgulho para a Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia. 

 E, neste momento de despedida das altas funções aqui 

exercidas, não pode o Ministério Publico, que tenho a honra, neste momento, 

de representar, na condição que ora me arrogo, de porta voz da nação 

brasileira e mesmo do próprio cidadão, de cujos direitos individuais e 
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indisponíveis somos defensores, deixar de muito, mas muito agradecer a essa 

imensurável contribuição prestada por V. Exa. à coisa e causa públicas e à 

cidadania. 

 Muitas felicidades, Sr. Ministro, nesta nova fase da vida que 

se anuncia. 

 

 

O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Agradeço à 

Dra. Delza Curvello Rocha as palavras e, em seguida, concedo a palavra ao 

Dr. Marcos Jorge Caldas Pereira, que falará em nome dos senhores 

advogados. 

 

 

O SR. MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA (ADVOGADO): Sr. 

Presidente, Srs. Ministros, Sras. Ministras, Sra. Subprocuradora-Geral da 

República, Sr. Ministro Peçanha Martins, permitam-me, neste momento, de 

improviso, dirigir ao Sr. Ministro Peçanha Martins algumas palavras da classe 

dos advogados, pois, se pudessem, todos pretenderiam subir a esta tribuna. 

 Para mim seria muito difícil, por uma viagem ao passado, 

trazer todo o histórico de vida de S. Exa., dito com palavras sempre elegantes 

pelo nobre Ministro Nilson Naves e pela eminente Subprocuradora-Geral da 

República.  

 Os advogados, os quais aqui represento, de um lado, 

agradecem a V. Exa., Sr. Ministro Peçanha Martins, pelos relevantes serviços 

prestados à Nação, à causa jurídica e, de outro, tenho certeza de que 

estaremos todos de braços abertos trazendo de volta alguns colegas que se 

uniram à UNE e a outros colegas de Brasília. Todos, repito, temos a certeza e 

esperamos reencontrá-lo, agora do lado de cá, no balcão, o qual V. Exa., 

também, há 17 anos deixou. 

 A V. Exa., à D. Clara e a seu familiares as homenagens da 

classe. 
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O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Com a 

palavra o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins. 

 

 

O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sr. Presidente, 

Srs. Ministros, encerra-se mais uma etapa na trajetória de vida escolhida por 

vocação, despertada desde a infância, influenciada pelo exemplo de vida de 

meu pai. 

 Nascido em 14 de fevereiro de 1938, vigente a ditadura Vargas e 

quando se iniciava a 2ª Grande Guerra, entusiasmava-me a defesa da 

democracia feita pelo então jovem e brilhante advogado e político Álvaro 

Peçanha Martins, ruísta devotado e apreciador da poesia, sobretudo da 

libertária do grande vate Castro Alves, cujos poemas recitava com dotes de 

declamador. 

Muito próximo de mim, cultor da boa literatura, o meu avô materno, o 

único que conheci, Edilberto Augusto de Castro, cujo carinho e devoção ao 

então primeiro e único neto estabeleceu convivência amorosa e sumamente 

proveitosa ao infante, que se deliciava com as histórias do Tico-Tico, revista 

infantil mensalmente presenteada, base para conversas educativas mantidas 

nos bancos de jardim do largo Dois de Julho, em Salvador, onde morávamos. 

 Recordo, com saudade, o aprendizado, com ele, do poema “Pássaro 

Cativo”, de Olavo Bilac, que recitei no aniversário de meu pai. 

 Tendo aprendido cedo a ler, habituei-me à leitura do jornal “A Tarde”, 

cujos temas principais eram a guerra contra o cruel nazi-fascismo e a 

constante defesa da democracia em oposição às ditaduras. 

 Nesse ambiente familiar, adoçado por minha mãe, fui conduzido à 

escola das Mercês, célebre colégio mantido pelas freiras ursulinas, que, em 

regime de exceção, mantinham escola primária para meninos. Tive como 

professora a inesquecível madre Sacre Coeur, gorda, bonachona, que nos 

ensinava tudo, desde religião a matemática. Ditado, todo dia e, toda semana, 

narração, descrição e dissertação. Aprendi bastante com ela, inclusive 

civismo e patriotismo, pois éramos cantores dos hinos e das marchas militares 

e aprendíamos sobre grandes vultos da história. 
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 Tais circunstâncias forjaram a vocação para o direito e a política. Não 

tive dúvida ao transferir-me dos Maristas, onde cursei o ginásio, para o 

colégio Sophia Costa Pinto, só e só porque, neste, havia o curso clássico que 

aquele não mantinha. 

