
PLENÁRIO

SESSÃO SOLENE, EM 30.03.95

HOMENAGEM PÓSTUMA AO EXMO. SR.

MINISTRO JOÃO CESAR LEITÃO KRIEGER.

Aos trinta dias do mês de março do ano de mil novecentos e noventa e

cinco, às quatorze horas, na Sala e Sessões Plenárias do Superior

Tribunal de Justiça, sob a presidência do Exmo. Sr. Ministro William

Patterson, presentes os Exmos. Srs. Ministros José Dantas, Bueno de

Souza, Américo Luz, Antônio de Pádua Ribeiro, Cid Flaquer

Scartezzini, Jesus Costa Lima, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo

Ribeiro, Assis Toledo, Edson Vidigal, Waldemar Zveiter, Fontes de

Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo, Hélio Mosimann,

Milton Luiz Pereira, Anselmo Santiago, Ruy Rosado de Aguiar e

Vicente Leal, foi aberta a sessão. Ausentes, por motivos

justificados, os Exmos. Srs. Ministros Antônio Torreão Braz, José de

Jesus Filho, Garcia Vieira, Luiz Vicente Cernicchiaro, Barros

Monteiro, Peçanha Martins, Demócrito Reinaldo, Humberto Gomes de

Barros, Cesar Asfor Rocha e Adhemar Maciel.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

esta sessão será consagrada à memória do Eminente saudoso Ministro

João Cesar Leitão Krieger. Registro a presença dos filhos: Dra.

Maria Luíza Azambuja Krieger e Dr. André Luis Azambuja Krieger; dos

netos; do sobrinho, Dr. Carlos Eduardo Krieger; bem como das

autoridades que vieram participar da cerimônia, com registro

especial para a presença do Ilustre Ministro José Néri da Silveira,

que aqui representa o Egrégio Supremo Tribunal Federal. Para falar

em nome da Corte, prestando ao Ministro João Cesar Leitão Krieger a

homenagem devida, concedo a palavra ao Eminente Ministro Costa

Leite.

O EXMO. SR. MINISTRO COSTA LEITE: Exmo. Sr. Ministro William

Patterson, Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Ministro José Néri da

Silveira, aqui representando o Colendo Supremo Tribunal Federal;

Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República, Dr. Henrique Fagundes

Filho; demais altíssimas autoridades aqui presentes; Srs. Ministros;

Srs. Advogados; distintos familiares do nosso homenageado aqui

presentes e na pessoa do Dr. André Luís, saúdo a todos. Senhores e

Senhoras.

Não sem antes enfatizar que me sinto sobremodo honrado com a

designação, agradeço a V. Exa. , Senhor Presidente, a gentileza do

gesto, que me confere o privilégio de falar em nome do Superior

Tribunal de Justiça, nesta homenagem póstuma ao meu ilustre

coestaduano, Ministro João Cesar Leitão Krieger, com quem convivi no



saudoso Tribunal Federal de Recursos, tornando-me seu amigo e

admirador.

Krieger, extraordinária figura humana, teve uma vida exemplar. Na

bela e emocionante oração com que marcou a sessão solene do Tribunal

Federal de Recursos, quando da sua aposentadoria, o nosso

homenageado, para dizer o que já sabíamos, porque bem o conhecíamos,

buscou em fragmento do "Discurso do Método" o que chamou de grande

conforto:

"Porque, quem tenha vivido de tal maneira que a consciência não o

acuse de ter deixado de fazer todas as coisas que julgou serem

melhores, recebe com isso um tal contentamento, tão forte para o

tornar feliz, que os mais violentos esforços das paixões nunca têm

poder bastante para perturbar a serenidade de sua alma. "

Em verdade, da consciência nada se esconde. Aquilo que se acha no

mais  recôndito de nós para ela torna-se visível. Não conseguimos

enganar a nós mesmos. Temos a perfeita noção do que fizemos de bom,

do que deixamos de fazer e das más ações que não cuidamos de evitar.

