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CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO SENHOR MINISTRO ARTHUR DE

SOUZA MARINHO E

HOMENAGEM PÓSTUMA AO SENHOR MINISTRO

JORGE LAFAYETTE PINTO GUIMARÃES

 

Às dezessete horas do dia vinte e quatro de novembro do ano de mil

novecentos e noventa e nove, na sala de Sessões Plenárias do

Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro

Antônio de Pádua Ribeiro, foi aberta a Sessão, presentes os Senhores

Ministros Costa Leite, Eduardo Ribeiro, Edson Vidigal, Fontes de

Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann,

Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Vicente Leal,

Ari Pargendler, José Delgado, José Arnaldo, Fernando Gonçalves,

Carlos Alberto Menezes Direito, Aldir Passarinho Junior, Eliana

Calmon, Paulo Gallotti, Franciulli Netto e Nancy Andrighi. Ausente,

por encontrar-se licenciado, o Senhor Ministro William Patterson e,

justificadamente, os Senhores Ministros Nilson Naves, Garcia Vieira,

Waldemar Zveiter, Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado

de Aguiar, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Jorge

Scartezzini e Francisco Falcão.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, declaro aberta esta sessão solene do Superior Tribunal de

Justiça de celebração do centenário de nascimento do Excelentíssimo

Senhor Ministro Arthur de Souza Marinho e em homenagem póstuma ao

Excelentíssimo Senhor Ministro Jorge Lafayette Pinto Guimarães.

Desejo registrar, especialmente, a honrosa presença das

Excelentíssimas Senhoras Elizabeth Maria Pinto Guimarães Ventura e

Ana Maria Pinto Guimarães, filhas do Ministro Jorge Lafayette Pinto

Guimarães e de suas irmãs e neta. Registro, ainda, a presença de

altas autoridades.

 

Para falar em nome desta Corte, concedo a palavra ao eminente

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito.

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:

Senhor Presidente, Senhores Ministros, estou honrado em representar

os sentimentos comuns da Corte nesta solenidade em homenagem aos

Senhores Ministros Jorge Lafayette Pinto Guimarães e Arthur de Souza



Marinho.

Albert Camus escreveu que, certa vez, "um sábio oriental pediu à

divindade, em suas orações, que lhe poupasse viver numa era

interessante. Como nós não somos sábios, a divindade não nos poupou

e vivemos numa era interessante". E estamos assim vivendo porque

esse compasso da história do Brasil e do mundo é um permanente

desafio, a começar pela constatação de Max Scheller de que o homem

se tornou completa e totalmente problemático, em que não sabe mais o

que é, mas ao mesmo tempo sabe, também, que não o sabe. A sociedade

brasileira marca o tempo da história presente com agudas

disparidades sociais. O Estado procura encontrar caminhos

alternativos para organizar-se considerando a necessidade de

alcançar níveis cada vez maiores de eficiência, com um mínimo de

estrutura, para otimizar os recursos disponíveis e aplicá-los para

criar um conjunto de condições concretas que permita a promoção

social do homem todo e de todos os homens. É o tempo de passagem do

Estado onipotente na prestação de serviços e intervenção no domínio

econômico para o Estado disposto a promover infra-estrutura básica

que autorize o cidadão a realizar a plenitude de sua natureza na

sociedade em que vive, dela retirando os recursos necessários ao seu

bem estar pessoal e de sua família. É o Estado da cidadania

responsável, da cidadania consciente dos seus direitos, da cidadania

que não aceita o paternalismo piegas e enganador, da cidadania que

não se submete aos favores adocicados a serviço de interesses

menores.

 

Mas, não é indiferente ao processo histórico a crise que daí

resulta; crise na acepção de Recasens e Siches, ou seja, a ruptura

do sistema de convicções que regeu a vida do passado e a ausência de

um novo sistema de convicções para reger a vida do futuro. E nesses

trânsitos os estados são ameaçados por toda sorte de inimigos, que

pretendem tornar promíscuas as relações de poder, com infiltrações

traiçoeiras que se destinam a solapar a respeitabilidade das

instituições políticas, confundindo protagonistas eventuais com a

própria organização estatal. É assim com a corrupção e com o crime

organizado, que dilaceram a sociedade, fragilizando o poder

institucionalizado, por sua deletéria contaminação.