 Ingressando na Faculdade de Direito da Bahia, passei a militar na 

política universitária, no grupo da esquerda democrática, defensora 

intransigente dos interesses nacionais. As campanhas do “Petróleo é nosso”, 

criação da Eletrobrás, apoio à indústria nacional, reforma universitária e, 

sobretudo, a defesa das liberdades públicas empolgavam. Fiz, então, muitos 

amigos, que mantenho, cujas amizades guardo como a riqueza conquistada. 

 Abraçando a advocacia, continuei servindo à democracia, participando 

intensamente da defesa das liberdades públicas no Conselho Seccional da 

OAB/BA e, por último, no Conselho Federal. 

 O fato é que, após mais de trinta anos de exercício ininterrupto da 

advocacia, por instância da eminente magistrada Cristina Peduzzi, inscrevi-

me para disputar a indicação de meu nome na lista sêxtupla da OAB, 

destinada a preencher a primeira vaga do quinto reservado à nobre classe 

neste STJ, nos termos da Constituição Cidadã. Indicado em lista tríplice por 

este colendo Tribunal, fui escolhido pelo Executivo e tomei posse no cargo de 

Ministro do STJ em 5.2.1991. 

 Nos primeiros meses de exercício, procurei observar como procediam 

os meus Colegas da 2ª Turma, Américo Luz, Pádua Ribeiro, Ilmar Galvão, 

Hélio Mossiman, todos magistrados experientes, aos quais pedi que tivessem 

tolerância com a veemência na defesa de opiniões pelo velho advogado, 

socorrido, em algumas oportunidades de ousadia divergente, com a 

solidariedade do então jovem Sub-procurador da República, Antônio 

Fernando Barros e Silva de Souza. 

 Mas não foi difícil a adaptação à nova função. É que o advogado, no 

seu ministério, é o primeiro juiz da causa. E sábia a Constituição quando 

impõe a sua presença na composição dos Tribunais para oxigenar a 

jurisprudência, por natureza conservadora. 

 E este Tribunal vem inovando a jurisprudência infraconstitucional e me 

orgulho de dele participar. 
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 Foi agradável e proveitoso julgar nesta augusta Casa da Justiça. 

Aprendi, julgando. Aprimorei o senso crítico, estudei com afinco, aplicando, 

como julgador, as lições de Ruy Barbosa  e de meu pai, Ministro aposentado 

do TFR, também oriundo da advocacia. Dizia ele: “Não tenha medo de si 

mesmo. Decida de acordo com a sua consciência e com coragem cívica, 

atendendo aos juramentos feitos na OAB e na sua posse”. 

 Com tais lições, procurei desempenhar a nobre e hoje estafante missão 

de julgar. O fiz sem receios, confiante na atenção dos Colegas para corrigir 

eventuais equívocos na aplicação do Direito aos recursos julgados. Polemizei, 

defendi opinião, sempre movido pelo ideal de fazer justiça. Foi agradável 

discutir e o fizemos dentro dos limites da boa educação, calcada no respeito e 

na confiança. 

 Tenho por melhor o julgamento colegiado. Conquista relevante da 

humanidade, o princípio da colegialidade do juízo ad quem é regra 

consagrada no direito das nações civilizadas. “A prioridade do exame 

múltiplo ao mesmo tempo em relação ao exame de um só, se transforma em 

superioridade sempre que desejamos maior certeza”, como leciona Pontes de 

Miranda (Comentários ao CPC, Tomo VII, pág. 11, 1ª ed. Forense). 

 A colegialidade das decisões aguça e amplia a reflexão. 

 Continuo defendendo o princípio, e o faço com o amparo do exemplo 

italiano que, como me alertou o saudoso Franciulli - com quem muito aprendi 

-, alterou o art. 350 do “Códice di Procedura Civil”, que atribuía uma série de 

atividades ao instrutor em grau de apelação e foi revogado pela Reforma de 

1990 (Lei nº 353, de 26.11.90, vigente a partir de 1º de maio de 1994), para 

adotar-se a opção pela “rigorosa colegialitá del processo d’appello in ogni sua 

fose”, suprimindo a figura “del giudice istruttore”, como leciona Giuseppe 

Forzin, in “Lincamenti del nuevo processo civile de cognizione” (Milão. 

Griffrê, 1966, n. 63, p. 249). 