Daí ser mesmo um grande conforto o veredito favorável da

consciência, tanto mais que ele depende de nós próprios. É bem o que

a sabedoria de Santo Agostinho resumiu neste princípio teológico:

"Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti".

Com efeito, temos o livre arbítrio. Não somos disparados sobre a

existência como uma bala de fuzil, cuja trajetória está

absolutamente determinada, como acentua Ortega y Gasset, para aduzir

em seguida:

". . . e falso dizer que, na vida, o que decide são as circunstâncias.

Ao contrário, as circunstâncias são o dilema, sempre novo, ante o

qual temos que nos decidir. Mas o que decide é o nosso caráter".

E foi justamente o caráter de Krieger, o gaúcho de boa cepa nascido

às margens do Jacuí, na bonita e aprazível Cachoeira do Sul, com a

formação jesuítica haurida no tradicional Colégio Anchieta, em Porto

Alegre, que mais o distinguiu, que realçou a sua vida exemplar, no

seio da família, como chefe do clã, e, fora dele, no dia-a-dia do

cidadão e na atuação profissional.

Krieger escolheu a carreira jurídica. Escolha bendita, pois nela

sobressaiu. Antes mesmo de concluir o curso na vetusta Faculdade de

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde depois

pontificou como professor de Direito Judiciário Penal, Krieger já

estagiava, enriquecendo-se de experiência, no escritório do

Professor Hernani Estrella, emérito comercialista rio-grandense, com

quem depois trabalhou como advogado.

Durante bom tempo, concomitante com o exercício da advocacia



particular, o brilho da sua inteligência esteve a serviço da Justiça

Militar, como substituto de advogado e, depois, como substituto de

Promotor da Justiça Militar. Serviu também ao Grêmio, o clube do seu

coração uma das grandes paixões de sua vida.

Em 1967, enfrentou o grande desafio. Foi nomeado Juiz Federal

substituto. Junto com ouros abnegados  está aqui entre nós um

deles, o Ministro José Néri da Silveira -, penou muito, viveu as

agruras da instalação da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, num

tempo em que tudo era precário, em que só não faltava a enorme

vontade de acertar.

Como diz o verso concebido pelo gênio de Fernando Pessoa, no poema

"Mar Português", mais lembrado pelo achado do "tudo vale a pena se a

alma não é pequena", "Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele

é que espelhou o céu". A compensação para Krieger estava em

encontrar a vocação. Sim. Enfeixavam-se nele todos os atributos do

juiz. E foi um dos grandes. Sem arroubos. Com humildade. Humildade

bem revelada nesta passagem do discurso antes referido, que lembra a

sua vinda para o Tribunal Federal de Recursos:

"Confesso que, quando para cá vim, eu o fiz temeroso. Sentia que a

tarefa era demasiadamente grande para minhas forças. E, como

previra, não a pude cumprir a contento. "

A tarefa não era demasiadamente grande para as forças de Krieger, em

quem sobravam os predicados da cultura e da inteligência e

evidenciava-se o amor ao trabalho. Ao contrário do que disse, a

cumpriu a contento. Todos sabemos. Ele que ilustrara a Justiça

Federal de primeiro grau, tornando-se, sem favor, um dos expoentes

da nossa magistratura, escreveu com tinta indelével belíssima página

nos anais do Tribunal Federal de Recursos, onde chegou, em 1º de

setembro de 1982, pelo reconhecimento do seu mérito. Ele cumpriu

muito bem a tarefa, que, às vezes, assemelha-se à de Sísifo e é tão

mal compreendida por alguns, mas que, em contrapartida, tanto

gratifica a cada caso resolvido, na sublime missão de distribuir

justiça.

