
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA  - 16/09/1998

PALAVRAS

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CID FLAQUER SCARTEZZINI(PRESIDENTE

EM EXERCÍCIO): Srs. Ministros, há certos fatos que ocorrem na vida

da gente que são difíceis de explicar. Revendo há pouco tempo a

publicação do ato da minha nomeação para o cargo de Juiz Federal no

Diário Oficial do mês de março de 1967, qual não foi a minha

surpresa ao verifcar que havia na mesma página e coluna, outras duas

nomeações para Procurador da República: a do Ministro José Dantas e

a do Ministro Antônio Torreão Braz.

Coincidência ou não, o fato é que alguns anos depois viemos a nos

encontrar nesta Casa, e desde 1985 tive a oportunidade de tê-lo como

companheiro de Turma. Talvez, nesta Corte, tenha sido a única

oportunidade em que dois juízes tenham ficado tanto tempo na mesma

Turma, o que, para mim, foi gratificante, porque, como paradigma, o

nosso Colega José Dantas foi um magistrado ímpar.

Falar a respeito da honestidade, da honradez do Ministro José

Dantas, seria desnecessário, assim como o é falar do seu trabalho

como Juiz, pois todos nós conhecemos os seus brilhantes votos, que

sempre conduziram nossos trabalhos semelhantes.

Falar a respeito do Ministro José Dantas como amigo leal e sincero é

qualquer coisa de extraordinário.

Senhores, esta sessão reveste-se de um caráter sobremodo especial,

pois é a última vez em que toma parte o nobre Ministro José Dantas,

levado que é, por imperativo constitucional, a interromper seu

benfazejo convívio com todos nós.

A ocasião não se presta a grandes discursos em virtude da exigüidade

do tempo, todavia é imprescindível rememorar, em sucintas palavras,

a profícua trajetória do tão amado Magistrado, do qual, mesmo

subtraído das atividades deste Tribunal, continuará presente. Sim,

ele conquistou um amplo espaço em nossos corações; deixou um exemplo

de humanidade, vocação e trabalho, digno de ser palmilhado por

tantos quantos privam de sua amizade; legou à geração contemporânea

e às vindouras tesouro imarcescível, contido nas causas intricadas

que julgou e nas sábias decisões que proferiu.

Assim, sua presença será constante, porquanto seu paradigma de vida

e sua obra evocarão sua imagem, suscitarão sua voz em nossas almas.

Ingente é a tarefa que me incumbe nesta hora. Na verdade, que dizer

de um homem que, após mais de três décadas de serviços prestados à

Nação, ingressou na Magistratura, onde, durante 22 anos, quer no

Tribunal Federal de Recursos, quer neste Pretório, vem exercendo,

com retidão e senso humano, o árduo porém sublime sacerdócio de



distribuir justiça?

Prezados Colegas, ater-me-ei a afirmar que o vejo como uma coluna do

Judiciário brasileiro, uma coluna angular, e, objetivando expressar

o carinho, a admiração que sentimos pelo insigne Colega, hoje

partindo rumo a novos e mais largos horizontes, faço minhas estas

belas palavras da obra O Pequino Príncipe:

"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O

essencial é invisível para os olhos. Só se vê bem com o coração."

Quis o destino, ou a coincidência, que houvesse processos nesta

sessão nos quais estou impedido de votar. Então, para que encerre

com chave de ouro aquela vida maravilhosa que V. Exa. teve nesta

Casa, tenho a honra, o orgulho a satisfação de pedir a V. Exa. que

assuma a curul mais alta da Corte, presidindo os últimos

julgamentos, e que este seja seu último ato na Corte como Presidente

do Superior Tribunal de Justiça.

Que Deus o conduza, estimado Amigo, fazendo-o mais feliz do que foi

entre nós.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO VICENTE LEAL:

Sr. Ministro-Presidente, tomando de empréstimo as palavras do

Ministro Cid Flaquer Scartezzini, também bendigo aos céus pelo

oportunidade de proferir voto num momento solene em V. Exa. se

despede da Corte Especial.