 Julgamento pessoal, só nas decisões liminares. 

 Discutindo com os meus pares, aos quais agradeço pelas lições 

recebidas e tolerância com as opiniões discordantes, aprimoramos, juntos, as 

decisões. Tenho-os a todos, como amigos e ficarei com as minhas saudades, 

nas quais se incluirão as sessões de julgamento. Gostava delas, sobretudo 
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aquelas em que se manifestava a polêmica, a que nunca me furtei. 

 Servi à causa da justiça com alegria, gostando do exercício da 

nobilitante função de julgar. Procurei fazê-lo da melhor forma, sempre com 

independência e coragem cívica. Encerro, pois, esta jornada com a 

tranqüilidade de ter feito o que podia, com as forças do saber adquirido com 

os meus professores, autores, advogados e com V. Exas, nos dias vividos 

nesta augusta Casa, crendo possa apresentar-me à minha querida mãe com a 

certeza do dever cumprido. 

 Tudo o que fiz, assinalo, contou com a ajuda inestimável do 

funcionalismo, sobretudo dos homens e mulheres que trabalham nos meus 

gabinetes, excepcionais colaboradores na tarefa estafante de julgar os 

milhares de recursos requeridos pelos cidadãos e pelo Estado, sequiosos de 

Justiça. A eles procurei servir participando do Conselho do Pró-Ser. Pena não 

tenha sido possível construir e instalar a creche e a escola primária para os 

filhos dos funcionários e estender o exitoso sistema de saúde a toda a Justiça 

Federal. A todos agradeço, e aos assessores e auxiliares dos gabinetes estendo 

um abraço amigo, confiante de que poderei desfrutar da amizade de todos ao 

longo da vida. 

 Aos Senhores Ministros, agradeço o convívio, as lições recebidas, e 

peço relevem alguma possível falha cometida nesses longos e agradáveis anos 

de permanência sob a toga negra. Vestindo-a, continuei defendendo o tema 

acalentado na juventude – Justiça para todos. 

 Despeço-me hoje, com saudades, dos julgamentos nesta Colenda Corte. 

Mas continuarei servindo à causa da Justiça, na advocacia, esperando poder 

visitar os seus gabinetes para postular legítimos interesses dos clientes que me 

outorgarem mandatos tão logo se encerre a injustificável quarentena. 

Preservarei, contudo, a amizade, estando a todos abertas as portas de minha 

casa, como estará sempre aberto o meu coração, quando puder estreitá-los 

num abraço. 

 E, respondendo às amáveis palavras do "Poeta das Gerais", nosso caro 

Ministro Nilson Naves, posso dizer que, se voltasse atrás, percorreria, se Deus 

me permitisse, os mesmos caminhos. À Dra. Delza Curvelo Rocha, que, a 

meu ver, também se excedeu nos elogios, quero assinalar que tenho pelo 
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Ministério Público o maior respeito, sobretudo pelo Ministério Público que 

conheço, integrado por grandes figuras, dentre as quais um amigo que não 

esqueço, o Dr. Roberto Casali.  Ao Dr. Marcos Jorge Caldas Pereira, cujo clã 

já conhecia porque colega de um seu irmão enquanto advogado da Petrobrás, 

quero também agradecer as gentilezas e dizer que estaremos juntos na defesa 

das liberdades públicas na grande, enorme profissão que é a Advocacia. 

 Naveguei e tenho sido feliz, graças a Deus e ao apoio de uma família 

amorável constituída com Clara e os nossos filhos, Luciana, Álvaro, e Lívia, 

minha nora, acrescida dos queridos netos – Pedro, Lucas e Júlia, que adoçam 

o existir. 

 Muito obrigado a todos. 

 

 

 

O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Sr. Ministro 

Francisco Peçanha Martins, evidentemente que não se trata aqui de uma 

despedida, certo que estamos que V. Exa. passará para o outro lado da 

bancada, dos cancelos, ou seja, continuará servindo à Justiça agora como 

advogado. Por isso mesmo desejamos a V. Exa. muitas felicidades no 

exercício dessa difícil missão de defender as causas que lhe foram 

outorgadas, conferidas, pelos seus constituintes.  

 A Presidência associa-se a essa breve homenagem, uma vez 

que o Tribunal deverá oportunamente prestar-lhe a devida homenagem na 

forma do Regimento Interno, formulando também votos de felicidades à sua 

família, Dona Clara, filhos, nora e netos. 

 

 

 

  