 

Nos idos de 1984, dando aula inaugural em um centro universitário do

Rio de Janeiro, lembrei a lição de Santiago Dantas sobre a cultura

como acervo dos controles tecnológicos e morais exercidos pelas

sociedades. No primeiro caso  o dos controles tecnológicos  as



sociedades subjugam o mundo físico que as rodeia, logrando dar

respostas aos problemas que lhes são lançados pela natureza. No

segundo caso  o dos controles morais  as sociedades, adquirindo o

conhecimento do próprio homem, penetrando no seu mundo interior e

revelando normas para disciplinar e orientar subjetivamente a sua

vida individual e comunitária, mantêm a sua própria estrutura e

conseguem governar o próprio emprego daqueles meios de domínio da

natureza. A perda de eficácia de qualquer desses controles é a causa

imediata da decadência de uma civilização ou mesmo de um grupo

social, como um Estado, ou uma entidade menor contida no Estado.

 

Passados tantos anos, estamos vivendo em uma sociedade global que

descobriu o código genético, mas não resolveu o problema moral. E, o

que é mais grave, pretende transformar a lei no caminho para

resolvê-lo. E, sabemos todos, tal não é possível.

 

É nessa hora de tantas preocupações, de tantas perplexidades, de

tanto despertar da consciência da cidadania, que a questão do Poder

Judiciário deve ser tratada. Não se pode pensar, sob pena de grave

desvio de conduta intelectual, que o Poder Judiciário seja cerne

isolado da crise do Estado brasileiro. Não e não. Essa interpretação

é panfletária e agride a inteligência do homem de bom senso, do

homem de boa-fé. Todas as instituições do Estado, ou seja, o

monopólio do poder, estão contaminadas pela síndrome da deslealdade

para com a sociedade. Isso quer dizer que todos os homens de Estado,

não importa de que parte do poder institucionalizado, devem estar

unidos para enfrentar a imperativa reforma do Estado na melhor

perspectiva dos valores morais de uma sociedade que quer se

reencontrar com o amanhecer da sua história.

 

Nessa hora, render graças a dois grandes Juízes que integraram o

Tribunal Federal de Recursos é um sinal de reconhecimento e de

retorno às fontes purificadoras das nossas mais gratas tradições. É

um retorno às origens do humano, para lembrar a expressão benfazeja

de Charles Péguy em Notre Jeunesse.

 

O Ministro Arthur de Souza Marinho chegou ao Tribunal convocado para

substituir o Ministro Henrique D'ávila, que gozava de licença

especial, sendo nomeado membro da Corte em dezembro de 1954, de que

viria a ser Presidente no período de janeiro de 1958 a fevereiro de

1959.

 



Professor de História e Matemática, de Sociologia Educacional e

catedrático de Direito Constitucional, teve Arthur Marinho uma longa

vida pública. Começou como adjunto da 2ª Promotoria Pública, em

Recife, e passou pelo cargo de Secretário de Estado da Justiça e

Negócios Interiores de Pernambuco, até ingressar na magistratura

federal, por concurso de provas e títulos, em novembro de 1935, em

que permaneceu até a extinção, em 1937, da Justiça Federal,

retornando ao ofício judicante em 1939, ali permanecendo até seu

falecimento durante o exercício do seu mandato na Presidência do

Tribunal Federal de Recursos.

 

A sua lembrança hoje tem ainda maior valor, seja pela comemoração do

centenário de seu nascimento seja pela antevisão da criação de

vários tribunais federais, sugestão que fez ao plenário do Tribunal,

em sessão de 22 de agosto de 1955, seja por suas preciosas lições de

direito constitucional, tão oportunas. Dando alvíssaras à

Constituição de 1946, salientou Arthur Marinho que devemos praticar

a "Constituição com sinceridade, à luz dos métodos altos e de uma

interpretação arejada e honesta", para advertir, em seguida, que a

"Constituição, como instrumento de governo, só será uma obra

fictícia se seus executores tergiversarem em torná-la realidade

proveitosa".

 

O saber de Arthur Marinho era amplo, persuasivo nos seus argumentos,

firme nos seus pontos de vista, em muitas ocasiões permanecendo

vencido. A tanto equivale a lembrança de Calamandrei feita por

mestre Aguiar Dias, que interpretou o pensamento dos juízes

convocados quando da sessão magna, que marcou o sentimento de

saudade  da Corte por sua repentina morte: "Há mais coragem em ser

justo, arriscando parecer injusto, do que em ser injusto, para que

se salvem as aparências da Justiça". Assinalou Aguiar Dias, então,

que o fio condutor do pensamento filosófico de Arthur Marinho "foi

uma irredutível, intratável, agressiva confiança na imanente

dignidade da pessoa humana. Foi o que o levou a lutar energicamente

pela acomodação da lei às exigências sociais, sempre convencido de

que o direito deve aproximar os homens, eliminar a violência e

assegurar a paz".