Como magistrado nordestino das terras da vizinhança de V. Exa.

estou, neste momento, também como ele, sentindo o amargo da saudade

e a certeza de que as suas lições permanecerão entre nós, como guia,

como farol, para presidir os nossos julgamentos.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOSÉ DANTAS(PRESIDENTE): Encerrada

a pauta. A força emocional, que me trouxe até aqui, deve residir no

meu agradecimento ao velho companheiro Cid Scartezzini. Não tenho

palaras outras para agradecer tanta generosidade e a glória de

permitir sob minha presidência a última sessão desta Corte.

Convido S. Exa a assumir a presidência para encerrar na ordem os

agradecimentos. Muito obrigado!

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. YEDDA DE LOURDES

PEREIRA (SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA): A Corte Especial perde,

hoje, um Juiz. O Ministério Público Federal perde o seu

representante que durante nos e anos representou a Instituição nesta

Casa com cultura, inteligência e, sobretudo, com sensatez. Seus

votos seguros nunca foram influenciados pelas emoções ou por

interesses particulares. Ele foi realmente um verdadeiro juiz. Como

procurador não foi menos importante e, acima de tudo, foi um colega.

Lembro-me também que, nos idos de l970, nos reuníamos - atuávamos,



na ocasião, como procuradores junto ao Supremo Tribunal Federal -

todas as tardes, assim que chegávamos no segundo expediente, na sala

do Dr. Valim, na do Sr. Ministro Torreão Braz, e às vezes, na do Sr.

Ministro José Dantas, para conversarmos. Nessa ocasião, estavam

presentes os Srs. Ministros Francisco Rezeck, Antônio de Pádua

Ribeiro e o Juiz Mauro Leite Soares. Éramos poucos e, após uma

conversação rápida, às vezes com irreverentes comentários,

terminávamos indo à cantina para tomarmos um café e, dali, íamos

trabalhar. Hoje, tantos anos se passaram, encontro novamente o Sr.

Ministro José Dantas e, lado a lado, estamos aqui trabalhando. Mas,

Sr. Ministro Dantas, só os nossos atos permanecem, e V. Exa. pode

partir com a certeza de que realizou seu trabalho e de que deixará

muitas saudades.

Muito obrigada!

O DR. WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO(ADVOGADO): Sr. Presidente, tenho a

inscrição n.º 156 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do

Distrito Federal.

Pelo princípio da antigüidade e expressa delegação dos meus Colegas

Advogados, a cuja bancada esperamos que o Eminente Ministro José

Dantas, dentro em breve, venha se incorporar, tenho a honra de

dirigir breves palavras a S. Exa. que foi, sem favor, um dos maiores

Juízes da Magistratura brasileira.

Acompanho S. Exa. desde o antigo Tribunal Federal de Recursos,

haurindo suas lições, ouvindo seus ensinamentos, pautando as nossas

vidas todas no exemplo do seu caráter e de sua dignidade, que tanto

exaltam a figura do Juiz brasileiro. Para tomar de empréstimo as

palavras de V. Exa., lembrando o problema do destino -  se é o

problema ou se é solução - recordo-me de que Napoleão dizia que

política é destino. Como política num Tribunal Superior, num

Tribunal que julga para uniformizar a jurisprudência

infraconstitucional brasileira? Como política a ser invocada aqui?

E por que destino?

Política, no sentido helênico do termo, todos nós nos lembramos, é a

arte de bem governar os povos. Não poucas vezes, não somente no

Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos, onde a Corte Suprema é o

paradigma das Cortes Supremas mundiais, em muitas das suas questões,

a arte de bem governar os povos se fez ou se tem feito através de

sentenças e decisões memoráveis que ou o Legislativo não soube ou

não quis tomá-las, ou o Executivo as tomou e o fezinfringindo a

maior de todas as leis, que é a Constituição. Os grandes Juízes são

aqueles precisamente que traçam os destinos de sua nação através não

somente do seu exemplo, mas, sobretudo, de sua doutrina, dos seus



ensinamentos, dos seus trabalhos, dos seus arestos, dos seus

acórdãos. Neste rol nós todos incluímos o Ministro José Dantas,

grande figura de cidadão, de homem público e, sobretudo, de Juiz.