Krieger, que não tinha palavras senão para ressaltar qualidades,

decerto não disfarçaria a ponta de tristeza pelos ataques que a

magistratura brasileira vem sofrendo. A propósito, é preciso confiar

na força do bem. A nossa gente saberá ser juiz imparcial dos seus

juízes, não se deixando enganar por discursos oportunistas.

A dignidade com que o nosso homenageado timbrou a toga, do primeiro

ao último dia que a envergou, constitui grande galardão para os seus

filhos e netos  alguns deles honrando-nos hoje com suas presenças.

Nem mesmo a doença abateu-lhe o ânimo. Não era árvore que se



desenvolvera longe das intempéries. Crescera com a açoite dos

ventos, fazendo-se forte. Sem nenhum assomo de revolta,

resignadamente, trabalhou até o limite. Dobrou a toga por implemento

de idade, em 19 de outubro de 1985, retornando para Porto Alegre,

onde o aguardava o carinho dos familiares e amigos.

No dia 02 de dezembro de 1994, o coração de Krieger parou de bater.

Chegara a sua hora de sossegar depois de tantas lutas.

Estive no Cemitério João XXIII, representando o Tribunal, lá mesmo

onde ele fora, há quase uma década, representando o Tribunal Federal

de Recursos, levar aos meus familiares e a mim a palavra de conforto

pela passagem de meu pai.

Vi, então, o que ele vira naquele dia. Vi o pranto incontido; vi o

sofrimento estampado em rostos contraídos pela dor mais profunda, a

dor que atinge o coração; e vi o que constituía o prenúncio de uma

grande saudade.

Recordo-me bem de haver dito a dona Wilma, a esposa dedicada que

jamais deixou de vibrar na mesma harmonia, compartilhando assim os

bons momentos como os momentos amargos, que Deus lhe daria força e

coragem, que, na hora da despedida, julgamos nos faltar. Haveria de

encontrá-las na prece.

Sim. Derramem-se as lágrimas  lágrimas de amor são sagradas;

sofra-se  a separação do ente querido, ainda que a saibamos

temporária, é sempre dolorosa; e sinta-se a saudade  como não

sentir?

Mas o quanto a prece auxilia! Afinal de contas, fortes na fé,

compreendemos que o momento em que nos despojamos do nosso

envoltório terreno não é o fim de tudo. Esta certeza enxuga as

lágrimas, alivia o sofrimento e faz com que a saudade, longe de

afligir excessivamente, passe a ser bem suportada.

Deveras, o espírito sobrevive à morte do corpo que anima. Segundo a

sentença socrática, ajuizados seremos não supondo saber o que

ignoramos. Mas isso não é dado ignorar.

Acredito firmemente na pluralidade das existências. O nosso processo

evolutivo faz com que necessitemos quase sempre de muitas mortes,

sopros renovadores que conduzirão um dia nossas frágeis naus ao

oceano eterno da sabedoria. Para saber que a morte corpórea não é o

fim de tudo, no entanto, pouco importa a nossa convicção religiosa.

Importante é crer em Deus. É a perfeição divina da criação que tanto

nos assegura. E para crer num braço autor de tudo, alguém já disse,

não só da fé, mas da razão nos ajudamos.

A morte, tornando a Sócrates, na advertência aos seus juízes, não

pode ser a destruição absoluta, não pode ser uma dessas raras noites



que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmo.

O espírito de Krieger vive e, seja lá na morada ditosa que fez por

merecer, seja aqui junto de nós, o que é mais provável, está feliz

com esta homenagem. Sem nenhum laivo de vaidade. Ele que jamais foi

vaidoso sabe hoje mais do que ontem o quanto ela nos faz mal.

Está feliz por ser lembrado. A lembrança também é uma prece, que

certamente fará mais bem a nós do que ao nosso homenageado. Lembrar

é amar e todo o ato de amor é abençoado, por isso que fecho este

discurso de homenagem agradecendo: obrigado bom Krieger!

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome do Ministério Público Federal, concedo a palavra ao Exmo. Sr.