 

O que a Corte reverencia nesta tarde em Arthur Marinho é o jurista e

o juiz, o homem de bem, o paradigma de uma Justiça que todos

queremos resgatar como norte na lembrança do seu centenário de

nascimento.



 

O Ministro Jorge Lafayette Pinto Guimarães exerceu a advocacia por

cerca de vinte e oito anos, integrando o Conselho Seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil em vários biênios, exercendo a Presidência

no biênio 1963/1965, vindo a integrar como jurista o Tribunal

Regional Eleitoral do antigo Distrito Federal nos biênios 1957/1959

e 1959/1961. Em duas oportunidades foi incluído em lista para

exercer o cargo de Desembargador, sendo sempre o mais votado. Em

março de 1967 ingressou na magistratura federal, daí seguindo sua

trajetória vitoriosa até a nomeação como membro do Tribunal Federal

de Recursos em maio de 1971.

 

O resumo biográfico do Ministro Jorge Lafayette traduz a sua vocação

jurídica. Grande advogado, solidário com seus colegas, ocupou todos

os mais elevados cargos de representação da sua corporação

profissional; juiz exemplar, honrou a Justiça brasileira.

 

Não tive o privilégio de conviver com o Ministro Jorge Lafayette.

Advogado recém-formado aprendi a vê-lo com reverência. A  sua fama

de austeridade, de dignidade pessoal e profissional, de competência,

sempre reservado, desfrutava da unanimidade dos seus contemporâneos.

 

Como anotou o Ministro Aldir Passarinho, na ocasião da aposentadoria

precoce do Ministro Jorge Lafayette,  o Tribunal guardará a sua

presença marcante. "De temperamento introspectivo, não é contudo

frio e distante como à primeira vista poderia parecer. É, sim,

reservado e contido, de impassível gravidade e de probidade

inflexível. Entretanto, os que lhe chegam perto encontram nele um

espírito extremamente sensível e bom, capaz de profundas amizades e

de abnegação. Rigoroso, atento, era ouvido com interesse e respeito.

Sua atuação sempre se pautou "por aqueles valores morais que dão ao

Direito sua existência e autoridade". Sem tais valores, realmente, o

Direito não se aperfeiçoaria e se imporia aos homens".

 

Não foi outro o testemunho do Ministro Raymundo de Souza Moura:

"Colaborador do Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, aí

vemos o espelho de sua cultura jurídica. Através dos diversos

títulos versados, em grau de autêntico magistério, esplende o

conhecimento de toda a Teoria do Direito. Como jurista, Vossa

Excelência é uma fortuna da cultura brasileira. Como Juiz, direi,

ainda invocando o Doutor Angélico, no seu Tratado sobre a Justiça,

que é daqueles a quem os homens recorrem como se recorressem à



Justiça viva".

 

No Ministro Jorge Lafayette os seus colegas do Rio de Janeiro

aprenderam a admirar a postura altiva, sem arrogância, a severidade

da vida pessoal, sem concessões à mundanidade banal, a dedicação ao

serviço profissional.

 

Mas, não se pode esquecer a sua contribuição doutrinária

consolidada, como já destacado, em muitos verbetes escritos para o

Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, assim sobre a

apuração de haveres, a assistência, a coisa julgada, a confissão, a

cumulação de ações, a cumulação de pedidos, a dependência, a dúvida,

o depósito preparatório, dentre outros. O que se constata na leitura

desses estudos é a clareza, a compreensão da realidade jurídica com

objetividade, o sólido conhecimento da ciência do direito.

 

Essas qualidades maiores, presentes em Arthur Marinho e Jorge

Lafayette, são exemplares nesse momento em que o Poder Judiciário

está exposto ao crivo indignado da opinião pública, revoltada com a

quebra dos valores morais que devem reger a vida social.

 

Jacques Atali, em precioso livro, 1492, na Terceira Parte, anota que

não se pode compreender o passado que pelo futuro lhe dá um sentido;

julgam-se os atos de um homem de acordo com as suas conseqüências e,

ainda, a história de um ano não será verdadeiramente compreendida à

luz daquilo que dela decorre.

 

Nos nossos dias, estamos enfrentando um ciclo de passagem entre

aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que deverá ser. O que se

espera é que essa passagem tenha presente a força das instituições e

não a fragilidade ocasional de seus protagonistas. Aperfeiçoar as

instituições não significa matá-las.