Sinto-me gratificado por falar em nome da Ordem dos Advogados do

Brasil, tendo em vista o princípio que invoquei, mas certo de que o

Presidente, Dr. Reginaldo Oscar de Castro, se aqui estivesse,

certamente estaria falando, naturalmente, com maior brilho, mas sem

- eu diria - o testemunho tão presente como o meu, que venho

acompanhando, há tantos anos, a figura do Ministro José Dantas.

Não digo, portanto, que nos vamos despedir. Vim para dizer, de

braços abertos, que os advogados brasileiros esperam que S. Exa.,

através dos seus pareceres, se tiver diposição, das suas

sustentações orais, dos seus escritos e de sua palavra, possa

continuar este exemplo admirável de jurista, para o bem do País,

para o bem do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOSÉ DANTAS: Sr. Ministro Cid

Scartezzini, Eminentes Colegas "da bancada e da assistência", meus

caros funcionários do Tribunal: as contigências do tempo se

avizinham solertemente, com sinais quase que imperceptíveis, é

preciso que o paciente se ponha atento, para quebra da surpresa com

que se inteira a sobrecarga etária.

Refiro-me ao meu relacionamento com importante cadeira que me deu

assento nesta Casa. Nesses vinte e dois anos de sua ocupação, nunca

cuidei de me preparar para o entardecer da idade, no curso do qual

se findam os deveres da vida pública funcional; mesmo porque, nunca

fui de antecipar preocupações.

Por isso que, mental e emocionalmente, só nesses últimos dias tenho

testado o misto de alegria e tristeza que me acomoda às despedidas.

A cada dia da aproximação final, hoje, mais do que ontem, ponho

olhos no quanto da vultosa dívida já consolidada e começo mais dever

a este Tribunal, (que de um outro grande nasceu, o extinto Tribunal

Federal de Recursos); disso me alertam as seriadas demonstrações

afetivas, como a que acabo de receber: recheada de fraternidade, de

carinho e amizade com que me encorajam a despedida as palavras da

Corte Especial, pronunciadas por um dos mais autorizados dentre

seus porta-vozes, Vossa Excelência, Sr. Presidente, agora revelado

fiel guardião da memória do Tribunal.

Desconto-lhes o generoso exagero da exaltação das minhas virtudes -

poucas e menores que as reputo serem; mas, nesse mínimo merecer,

contento-me plenamente, satisfeito pelo afeto que as revestiu - o

afeto de cada um dos meus Eminentes Colegas: dos mais antigos aos



mais modernos, de cuja amizade privo a modo de uma linhagem

sentimental que é tão próprio a todos que aqui têm aportado,

abraçados pela honra do merecimento maior, qual o compromisso

infungível da convivência fraternal.

Que Deus ajude a preservação desse merecimento-apanágio, são os meus

ardentíssimos rogos, piamente formulados a título do maior

agradecimentos pelo prestígio deste meu último encontro como

integrante desta sanpiente Corte Especial.

De outra parte, aradecimento semelhante dirijo à Dra. Yedda de

Lourdes, representante do Ministério Público Federal, e ao Dr.

Washingon Bolívar, em ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, pela

emissão de palavras de igual carga afetiva, marca inesquecível desta

despedida, extensiva, aliás, aos atenciosos funcionários da Casa,

cujo respeitoso silêncio também traduzo como aderente desta

manifestação de apreço ao "velho que se está indo" convencido do

dever cumprido.

Muito obrigado.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CID FLAQUER SCARTEZZINI(PRESIDENTE

EM EXERCÍCIO): Senhores, a quem deu tanto amor, não poderia deixar

de existir uma sessão como prova do amor que nós dedicamos a ele.

Encerrou-se a sessão às 16:20 horas, tendo sido julgados ll

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 16 de setembro de 1998

MINISTRO CID FLAQUER SCARTEZZINI

Presidente da Sessão

ROSÂNGELA SILVA

Secretária