Dr. Henrique Fagundes Filho, Subprocurador-Geral da República.

O EXMO. SR. DR. HENRIQUE FAGUNDES FILHO (SUBPROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA): Sr. Presidente deste Egrégio  Superior Tribunal de

Justiça, Sr. Ministro Néri da Silveira, representante do Colendo

Supremo Tribunal Federal, Srs. Ministros aqui presentes à Sessão

Plenária, Sr. Ministro Paulo Távora, Sr. Ministro Dias Trindade, Sr.

Ministro Washington Bolívar, Sr. Ministro Aldir Passarinho, Srs.

Membros do Ministério Público, Srs. Advogados presentes, Familiares

do Homenageado, Senhoras e Senhores.

Destina-se a Sessão Plenária de hoje à justa e merecida homenagem a

um homem de bem: JOÃO CESAR LEITÃO KRIEGER, Ministro aposentado do

extinto e reverenciado Tribunal Federal de Recursos e que veio a

falecer em 02 de dezembro de 1994, com 79 anos de idade.

Por que, perguntar-me-ão, por certo, esses pacientes ouvintes, a

menção e a referência a ter JOÃO CESAR LEITÃO KRIEGER deixado nosso

convívio aos 79 anos? Di-lo, nada mais nada menos, o Padre Antônio

Vieira, num dos mais belos passos de seu admirável "Sermão das

Exéquias do Conde e Unhão, D. Fernão Telles de Menezes", dentre

tantos outros sermões que, igualmente, a todos extasiam e embevecem.

D. Fernão Telles de Menezes, como sabido fora padrinho de Vieira e,

ao prantear esse afilhado aquele passamento, comparou nosso escritor

a vida de D. Fernão à de Enoque, descendente bíblico de Adão.

"Para poder falar dele com alguma propriedade  dissera, então,

Vieira- "busquei paralelo; mas nem o achei no mundo, nem em nosso

tempos. " E continuou o nosso padre escritor: " Como se havia de

achar paralelo, nem no mundo, nem em nossos tempos, para quem não

foi deste tempo, nem deste mundo?  Um morto vivo (ou um vivo que

nunca morreu), um vivo trasladado, um homem de outro mundo, um Enoch

no paraíso será o fundamento da minha oração. De todos os outros

homens daquele tempo diz a Escritura: Mortuus est; só a Enoch pôs

por epitáfio: "Vixit: Enoch vixit Sexaginta quinque annis". Sessenta



e cinco anos viveu o nosso Enoch; e outros tantos eram necessários

para referir os exemplos de sua vida, quanto mais para os ponderar. "

"Enoch viveu sessenta e cinco anos. A primeira maravilha que

considero no nosso Enoch, é, que morrendo de sessenta e cinco anos,

viveu sessenta e cinco anos: Vixit Enoch sexaginta quinque annis.

Que morresse de sessenta e cinco anos, outros alcançaram maiores

idades: mas que morresse de sessenta e cinco anos, e vivesse

sessenta e cinco anos! Bem sei que estranhais a novidade do reparo;

mas não tem que estranhar. Morrer de muitos anos, e viver muito

anos, não é a mesma coisa. Ordinariamente os homens morrem de muitos

anos e vivem poucos. Por que? Porque nem todos os anos, que se

passam, se vivem: uma coisa é contar os anos; outra, vivê-los; uma

coisa é viver; outra durar. Também os cadáveres debaixo da terra;

também os ossos nas sepulturas acompanham os curso dos tempos e

ninguém dirá que vivem: As nossas ações são os nossos dias; por elas

se contam os anos; por eles se mede a vida: enquanto obramos

racionalmente, vivemos; o demais tempo duramos. "

