
ATA DA 1ª Sessão Extraordinária, de 1 de julho de 1999

 

As 09:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros EDSON VIDIGAL,

VICENTE LEAL, JOSÉ ARNALDO, FERNANDO GONÇALVES, FELIX FISCHER,

GILSON DIPP, HAMILTON CARVALHIDO e JORGE SCARTEZZINI, foi aberta a

sessão.

Não compareceu, por motivo justificado, o Exmo. Sr. Ministro WILLIAM

PATTERSON.

Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.

 

PALAVRAS INICIAIS

 

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (PRESIDENTE):Srs. Ministros

e ilustres advogados, depois de muito tempo funcionando com a falta

de integrante para completar o "quorum" deste Colégio Judiciário,

hoje, tem-se a satisfação de estar entre nós, e faz a sua primeira

assentada, o ilustre Juiz Federal Dr. Jorge Tadeo Scartezzini, que

após longa, profícua, proba e eficiente atuação nos Tribunais pelos

quais passou, vem emprestar ao Superior Tribunal de Justiça a

contribuição da sua lealdade e sua contribuição jurídica. Não temos

duvida, e isso falo sem qualquer perigo de não estar traduzindo a

verdade, terá S.Exa. entre nós a mesma atuação de seu irmão Cid

Flaquer Scartezzini, que encerrou a carreira judiciária como

Vice-Presidente deste Tribunal. Doutor Jorge Tadeo Scartezzini,

receba as boas-vindas da Terceira Seção. Com satisfação e prazer,

trabalharemos juntos na prestação jurisdicional. Que as boas-vindas

sejam confirmadas no correr dos nossos trabalhos.

O SR. MINISTRO JORGE TADEO SCARTEZZINI: Sr. Presidente, pela ordem,

apenas para que, em breves palavras, eu possa transmitir a V.Exa. a

honra e a satisfação de integrar esta Seção, onde nomes de renomada

expressão jurídica se fazem presentes. V.Exa., Sr. Presidente, é um

penalista de repercussão internacional e homem de respeito pela

cultura humanística e jurídica. E todos os integrantes desta Seção

seguem a mesma linha. De sorte que, para mim, é motivo de alta

apreensão e satisfação estar participando deste Tribunal. Muito

obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras!

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (PRESIDENTE): Srs.

Ministros, a Presidência anuncia a presença de alunos do Curso de

Direito da Universidade Católica de Minas Gerais, que estão

acompanhados pelos ilustres professores Erli dos Santos, Fernando

Horta Tavares, Guilherme Cólen e Kátia Maria Faria. Sejam

bem-vindos, mais uma vez, a essa inter-relação entre os acadêmicos e



o Superior Tribunal de Justiça. Com isso, certamente, inspirar-se-ão

vocações para, evidentemente, o prestigio e o aprimoramento do

Direito brasileiro. Muito obrigado pela presença, e como trata-se de

uma sessão que se deve prolongar, a qualquer instante, em desejando,

poderão ausentar-se. Muito obrigado!

 

J U L G A M E N T O S

 

PALAVRAS FINAIS

 

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO(PRESIDENTE): Srs.

Ministros, comunico o resultado dos julgamentos no primeiro semestre

do corrente ano, quando a Seção proferiu, num curto espaço de tempo,

em onze sessões, 852 decisões.

O DR. ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR(SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA):

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente, Excelentíssimos Senhores

Ministros! Hoje é a ultima sessão do semestre, em que temos dois

motivos de presença de São Paulo nesta Corte. Um motivo, triste e

alegre ao mesmo tempo, é a saída do Sr. Ministro Luiz Vicente

Cernicchiaro. Ontem, perante a Turma, tive a oportunidade de

externar  a  minha profunda admiração pelo trabalho por ele

desenvolvido como Juiz e como Ministro nesta Corte, como  guia  nas

sendas que se faziam impor e especialmente por força da sua

mentalidade sempre aberta, calcada em sólidos fundamentos jurídicos,

como poucas outras pessoas neste País teriam condições de fazê-lo. O

Ministério Publico agradece-lhe a fixação desses princípios, a

revolução dessa dogmática antiga, a indicar caminhos novos na

convivência social, maior e mais próxima aos valores, não aqueles da

legitimidade fácil, manipulada, presa aos conceitos dos

constitucionalistas americanos, de opinião pública, hoje facilmente

condutivel, mas, acima de tudo, aos vinculados à moralidade, perene

na civilização, da qual deriva a licitude. Nessas condições, mais

uma vez, gostaria de reiterar a V.Exa. meu muito obrigado e meu até

sempre, de reconhecido aprendiz. De outra parte, São Paulo hoje se

orgulha de ter como integrante desta Seção uma figura que preciso

saudar, que é o meu querido amigo, de vinte anos, o ilustre Jorge

Tadeo Flaquer Scartezzini. Não falaria, se  não fosse com o coração.