 

O exemplo de homens que dignificaram a magistratura é necessário

exatamente para mostrar a grandeza do Poder Judiciário como núcleo

de poder, capaz de assegurar a prática da cidadania e a estabilidade

da vida social, mediante a distribuição da prestação jurisdicional.

 

A nossa preocupação agora não deve ser apenas técnica, ou seja,

apurar os meios e modos de realizar a Justiça, com correção e

celeridade. Devemos, sim, estar empenhados em reconquistar a

grandeza da instituição judiciária, a imagem dos juízes perante a



sociedade, a honorabilidade do Poder Judiciário acima das paixões e

dos interesses, à custa de provações e sacrifícios, dando exemplos

de dignidade pessoal e de renúncia. E sabemos todos que não é fácil

a reconquista; decidir é enfrentar o desafio de dizer que alguém

está sem razão, sem o apoio do direito positivo, o que, por si só, é

matar a possibilidade de agradar a todos ao mesmo tempo. Mas, se

decidirmos desta ou daquela maneira, cobertos pelo manto da nossa

distância dos interesses em conflito, com o rigor temperado pela

realização da justiça, com a compreensão do papel que desempenhamos

no controle da vida social, com uma postura verdadeiramente austera,

não estaremos expostos à sanha dos que desejam minar a força dos

juízes.

 

O nosso destino é provar com testemunho pessoal  que aqueles que

combatem o Poder Judiciário estão envoltos na advertência de Pascal:

"Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force".

 

O nosso dever e a nossa salvação é fortalecer a justiça.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Falará

agora, em nome do Ministério Público, a Excelentíssima Senhora

Doutora Yedda de Lourdes Pereira, Subprocuradora-Geral da República.

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA YEDDA DE LOURDES PEREIRA:

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Superior Tribunal de

Justiça, Excelentíssimos Senhores Ministros desta Corte,

Excelentíssimas Autoridades, minhas senhoras e meus senhores.

 

Reúne-se esta Casa, mais uma vez, para prestar homenagem a dois

ilustres pares os Ministros Arthur de Souza Marinho, pela passagem

de seu centenário de nascimento em 30 de maio de 1998 e Jorge

Lafayette Pinto Guimarães, em homenagem póstuma, ante seu

falecimento ocorrido a 17 de abril do ano passado.

 

O Ministério Público Federal, que acompanha a atividade profissional

dos Membros desta Corte, em decorrência de suas funções

institucionais, não poderia deixar de prestar sua homenagem, ainda

que a dificuldade para traçar os perfis tenha se acentuado com o

decurso do tempo que, em sua ação destruidora, aos poucos foi

esmaecendo as imagens, só não impedindo totalmente a reconstituição

porque as obras deixadas e os feitos realizados permanecem

desafiando o tempo.



 

O Ministro Arthur de Souza Marinho, paraibano de nascimento, mas de

formação cultural pernambucana, concluiu o bacharelado e o doutorado

em Direito na Velha Faculdade de Recife, onde, em 1934, passou a

professor livre docente de Direito Público Constitucional. Desde

cedo manifestou sua vocação no campo do Direito Público,

especializando-se em Direito Administrativo, em época em que este

ramo de direito não desfrutava, no País, de uma perfeita

sistematização científica.

 

Coerente com seus ideais, exerceu vários cargos, sendo de notar que

suas raízes se fixaram desde logo em funções onde a defesa da

sociedade se tornava presente. Assim, exerceu o cargo de Promotor

Público; deste, passou a Secretário de Estado de Justiça e Negócios

do Estado de Pernambuco, e, mais tarde, a Procurador dos Feitos da

Fazenda. Em 1935, iniciou sua longa e diversificada carreira de

magistrado. Primeiro, como Juiz Federal em Sergipe; depois, como

Juiz efetivo do Tribunal Eleitoral desse Estado e, assim foi,

passando a Juiz-Pretor, Juiz da Vara Cível, Juiz da Fazenda Pública,

Juiz de Vara Criminal, Eleitoral, Juiz convocado para o Tribunal

Federal de Recursos, Desembargador do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal (então no Rio de Janeiro) e, finalmente, Ministro

do Tribunal Federal de Recursos, onde ingressou em 1954. Ainda no

exercício da sua Presidência, em 1959, veio a falecer, interrompendo

uma carreira brilhante e extremamente participante nos problemas

nacionais. Na diversidade de atuação que o caracterizou, incluem-se,

ainda, as atividades de professor, jornalista, advogado militante e

até de suplente de deputado. Entre os trabalhos publicados temos a

Legítima Defesa e o Sentido das Constituições, além das duas teses

defendidas.