"Mais vivem uns em poucos anos que outros em muitos; uns vivem,

outros detêm-se: todo o tempo, em que não obramos racionalmente,

correm aos anos e pára a vida. No Capítulo 65, traz Isaías uma

profecia notável: Puer centum annorum morietur: Sabeis o que há de

acontecer, diz Isaías? Hão de morrer meninos de cem anos. Morrer de

cem anos e meninos, escura profecia. Se meninos, como hão de morrer

de cem anos? E se morrem de cem anos, como são meninos? Porque

morrer de cem anos e ser de menos anos não é a mesma coisa. Os anos

medem-se pela duração, a idade computa-se pela vida: bem podem logo

morrer de cem anos e ser meninos; porque cada um não é dos anos que

dura é dos anos que viveu. Com um exemplo ficará esta verdade mais

clara.

"Nabucodonosor, condenou-o Deus a pascer nos campos de Babilônia,

como bruto entre as feras; e assim andou sete anos. Agora pergunto:

e se a Nabucodonosor se lhe houvessem de contar pontualmente os anos

da vida, não se lhe haviam de diminuir estes sete? Claro está, que

sim; porque os anos de bruto não pertencem à vida de homem. Ah,

senhores! Se se houver de fazer este cômputo em cada um de nós, se

houverem de abater e descontar do tempo de nossas vidas todos

aqueles dias que passamos conforme o apetite, e não conforme a

razão, como é certo que na hora da morte havemos de achar as contas

muito desiguais: os anos de que morremos, muitos; os dias que

vivemos, poucos. Não assim o nosso Enoch: morreu de sessenta e cinco

anos, e viveu sessenta e cinco anos: Vixit sexaginta quinque annis.

Todos os anos, de que morreu, viveu; porque todos viveu medidos com



a razão e com a Lei de Cristo: todos os dias de sua vida foram de

vida sua; porque lhos não roubaram os apetites. Foi moço, foi

varão, foi velho, mas nem lhe levaram os anos de moço os galanteios,

nem os de varão as ambições, nem os de velho os descuidos. Em moço

viveu como quem se não fiava da vida; em varão, como quem a queria

aproveitar; em velho, como quem a acabava: e por isso toda a sua

vida viveu; por isso viveu sessenta e cinco anos: Vixit sexaginta

quinque annis. "

Assim, também, se deu como JOÃO CESAR. Morreu com setenta e nove

anos e viveu setenta e nove anos; todos os anos de que morreu,

viveu.

Diplomado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

em 1934, advogou, foi professor, Promotor da Justiça Militar e

magistrado. Dedicou-se por dia de sua vida, mês por mês, ano por

ano, ao culto do Direito e da Justiça e, fazendo jus ao patronímico

germânico, lutando por aquilo a que devotou toda a sua vida. Não

passou pela vida, mas viveu; não foi apenas um bacharel em direito,

nem meramente um advogado, um juiz, um promotor; não o foi,

simplesmente, porque viveu a vida de advogado, a vida de professor,

de promotor e de juiz, com toda a intensidade que a vida merece e

com a intensidade com que se honra e se engrandece a Deus, nosso

Criador.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome da Ordem dos Advogados do Brasil, concedo a palavra ao Dr.

Synval Guazelli.

AO DR. SYNVAL GUAZELLI (REPRESENTANTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM

DOS ADVOGADOS DO BRASIL): Sr. Presidente, Ministro William

Patterson; Sr. Ministro José Néri da Silveira, aqui representando o

Colendo Supremo Tribunal Federal; Sr. Subprocurador, Dr. Henrique

Fagundes Filho; Srs. Ministros integrantes desta Corte de Justiça;

Srs. Ministros aposentados; distintos familiares do nosso

homenageado; Srs. Advogados.

Honra-me, sobremaneira, a designação da Presidência do Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que, em seu nome,

participe da homenagem desta Egrégia Corte à memória do saudoso

Ministro João Cesar Krieger.

Permito-me confessar o quanto me toca aos sentimentos e ao coração

lembrar aqui a figura do profissional do Direito e a do cidadão que

me distinguiu, ao longo dos anos, com amizade, tão generosa quanto

enriquecedora.

