
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2003 

 
PRESIDENTE: EXMO. SR. MINISTRO FELlX FISCHER 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. ELA WIECKO VOLKMER DE 
CASTILHO 
SECRETÁRIA: Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FONTES DE ALENCAR, 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, GILSON DIPP, HAMILTON CARVALHIDO, JORGE 
SCARTEZZINI, PAULO GALLOTTI, LAURITA VAZ e PAULO MEDINA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO FELlX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Senhores Advogados, lamentavelmente, hoje é a 
última participação, nesta 3ª Seção, do Sr. Ministro Fontes de Alencar, que sempre 
brilhou na nossa Corte. 
O Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, conterrâneo do Sr. Ministro Fontes de Alencar, 
passa a ser o decano da Seção e falará nessa condição. 
O SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA: Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko, esta é uma breve e desbotada 
anotação que ora faço na condição de decano. 
Por mais de quatro décadas, dedica-se o Sr. Ministro Fontes de Alencar à adjudicatura, e 
a ela reuniu, em certo período, a cátedra de Direito Processual na Faculdade de Direito 
de Sergipe - daí, o observador rigoroso das regras técnicas para a admissibilidade dos 
recursos notadamente especiais, ações rescisórias, embargos de divergência, de recurso 
ordinário substitutivo de habeas corpus. 
As mais das vezes, quando ia votar em tema de certa complexidade, dizia: "O Sr. 
Ministro Fontes de Alencar, agora, dará um nó difícil de desatar. " 
Sempre em homenagem aos códigos e ritos, na medida das suas forças, de seu estilo, 
cumpriu os deveres do cargo. Figura reta, sempre infundiu respeito e admiração a que se 
alia o seu temperamento ameno. De vasta cultura jurídica e literária, deixa no Tribunal 
sentida lacuna. 
Perde a Corte um dos seus ilustres membros, mas, certamente, as letras nacionais 
ganharão com sua maior dedicação ao deixar a toga. 
Em nome dos colegas, receba, Ministro Fontes de Alencar, fraternal abraço com votos de 
felicidades extensivamente aos seus familiares. 
A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (SUBPROCURADORA): Sr. 
Presidente, Srs. Ministros, como Representante do Ministério Público Federal e em nome 
próprio quero dizer da enorme admiração que nutro pelo Sr. Ministro Fontes de Alencar 
pelas suas qualidades intelectuais, mas, sobretudo, pela sua humanidade, pelas suas 
qualidades como pessoa. Por essas características, S. Exa. Deixará uma enorme lacuna, 
como já disse o Sr. Ministro José Amaldo da Fonseca. 
Nós, do Ministério Público, desejamos a V. Exa, Sr. Ministro Fontes de Alencar, um tempo 
de muita felicidade e que realize tudo que ainda não conseguiu realizar. 
O SR. GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS (ADVOGADO): Sr. Presidente, Srs. 
Ministros, em nome dos advogados que militam nesta Corte, gostaria de associar-me à 
justa homenagem que a Seção presta neste momento ao eminente Ministro Fontes de 
Alencar, sempre muito atencioso e cortês no trato com os advogados. S. Exa., sem 
dúvida alguma, deixará uma lacuna muito grande neste Tribunal. 
O SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Meus eminentes Colegas, a situação em que 
me encontro neste momento faz trazer à consideração os versos de Femando Pessoa: "O 
poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que 
deveras sente”. 

 
 



 
 

Ora, fosse eu o poeta, poderia fingir que não estava sensibilizado com tudo o que 
aconteceu aqui. Mas, realmente, o que aqui se passa sensibiliza-me, porque foi o Sr. 
Ministro José Amaldo da Fonseca que recebeu o encargo de falar pela Turma, a Ora. Ela 
Wiecko de Castilho, que se pronunciou pelo Ministério Público, e o ilustre advogado quem 
falou em nome de sua classe. 
As palavras do Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, meu conterrâneo, trazem a 
recordação da nossa cidade, onde, na praça principal, está a estátua de Fausto Cardoso 
na sua postura concionário, em cujo sopé está escrito o seu pensamento: 
"A liberdade só se prepara na história com o sangue dos homens e o cimento do tempo".  
Fausto Cardoso, que, na expressão de Genolino Amado, "antes de falar já era 
eloqüente". A última vez que Fausto chegou a Sergipe, de onde não voltaria porque seria 
vítima, em um movimento revoltoso, de uma bala, antes de receber as homenagens na 
esquina da Rua de Pacatuba com a praça que hoje tem seu nome, na qual está erguida 
sua estátua, ele que mudo era eloqüente, disse: "Onde estão as palavras, as palavras de 
que tanto me tenho servido?" 
Ora, se a ele, que era o príncipe dos oradores do seu tempo juntamente com Hosslocher, 
do Rio Grande do Sul, balançando a Câmara dos Deputados, fazendo tremer ministérios, 
faltaram as palavras, a ele, que era o tribuno da plebe, pois defendia os mais humildes, 
se a ele faltaram palavras, quanto mais a mim. 
Agradeço a V. Exa, Sr. Presidente, por ter feito esta antecipação, ao Sr. Ministro José 
Arnaldo da Fonseca, a Sra. Representante do Ministério Público, ao ilustre colega, 
advogado, e a todos que tiveram a paciência de ouvir essas minhas desenxabidas 
palavras. 
Muito obrigado. 
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