 

Esta é a imagem do homem profissional, falecido há mais de quarenta

anos. Mas como era o homem Arthur de Souza Marinho? É evidente que

não se deve dissociar o lado profissional do lado social. E esta

face do homenageado só podemos conhecê-la, à falta de outros dados,

pelo exame da obra e dos registros feitos nesta Corte.

 

Os últimos discursos perante o Tribunal Federal de Recursos

permitem-nos reconhecer, no orador, o homem inteligente e culto que

revelava o seu lado poético através de metáforas e ilustrava seus

pronunciamentos com citações em francês.

 



E das homenagens que lhe foram prestadas, o destaque, unânime, foi

para sua modéstia, espírito de justiça, senso jurídico e, sobretudo,

a coragem em enfrentar determinadas situações jurídicas.

 

O Professor Oscar Cunha, dando seu testemunho sobre Arthur de Souza

Marinho, em homenagem póstuma, atribuiu-lhe as qualidades que honram

e caracterizam o verdadeiro juiz, ou seja, inteligência, cultura,

integridade, intrepidez; afirmando, ainda, que, nos seus quarenta

anos de militância nos Tribunais do País, não conheceu nenhum

magistrado que pudesse ultrapassar a conduta de Arthur de Souza

Marinho.

 

Significativo foi também, entre muitos outros, o pronunciamento do

Professor Alfredo Baltazar da Silveira, da Ordem dos Advogados do

Brasil, que, em sua manifestação, afirmou:

 

"O Ministro Arthur Marinho que desapareceu do nosso convívio, em nós

deixando saudades, possuia um predicado, que reputo essencial ao

magistrado, tinha a intrepidez moral para proferir os seus votos e

para redigir acórdãos, porque nunca foi um enamorado da falsa

popularidade dos auditórios".

 

Senhores, muito poderíamos falar, mas temos outro grande Ministro a

prestar nossa homenagem.

 

Jorge Lafayette Pinto Guimarães nasceu e morreu no Rio de Janeiro,

onde concluiu seu curso de bacharelado na então Faculdade Nacional

de Direito da Universidade do Brasil, em 1938, aos 21 anos. De 1939

a 1967 exerceu ininterruptamente a advocacia, ocupando várias

funções relevantes na Ordem dos Advogados do Brasil, o que tomou

grande parte da sua vida profissional. Foi, ainda, Desembargador do

Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal; Juiz Federal, em

1967; Juiz Eleitoral e, a partir de 1971, Ministro do Tribunal

Federal de Recursos, em cuja condição integrou, por várias vezes, o

Conselho da Justiça Federal e o Tribunal Superior Eleitoral.

 

Em matéria de trabalhos jurídicos, deixou 23 obras publicadas,

focalizando temas de grande interesse prático no dia a dia forense,

fruto de sua longa, ativa e vitoriosa atuação como advogado e

magistrado.

 

Era um homem inteligente, culto e de probidade a toda prova, o que



nos faz lamentar profundamente sua perda, pois homens como ele já se

tornam raros... .

 

Mas não era só probo, era acima de tudo modesto e educado, como

ressalta do seu agradecimento àqueles que o homenagearam quando de

sua designação para uma das Turmas do Tribunal Federal de Recursos,

quando teve oportunidade de declarar:

 

"Só posso atribuir esse tratamento e essas palavras, que não mereço,

de Vossas Excelências, à estima desenvolvida, sobretudo naquele

período com que tive, ao mesmo tempo, a honra e o prazer de,

convocado, trabalhar neste Tribunal Federal de Recursos. Recebo

essas palavras como mais uma frondosa estima e como incentivo,

porque cria para mim uma situação mais difícil, ficando obrigado a

desdobrar-me para fazer jus a esse conceito, em que me vejo

colocado, pela benevolência de Vossas Excelências. Agradeço essas

palavras e espero apenas não desmerecer a confiança".

 

O Ministro Jorge Lafayette foi, acima de tudo, um advogado, e pelo

seu Órgão classista exerceu inumeráveis funções e encargos só

interrompendo essa atividade para ingressar na magistratura federal,

no período de 1967 a 3 de julho de 1978, quando se aposentou para

voltar a sua cidade natal, atendendo a solicitações que a vida lhe

impunha, num gesto de respeito e apoio à família.

 

E nesta fase de sua vida, tive oportunidade de encontrá-lo várias

vezes na rua em que eu morava. Com aquele porte elegante, e mais

tarde, já com uma bengala, ele cruzava Copacabana, transmitindo

dignidade, nobreza e, acima de tudo, a consciência do dever

cumprido.