Integrantes do Conselho Deliberativo do Grêmio Porto-Alegrense,

clube de nossa paixão, ali nos conhecemos vinte e cinco anos atrás,



para um convívio, através do qual aprendi a saber das raras belezas

advindas da abrangente dimensão humana de João César Krieger.

Foi advogado militante bem antes de se ver investido na

magistratura. Advocacia exercida desde a vida universitária, como

solicitador, na Comarca de Porto Alegre.

Atuou na Justiça Militar, depois Juiz Federal substituto, sempre

dedicado e eficiente.

Nomeado Juiz Federal, integrou o Tribunal Regional Eleitoral, e por

dois anos foi o Diretor do Foro da Secção Judiciária.

Estudioso e profundo conhecedor de Direito Judiciário Penal,

assistiu à respectiva cadeira na Faculdade de Direito da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Ao Tribunal Federal de Recursos chegou em 1º setembro de 1982. E

nessa Corte serviu à justiça, de modo exemplar, até a aposentadoria

compulsória, em outubro de 1985.

Nascido em Cachoeira do Sul, às margens do Rio Jacuí, no Rio Grande

do Sul, ainda adolescente João Cesar ouviu a pregação revolucionária

dos idos de 30 na palavra eloqüente e vigorosa de um dos maiores

tribunos da Aliança Liberal, o cachoeirense João Neves da Fontoura.

Desde menino, como se vê, aprendeu ele sobre os valores da

liberdade, como condição primeira na realização da justiça, assim

também ao próprio exercício dos direitos que informam a dignidade

humana.

As vozes e os embates daqueles tempos agitados, marcados de luta

libertária, muito falaram ao espírito e à consciência do jovem João

César.

Ali, na primavera da existência, espraiando o olhar pelos campos

planos e verdes do Vale do Jacuí, podia perceber e recolher todo o

concerto de uma maravilhosa harmonia, a desaguar no caminho da

serenidade. A visão de uma planície de luz e de verdade.

Quem sabe, naquela hora, estivesse germinando em sua alma uma

vocação de julgador.

Tocando da magia que o cercava, quis ser como aquele cenário,

independente e livre. Sentir aquela luz e dela apropriar-se, na

construção do equilíbrio, na busca dos valores que explicam o homem

e a própria vida.

João Cesar Krieger foi um juiz, na abrangência do conceito.

Para bem julgar, sabia ele, o homem não precisa ser um filho dos

deuses, um assistido da divindade. O que importa é não ver

comprometida sua condição humana, jamais.

Além do necessário conhecimento jurídico, deve saber que a alma

humana tem seus caminhos subterrâneos e seus sonhos, às vezes



tormentosos, a carregar mistérios e fascínios. È esse o sentimento

que faz aflorar, discreta e serena, a brisa da sensibilidade, no

momento de julgar.

Ao saber do direito e à postura independente, somava-se, em João

Cesar Krieger, um espírito marcado de profunda sensibilidade. Aquela

mesma vivida na contemplação dos campos verdes do Jacuí, quando

menino: a luz a clarear os caminhos na elaboração serena da

harmonia, para a compreensão das coisas e dos homens.

Ele foi o homem, o cidadão e o juiz, uma só figura, indissociável,

marcada de independência, serenidade e humanidade. Assim aprendi a

conhecê-lo, respeitá-lo e admirá-lo.

A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu Conselho Federal, quis

trazer a sua voz até o plenário desta nobre corte, para associar-se

a esta homenagem, pois que homenageamos, hoje, a memória de um

magistrado exemplar, o saudoso Ministro João Cesar Krieger.

Disse.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome da família do homenageado, concedo a palavra ao Dr. André Luiz

Azambuja Krieger.