E gostaria que minhas palavras fossem um querubim, que passasse por

toda essa sala e deixasse  em cada um dos corações de todos a

mensagem do orgulho de ser amigo de Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini;

juiz de sentenças corajosas, homem que nunca se acovardou, mesmo

quando os momentos mais difíceis  da ditadura se opuseram ao



exercício da judicatura. Recordo-me da sentença de Manuel Fiel

Filho, famosa no Brasil inteiro à época em que foi prolatada, de sua

lavra. Recordo-me também do pai, extremoso que sempre foi, e do

marido exemplar de Ana Maria, do homem digno e correto. Recordo-me

do lutador bandeirante, que desbravou aquele interior  de São Paulo,

implantando, enquanto Presidente  do Tribunal Regional Federal, um

sem-número de Varas, como nenhum outro anteriormente houvera feito:

- um grande administrador  também,  e não apenas um grande julgador.

Por essas razões, gostaria de dizer que o Ministério Publico,

especialmente aquele oriundo de São Paulo, de onde venho, orgulha-se

de ter Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini integrando este Tribunal.

Muito bem-vindo e muito obrigado.

O SR. MINISTRO EDSON  VIDIGAL: Sr. Presidente, o Judiciário realiza

a justiça, construindo a jurisprudência que se realiza com os

precedentes. Assim, à luz do precedente, e sendo V.Exa. o Presidente

da Terceira Seção, oriundo da Sexta Turma, e estando eu na condição

de Decano em Exercício deste Colegiado, peço vênia para solicitar ao

eminente  Ministro Vicente Leal, na condição de Ministro mais antigo

da Turma - que V.Exa. integrou e tanto honrou até aqui - que

expresse nossos sentimentos, na saudação que S.Exa. fará, em nome de

todos nós.

O SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Agradeço penhorado ao meu quase nobre

conterrâneo e decano desta Seção, o Sr. Ministro Edson Vidigal, por

me ter permitido, neste instante, fazer aquilo que a emoção não me

permitiu ontem: despedir-me do  Sr. Presidente deste Colegiado.

Ontem, o Sr. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro despediu-se da  sua

Sexta Turma e, hoje, aqui, despede-se da Terceira Seção. Ontem, a

emoção não me permitiu dirigir-lhe a palavra, mas o fez muito bem,

com  mestria, o nosso  prezado companheiro de velhas lutas, o Sr.

Ministro  Fernando Gonçalves. Hoje, controlado, rabisquei  algumas

palavras entre um voto e outro para não ser tomado pela perturbação

da emoção. Quero falar pouco, mas quero falar com o coração aberto.

V.Exa. é sem dúvida, na área dos seus estudos científicos, uma

legenda: doutor em Direito Penal pela Universidade de Roma;

professor de Direito Penal da Universidade de Brasília; autor de

inúmeras obras; conferencista de renome nacional. Lembro-me de que

quando cheguei em Brasília em 1975 para realizar com Fernando

Gonçalves as provas orais para o concurso de juiz federal, comprei

em uma livraria local uma excelente obra de autoria de V.Exa..

Naquele tempo, V.Exa. era Juiz de Direito e já pontificava na

literatura jurídica nacional em obra clássica, em co-autoria com o

professor Roberto Lira. Desde aquele tempo passei a admirá-lo.



V.Exa., como o ilustre Subprocurador-Geral da Republica e como o

nobre Ministro Jorge Scartezzini, vem das alamedas históricas do

Largo do São Francisco. Veio para Brasília, num vaticínio de

idealismo, construir o seu espaço  profissional na nova Capital da

República. Aqui, V.Exa. foi advogado, membro do Ministério Publico,

mas terminou cedendo ao impulso de uma vocação de serviço e, por

isso, ingressou na magistratura local. Juiz de Direito, teve atuação

marcante na Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal. Ascendeu

por mérito ao Tribunal de Justiça, onde pontificou com brilho e fez

escola. Conheci-o pessoalmente, já que o seu magistério já me era

conhecido, como Presidente da  nossa Corte local. Criado o Superior

Tribunal de Justiça, o seu nome  logo surgiu em consenso para compor

a lista  histórica dos sete desembargadores que, com os membros do

nosso saudoso Tribunal Federal de Recursos, veio formar a primeira

composição deste Tribunal Superior. Permanecendo pouco tempo na

Seção de Direito Publico, logo veio para o seu campo de trabalho,

por eleição, a Seção de Direito Penal, como membro da Sexta Turma.