 

Senhores familiares e representantes dos Ministros Arthur de Souza

Marinho e Jorge Lafayette Pinto Guimarães, recebam nossos

cumprimentos, com a certeza de que os homenageados foram modelares

magistrados, deixando gravado nos anais a passagem por este

Tribunal. Não lamentemos a morte porque, como dizia o Padre Vieira

no Sermão da Igreja das Chagas, em 1640, "Não há tributo mais pesado

que o da morte, e contudo todos pagam".

 

Muito obrigada.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Passo a



palavra ao Doutor Alcino Guedes da Silva, que falará em nome da

nobre classe dos advogados.

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALCINO GUEDES DA SILVA: Senhor

Presidente, Senhores Ministros, digna Subprocuradora-Geral da

República, Senhores Ministros aposentados, autoridades presentes e

representadas, familiares do saudoso Ministro Jorge Lafayette Pinto

Guimarães, minhas senhoras, meus senhores e colegas.

 

Coube-me a honra de representar nosso Presidente Reginaldo Oscar de

Castro, que se encontra em Paris a serviço da classe. De lá, Sua

Excelência insistiu que fosse por mim representado. Entretanto,

relutei em aceitar o convite, porquanto a classe dispõe de

talentosos oradores que o representariam condignamente. Contudo,

aceitei e com grande alegria, pois, realmente, trata-se de dois

insignes magistrados de saudosa memória.

 

No extinto Tribunal Federal de Recursos, tive oportunidade de saudar

alguns homenageados. Porém, aqui, nesta Egrégia Corte, é a primeira

vez.

 

Creio, pelos discursos proferidos, que seja eu o único presente a

conhecer pessoalmente o homenageado Ministro Arthur de Souza

Marinho. Isto ocorreu nos idos de 1956/1957, no Egrégio Tribunal

Federal de Recursos - prédio já demolido na cidade do Rio de Janeiro

- deixando muita saudade a todos aqueles que freqüentavam aquela

casa de Justiça.

 

De certa feita, estava ao lado do meu sogro, então convocado para

substituir o Ministro Cândido Lobo, quando adentrou o Ministro

Arthur Marinho, sendo aí apresentado, passando a admirá-lo pela

versão geral que dispensavam os advogados, isto é, sua maneira

amável e fidalga no trato aos advogados, pois era um senhor

magistrado de notável saber jurídico, no verdadeiro sentido da

palavra, muito trabalhador, fazendo-se impor pelos seus reais

atributos.

 

Como afirmou o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, em

sua brilhante oração, os Ministros eram substituídos pelos quatro

juízes das Varas da Fazenda Pública, reconhecidamente verdadeiros

expoentes da magistratura federal no Rio de Janeiro, e eram os

seguintes: 1ª Vara  Juiz Aguiar Dias, depois promovido a



Desembargador, sendo substituído pelo Doutor Raimundo Ferreira de

Macedo; 2ª Vara  Juiz Mourão Russel, promovido a Desembargador foi

substituído pelo Doutor Nelson Ribeiro Alves; 3ª Vara Juiz Jonathas

Milhomes, emérito professor; e 4ª Vara  Juiz João José de Queiroz.

 

O Ministro Arthur de Souza Marinho constituía-se, por si só, numa

constante atração, seja pelas posições adotadas e combatidas, seja

pelo talento de orador emérito. Portador de pequena estatura física,

mas dotado de inteligência privilegiada, de imenso amor e elevada

sabedoria. Não havia medo, muito menos ignorância, infundindo nos

votos todos os seus conhecimentos de caráter geral, notadamente os

jurídicos.

 

Colou grau em 1917; logo a seguir foi aprovado, com louvor, em

concurso para o Ministério Público do Estado da Paraíba, designado

para uma comarca do interior onde permaneceu por largo período até

prestar concurso e ser aprovado, em 1935, para Juiz Federal perante

o Supremo Tribunal Federal, tomando posse na Seção Judiciária de

Aracajú  Sergipe, meu Estado natal. Professor de letras, exerceu o

magistério por longo período na capital do seu Estado natal, na

Faculdade de Filosofia. Com a extinção da Justiça Federal, foi

requisitado para prestar serviços perante o DASP, porquanto profundo

conhecedor do Direito Administrativo, até que aproveitado na

magistratura do Estado do Rio de Janeiro, veio a ser lotado como

Juiz na 3ª Vara Cível daquela Capital, e, posteriormente,

transferido para a 2ª Vara da Fazenda Pública.

 

Recordo-me de alguns julgamentos realizados no Egrégio Tribunal

Federal de Recursos, dos quais participou e se notabilizou.