O DR. ANDRÉ LUIZ AZAMBUJA KRIEGER: Exmo. Sr. Ministro William

Patterson, mui digníssimo Presidente do Egrégio Superior Tribunal de

Justiça; Exmo. Sr. Ministro José Néri da Silveira, representante do

Egrégio Supremo Tribunal Federal; Exmo. Sr. Subprocurador Henrique

Fagundes Filho e Exmos. Srs. Ministros.

Premido pela emoção, faço uso da palavra para em meu nome e de todos

os meus familiares agradecer a homenagem que hoje é levada a efeito,

pela graça e bondade dos colegas e amigos de meu pai.

Antes de formalmente agradecer, peço vênia para lhes falar um pouco

mais sobre o homenageado, lembrando os momentos de incerteza por que

passou, tão logo confirmada a sua nomeação como membro desta Corte.

Pontos importantes de sua vida, por certo, modificar-se-iam, dentre

eles a distância dos filhos, netos, irmãos e amigos. Pesava

igualmente a distância do seu Grêmio, a quem dedicara parte de sua

vida como Vice-Presidente do Departamento Jurídico e ardoroso

torcedor. Enfim, eram grandes as incertezas. Mas o desafio não era o

bastante para fazer com que não prosseguisse na sua missão.

Imperioso tornava-se dar seqüência a magistratura, mister que sempre

orgulhou-se de exercer.

Os dias sucediam-se. A adaptação, até bem pouco temida, fazia parte

do passado. A relação com seus pares transcendia a rotina laboral

diária, frutificando-se em uma sólida e inolvidável amizade, aliás,

manifestada em todos os momentos, inclusive após a sua jubilação e,



por fim, quando a doença já lhe acossara.

A solidariedade recebida dos Senhores e também dos funcionários

desta Casa, em muito atenuou a nossa dor estimulando-nos a

prosseguir, calcados nos ensinamentos que nos deixou, que servem de

esteio para todas as nossas realizações.

Ao tê-lo subtraído de nossas vidas, por desígnio do Criador,

impondo-nos um incontido sofrimento, buscamos na razão o porquê, sem

no entanto, lograr êxito.

Conforta-nos, no entanto, ao projetá-lo em outro plano, já

perfeitamente ambientado em sua nova e eterna vida, o reencontro com

seus diletos e, em vida, saudosos amigos, tais como: Telmo Bica

Jobin, Paulino de Vargas Vares, Antônio Pimenta Krebs, além dos

irmãos Auro e José Acylio, seus pais Caloca e Mariquinha e tantos

outros que antes dele partiram, deixando em seu coração a dor amarga

da saudade.

Finalizando, gostaria de agradecer as palavras proferidas pelo

Ministro Costa Leite, imerecidas, por certo diria o homenageado, mas

que traduzem parte de uma história recente e que nos enche de

orgulho pelo marido, pai e avô que tivemos a graça divina de

conviver. O admiramos Ministro como quem mais o faça e as suas

palavras ficarão para todo o sempre gravadas em nosso corações.

Quero, por fim, agradecer ao Sr. Ministro William Patterson, MD.

Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela magnitude

da homenagem prestada, galardão com o qual meu pai não sonhara, mas

que também retribui o imenso amor que ele tinha a esta Casa e a

nobre e sagrada missão de julgar.

Muito Obrigado.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): O Superior

Tribunal de Justiça, através de seu Presidente, agradece a todos que

aqui se fizeram presentes, em especial aos membros da família do

Ministro João Cesar Leitão Krieger.

Agradece, também, a presença do Eminente Ministro José Néri da

Silveira, representando o Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Os familiares receberão os cumprimentos no Salão contíguo a este

Plenário.

Encerrou-se a sessão às quatorze horas e cinqüenta minutos, da qual

se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pelo

Exmo. Sr. Ministro Presidente e pela funcionária que a secretariou

ad hoc.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30.03.95

Ministro WILLIAM PATTERSON

Presidente



Belª ROSÂNGELA SILVA

Secretária