Quando cheguei a este Tribunal, em novembro de 1994, sucedendo à

cadeira do ilustre e preclaro Ministro José Cândido de Carvalho

Filho, tive a honra de ser recebido por V.Exa., como Presidente

daquele Colegiado, permanecendo juntos no labor judicial naquela

querida Sexta Turma e nesta Seção. Durante esse tempo, acompanhei

atento o magistério judicial de V.Exa.. A sua vocação excepcional de

avançar nas idéias novas, a sua construção jurisprudencial e a sua

sensibilidade para o drama da vida fizeram-me, de  logo, seu

admirador e um atento observador de sua linha de atuação judicial

desde os primeiros passos nesta Seção. Logo, encontramos uma

profunda afinidade filosófica de visão de vida, de visão do

magistério judicial e de visão do drama social. Estivemos sempre

juntos nas grandes batalhas pela renovação da jurisprudência na área

do Direito Penal. Estivemos  juntos nas grandes batalhas pelo

direito previdenciário, onde, de um lado, está o Estado a negar o

direito de viver daqueles miseráveis  da Previdência Social e de

outro lado, o segurado desassistido, sem proteção de patrocínio de

advogado e que, se não houver sensibilidade por parte dos

magistrados, ficarão sempre marginalizados da vida. V.Exa. sempre

entendeu, como eu, que no Poder Judiciário atuamos como agentes da

soberania do Estado e nessa condição devemos ter uma postura

política no sentido de extrair-se da lei, da norma fria e impessoal,

a melhor justiça para, pelo menos, corrigirmos os grandes desníveis

sociais, que é uma das promessas sagradas da Constituição da

Republica, promessa que ficou apenas no campo das aspirações



nacionais. A cada dia cresce a concentração de renda e de riqueza

para uma minoria,  enquanto  a pobreza, o desemprego e a

marginalização  social lastreiam por todos os campos. Hoje não há

regiões pobres neste País, mas há focos de pobreza em todos os

lugares. Temos os pobres do sul e os pobres do norte, e nós, do

Judiciário, temos nossa responsabilidade em face desse drama. V.Exa.

foi sempre muito sensível a esse aspecto na sua atuação judicial

neste Tribunal. São dez anos de trabalho, de dedicação intensa, dez

anos de um labor que, às vezes, nós, mais jovens, ficamos a pensar

como V.Exa. tem tanta disposição, tanta energia para trazer a cada

dia, a cada sessão, uma quantidade imensa de processos. É difícil

que alguém, no final da sua carreira, tenha tanto amor à causa como

V.Exa. A Sexta Turma realizou terça-feira passada sua última sessão

e, em razão da quantidade de processos que V.Exa. quis trazer para

julgamento na sua última atuação como Juiz, tivemos que trabalhar

durante aquela sessão de terça-feira, toda manhã e quase a tarde

inteira de quarta-feira. V.Exa. falou durante horas seguidas. Nós,

eu e os Srs. Ministros Fernando Gonçalves e Hamilton Carvalhido,

ficamos atentos ao seu falar, ao seu jurisdizer, a sua profunda ação

em prol da justiça. V.Exa. despede-se do Tribunal laureado,

respeitado, admirado por seus companheiros de trabalho. Saiba,

V.Exa., que lá fora, na sua vida privada, ao lado de suas queridas

Ana Maria e Concita, será lembrado, admirado e citado. E saiba

também que continuaremos aqui no labor, invocando seus precedentes,

buscando inspiração nas suas lições, certos de que a sua ausência

neste Colegiado será motivo de profunda saudade. Muito obrigado.

O SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (PRESIDENTE): Prezados

Exmos. Ministros, integrantes da 3ª Seção do Superior Tribunal de

Justiça, ilustre Subprocurador-Geral com, hoje, assento, Srs.