Entretanto, o tempo não me permite ressaltar algumas

particularidades, pois não tenho o direito de abusar da paciência de

Vossas Excelências.

 

Reafirmo, aqui e agora, a minha profunda admiração pelo nosso

homenageado. Jamais haveria de prever que os desígnios da

Providência Divina fossem marcados para levá-lo aos pícaros da

glória celeste quando exercia ele a Presidência da Corte.

 

Senhor Presidente, Senhores Ministros, os oradores que me

antecederam merecidamente enalteceram os homenageados. Todavia,

tenho eu justos motivos para realçar ainda mais as notáveis

qualidades de que era portador o Ministro Jorge Lafayette Pinto



Guimarães, em especial como advogado militante na cidade do Rio de

Janeiro.

 

Fui premiado no início de minha carreira ao conhecer o seu

Presidente, em exercício, na Seccional do Rio de Janeiro, o então

Dr. Jorge Lafayette Pinto Guimarães, no ato de entrega da primeira

Carteira de Advogado, inscrito naquela Seccional, e eis aqui ela já

desfigurada pelos quarenta e dois anos, cuja assinatura ainda se

identifica.

 

Aprendi a admirá-lo desde essa ocasião e de lá para cá em muito

cresceram nossos laços de amizade, especialmente depois da sua

nomeação e posse para o Egrégio Tribunal Federal de Recursos.

 

Exerceu ele a profissão no Rio de Janeiro, como advogado da

Companhia Sul América de Seguros e outras empresas congêneres, e,

posteriormente, como consultor jurídico da Eletrobrás, revelando, em

várias oportunidades, o desejo de afastar-se dessa atividade para a

magistratura, com impressionantes depoimentos dessa sua inclinação.

 

Passou, então, a candidatar-se, integrando a lista tríplice do

quinto constitucional por duas vezes, sendo na última em primeiro

lugar, isto é, o mais votado. Entretanto, não foi o escolhido pelo

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.

 

Com a recriação da Justiça Federal, em 1968, surgiu outra

oportunidade em ser nomeado Juiz Federal, vindo, então, a nomeação e

posse para a 3ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

 

Exerceu o nosso homenageado esse honroso cargo por vários anos, até

que foi escolhido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da

República, para o cargo de Ministro do Egrégio Tribunal Federal de

Recursos.

 

Estive presente a essa posse e com grande alegria transmiti-lhe meus

parabéns e muito êxito no elevado cargo. Gostaria de transmitir a

Vossas Excelências o semblante de alegria e satisfação plena, a

demonstrar um conforto moral e espiritual muito elevado a suplantar

as agruras porque passou ao concorrer à vaga do quinto

constitucional no Tribunal de Justiça do Rio de janeiro.

 

Nossos laços de amizade ainda fortes, embora afastado do Rio de



janeiro deste 1960, voltaram a se estreitar, em especial com meu

sogro então Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça

desta capital.

 

Constituía-me num felizardo ao ser considerado um amigo pessoal de

Sua Excelência, visitando-o regularmente, seja em seu gabinete ou em

sua residência na SQS 105, chegando ao ponto de ser convidado e

aceitei com satisfação o encargo, a fim de patrocinar o mandado de

segurança referente ao seu apartamento, adquirido do então Ministro

Adauto Lúcio Cardoso, que se aposentara.

 

Em várias ocasiões, revelou sua postura retraída, por vezes inibido

e humilde, porém, muito irritado, trêmulo, revoltado, quando

contraditado em suas convicções jurídicas, cujo temperamento era

conhecido do Tribunal.

 

Por outro lado, será um ledo engano dizer-se que o nosso homenageado

era de restrita comunicação, porquanto o exercício da magistratura

assim o exige, enquanto essa conduta não ocorre com o político, pois

o magistrado se aproxima de quem conhece e tem confiança, e o

político se aproxima de todos, embora sem conhecer e ter confiança.

 

Repito, o homenageado era um homem de bem, sábio, muito trabalhador,

alegre, possuindo uma característica inconfundível a sua dignidade e

seu modo de rir.

 

Recordo-me de quando Sua Excelência saudou o Ministro Álvaro Peçanha

Martins, de saudosa memória, ao tomar ele posse no Egrégio Tribunal

Federal de Recursos, com que entusiasmo proferiu seu discurso

repleto de carinhosas palavras e de profunda amizade, nas quais

havia reciprocidade, e disto é testemunha o Senhor Ministro

Francisco Peçanha Martins, seu filho aqui presente.