Secretários, Srs. Auxiliares de Plenário, Sonoplastas, pelo licença

para mencionar os participantes do meu Gabinete, que aqui se fazem

presentes, meus Senhores e minhas Senhoras, como disse, ontem, na

homenagem que tanto me cativou ao final da reunião da 6ª Turma, era

o momento de olhar para o passado, rever lembranças, fatos que

jamais serão olvidados; e o mesmo acontece nesta assentada, na minha

última participação na Egrégia 3ª Seção - é o vício do hábito da

vontade de ali permanecer, principalmente, depois das palavras

generosíssimas do meu prezado colega Fernando Gonçalves que me

cativaram profundamente; solicitei à Taquigrafia que me faça chegar

às mãos o texto e pedirei a S.Exa. que o rubrique a fim de guardá-lo

para sempre. Palavras, também, generosas até certo ponto, invocando

o lugar de nascença do nosso querido Antônio Augusto César que tão



dignamente, com tanta cultura representa o Ministério Público. E a

lembrança, a que me referi há pouco, faz-me trazer ao conhecimento

dois fatos: o nosso Decano, deste Colégio Judiciário, o Sr. Ministro

Edson Vidigal, certa vez, chegava eu à sala dos professores da

Universidade de Brasília onde ele ali já se encontrava,

efusivamente, como é próprio dos nordestinos, de peito aberto,

coração sem limites, disse-me: "Você, candidate-se ao Superior

Tribunal de Justiça." Foi o primeiro convite que recebi. Esse germe

produziu efeitos, S.Exa. fez a divulgação de meu nome na Corte, bem

como o ilustre e prezadíssimo amigo Cid Flaquer Scartezzini, irmão

do Sr. Ministro Jorge Scartezzini, que, hoje, com tanta satisfação,

saudei como participante de nossa Seção. Cid Flaquer Scartezzini meu

contemporâneo na Faculdade de Direito do Estado de São Paulo,

orador, pesquisador, comunicativo, também, com seu largo trânsito no

Superior Tribunal de Justiça, foi sem dúvida grande cabo eleitoral

para que eu pudesse um dia aqui estar presente. E, hoje, até certo

ponto saudoso, entretanto, confortado pelo apego, pelo carinho, pela

admiração e pela emoção de Vicente Leal que falou por todos os

integrantes. Meus amigos, efetivamente, sempre tive em minha vida

profissional o desejo de realizar alguma coisa através do Direito.

Para mim, a lei é mero trânsito, simples compromisso com o Direito.

Num País com tantas injustiças sociais onde, é sabido, as leis não

são feitas por todos, mas por representantes de apenas parte da

sociedade, a jurisprudência, o julgamento do Poder Judiciário, os

juizes exercem indiscutivelmente grande importância. O Direito é

meio de realização de justiça, notadamente, num País de tantas

diferenças sociais. E, por isso, no instante em que a lei, no seu

aspecto formal, não traduz o sentido material de realização de

valor, que se chama justo, cabe ao Juiz como agente político dar a

solução do Direito, tantas vezes, aparentemente, contrária ao

sentido formal. Nesta assentada, nesta última reunião de que

participo, levo como recordação e jamais esquecerei um julgamento,

Relator Ministro Fernando Gonçalves, caso aparentemente risonho e

caricato, de Minas Gerais, quando se instaurou ação penal para punir

alguém que recolhera quatro ou cinco minhocas para, evidentemente,

usar na pesca. Formalmente, caracteriza, sem dúvida, infração contra

a Fauna, mas o princípio da insignificância, de origem alemã -

segundo o Ministro Felix Fischer que, pelos seus antepassados, tem

contribuído de maneira significativa para  o progresso do Direito

Penal, notadamente, da Teoria Geral do Delito - ali surge para

mostrar haver distinção fundamental do ponto de vista material entre

condutas. Ainda que, formalmente, todas se subsumam ao mesmo tipo



legal. O justo, a finalidade de se punir crime contra a fauna, é

porque esse bem jurídico é indispensável, de interesse social, não,

entretanto, quando isoladamente se pega um objeto que integre o

contexto do bem jurídico. Em se levando essas considerações para

outros setores - e sem querer fazer nenhuma apologia e nenhum

discurso para cansar os Senhores -, quando se projeta isso para o

campo do Direito Penal, penso, o magistrado não pode, no instante em

que examina a Lei Penal, deixar de analisar a conduta e quais as

suas causas; por que a pessoa agiu daquela maneira? Será que a

pessoa bem-nascida, de família abastada que tem o automóvel, no

momento em que faz o pedido para o pai, e é, imediatamente,

atendido, estaria impulsionado pelas mesmas causas de uma pessoa

carente desse bem, ou de um tênis, ou de uma bicicleta? Foi esse o

sentido dos dizeres do Sr. Ministro Vicente Leal, a quem caberá a

Presidência desse Colégio Judiciário, e que eu sintetizaria dizendo

o seguinte: Vicente Leal apresenta, encerra luta, projeta o sentido

humanístico do Direito. Não podemos pensar o Direito sem o homem. O

Direito é meio, não é fim. Só realizaremos o justo no instante em

que os conjugarmos o aspecto formal com o aspecto material. Meus

amigos, reitero os meus agradecimentos, após dez anos. Afasto-me do

Superior Tribunal de Justiça; talvez, possa dizer, quem sabe,

egoisticamente, não foi uma despedida, mas uma forma de abraço

caloroso numa sessão formal desta Casa! Muito obrigado a todos.

Encerrou-se a sessão as 11:20  horas, tendo sido julgados 30

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

 

Brasília, 1 de julho de 1999

 

MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO

PRESIDENTE DA SESSÃO

 

ALEXANDRE GLAUCO VIEIRA DO VALLE

SECRETARIO(A)