 

Poderia recordar outros relevantes fatos a fim de realçar a

personalidade do nosso homenageado. Entretanto, finalizo trazendo à

baila duas outras ocorrências. A primeira, fato notório à época da

Revolução de 1964, quando adentrou, no cartório da 3ª Vara Federal

no Rio de Janeiro - da qual era Sua Excelência o Juiz - um Delegado

da Polícia Federal trazendo consigo poderes outorgados pela

malsinada Revolução, a fim de conduzir um funcionário do cartório

para investigação. Foi pronta e imediata a reação de Sua Excelência

em não permitir qualquer investigação, muito menos fosse seu



funcionário conduzido por Delegado da Polícia Federal sem sua prévia

anuência. Finalizou, recomendando, que o aludido Delegado deveria se

ausentar do cartório, assumindo, assim, sérios riscos diante da

conturbada situação pela qual atravessava a Nação.

 

A última ocorrência, digna de registro, foi por ocasião da compra do

apartamento que pertenceu ao Ministro Adauto Lúcio Cardoso,

localizado na SQS 105, escolhendo-me como seu advogado a fim de

impetrar Mandado de Segurança contra a majoração da correção

monetária (Decreto-Lei nº 19).

 

Após conversarmos por longo período sobre os problemas surgidos em

decorrência do estado de saúde de sua esposa, revelou-me Sua

Excelência o drama que enfrentava, isto é, se continuaria morando em

Brasília com atuação no Tribunal, ou se regressaria ao Rio de

Janeiro acompanhando sua esposa, o que lhe obrigaria a requerer a

aposentadoria.

 

Manifestou total resignação diante desse quadro, porém não exitou em

revelar sua correta decisão, qual seja "entre a magistratura e a

minha família, vou ficar com a minha família. Vou me aposentar e

regressar definitivamente ao Rio de Janeiro".

 

Calculem Vossas Excelências o drama vivido pelo nosso homenageado,

que tanto almejou e lutou para alcançar esse alvo, a magistratura.

 

Entretanto a Providência Divina, no seu elevado saber, havia

destinado outro alvo a ser por ele alcançado, o qual não podemos

antever, muito menos modificá-lo, mas tão somente nos sujeitarmos.

 

Dessa forma, o nosso ilustre homenageado encerrou sua atividade no

Egrégio Tribunal Federal de Recursos e voltou a morar na rua

Constante Ramos, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro,

acompanhando sua esposa até o seu falecimento. Continuou sua

peregrinação ao lado dos familiares, vindo a falecer anos depois.

 

Como vimos nessas rápidas passagens da vida do nosso homenageado,

Ministro Jorge Lafayette Pinto Guimarães, a Providência Divina, no

seu infinito saber, reservou-lhe outro alvo que não aquele por ele

escolhido, o qual não podemos antever, muito menos modificá-lo, mas

tão somente nos sujeitarmos.

 



Aos familiares do saudoso Ministro Jorge Lafayette Pinto Guimarães,

aqui presentes, nossos parabéns, pelos exemplos deixados aos

advogados e porque não dizer também para os magistrados, porquanto

os fatos aqui narrados nada mais são do que uma realidade nua e

crua.

 

Meus senhores e minhas senhoras, nossos homenageados Ministros

Arthur de Souza Marinho e Jorge Lafayette Pinto Guimarães

constituíram-se em exemplos dignos de serem imitados, quer como

advogados, quer como magistrados, e assim estamos nós de parabéns,

porquanto experimentamos o que vem a ser definido como um homem de

caráter elevado, uma alma bondosa e um elevado saber jurídico.

 

Em nome do Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil, muito obrigado pela paciência com que me ouviram.

 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Agradeço a

presença de todos, em especial dos familiares dos homenageados, dos

Excelentíssimos Senhores Ministros aposentados deste Tribunal, do

Excelentíssimo Senhor Ministro Aldir  Guimarães Passarinho, Ministro

aposentado do Supremo Tribunal Federal, dos senhores Advogados, dos

Membros do Ministério Público, dos servidores da Casa, das senhoras,

dos senhores e das demais autoridades presentes.

Antes de encerrar a sessão, esclareço que os familiares receberão os

cumprimentos no Salão de Recepções, onde serão distribuídos livros

relativos aos homenageados, Ministros Arthur de Souza Marinho e

Jorge Lafayette Pinto Guimarães.

Declaro encerrada a Sessão.

 

Encerrou-se a Sessão às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu

      , Miguel Augusto Fonseca de Campos,

Diretor-Geral da Secretaria, lavrei a presente Ata, que vai assinada

pelo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal.

 

Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO


