
ATA DE JULGAMENTO

CORTE ESPECIAL

Ata da 4a. Sessão Ordinária

Em 07  de Março  de 2001

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  PAULO COSTA LEITE

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA:              EXMA. SRA. DRA.

YEDDA DE LOURDES

PEREIRA

SECRETÁRIA : Bela. AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA

Às quatorze horas, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, NILSON NAVES, EDSON VIDIGAL, GARCIA

VIEIRA, WALDEMAR ZVEITER, FONTES DE ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO

TEIXEIRA, BARROS MONTEIRO, HÉLIO MOSIMANN, FRANCISCO PEÇANHA

MARTINS, HUMBERTO GOMES DE BARROS, MILTON LUIZ PEREIRA, CESAR ASFOR

ROCHA, RUY ROSADO DE AGUIAR, VICENTE LEAL, JOSÉ DELGADO, JOSÉ

ARNALDO DA FONSECA, FERNANDO GONÇALVES, FELIX FISCHER e ELIANA

CALMON, foi aberta a sessão.

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

J U L G A M E N T O S

P A L A V R A S

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: Sr.

Presidente, pediu-me V. Exª que, em nome da Corte, fizesse um breve

registro de significativo evento que ocorre nesta sessão. Assim o

fez por ser eu o Ministro mais antigo que compõe o Colegiado e

também Membro integrante da egrégia Terceira Turma.

Hoje é a última sessão desta Corte a que comparece o insigne

Ministro Waldemar Zveiter, porquanto, no próximo dia 16, deixará

voluntariamente  é bom que se diga  o cargo de Ministro deste

Tribunal.

É do Regimento e da tradição deste Pretório homenagear os seus

Ministros quando do termo do exercício das suas funções, por isso

mesmo esta egrégia Presidência irá designar sessão com essa

finalidade. Todavia, não é aceitável que este momento tão

significativo para este Tribunal e para o eminente Ministro que dele

se afasta fique sem um registro, ainda que singelo. Permitam-me, por

isso, neste instante, que expresse ao Ministro Waldemar Zveiter os

meus sentimentos e dos Colegas que compõem esta Corte de admiração e

respeito ao insigne Magistrado, que com competência, eficiência,

cultura e lhaneza de trato, tanto engrandeceu este Tribunal.

Tranqüilo, cortês, apaziguador, de palavra fácil, argumento

convincente, o Ministro Waldemar Zveiter, com a sua vivência e visão

institucional, muito colaborou para a formação da imagem deste



Tribunal, hoje reconhecido pela população como Órgão Judiciário

maior, encarregado da aplicação e interpretação da lei  federal,

compromissado com as normas que regem a cidadania da população

brasileira. O Ministro Waldemar Zveiter integrou o Colegiado desde a

sua origem.

Temos a certeza de que nosso eminente Colega, que ora nos deixa,

continuará a exercitar atividade jurídica, que por manifesta vocação

escolheu, em outros setores mais compatíveis com as suas altas

responsabilidades de exemplar chefe de família. Sabemos que irá

fazê-lo com o extraordinário brilhantismo que ornamenta a sua

singular personalidade.

Ao eminente Colega, dona Cecília, seus dignos filhos, Luiz e Sérgio,

e demais familiares, fazemos votos de muitas felicidades.

Que Deus os ilumine e os proteja.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. YEDDA DE LOURDES PEREIRA (SUBPROCURADORA): Sr. Ministro

Waldemar Zveiter, em nome do Ministério Público quero apresentar as

nossas homenagens e salientar o quanto admiramos o seu

posicionamento nesta Corte, manifestando-se sempre com objetividade,

clareza e extrema lógica, aplicando o Direito aos fatos. O Tribunal,

hoje, perde um grande Ministro e, em nome do Ministério Público,

desejo que a sua nova opção lhe faça bem feliz.

Obrigada.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER: Sr. Presidente,

sou apanhado de surpresa com essas encantadoras manifestações, fruto

da bondade do coração daqueles que aprendi a admirar desde o

primeiro momento quando aqui cheguei.

Confesso aos eminentes Pares que não é fácil para mim, como não foi,

tomar a decisão que tomei. Fi-lo, contudo, jungido por necessidades

imperiosas da minha família. Deixo consignado, Sr. Presidente, que

nesses quase treze anos da nossa convivência, posso reputá-los como

dos mais férteis da minha existência, porque prodigalizaram-me V.

Exas., todos os Senhores Ministros, uma vivência extraordinária e

uma convivência maior ainda. Aprendi de algum filósofo  cujo nome

não me recordo  que viver é uma conseqüência de todos nós, mas

conviver é arte que precisa ser cultivada em todos os instantes da

nossa existência. E nada mais verdadeiro do que esta arte: na

convivência que aprendemos a

cultivar, nas divergências que pudemos manifestar de pontos de vista

jurídicos e, às vezes, e tantas vezes, institucionais, sempre

respeitosos e profundamente sinceros, todos eles. Levo dessa

convivência, como afirmei, a maior dádiva que tenho nesta fase da



minha existência. Possa eu não desmerecer dos meus Pares, na vida

que irei encetar lá fora, a confiança que sempre recebi de todos, a

amizade e o respeito.

Agradeço ao Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro as suas palavras

mais do que bondosas, frutos do seu extraordinário coração e da

amizade que passamos a nutrir, como de resto nutro por todos os

Senhores, com os quais muito aprendi e dos quais muitas saudades

terei. Elas só serão mitigadas porque levarei daqui todas as lições

sempre vivas para tentar aplicá-las como vi em cada um dos eminentes

Pares, não apenas como exteriorização dos seus sentimentos, mas

acima de tudo como exemplo das suas admiráveis condutas.

Reitero, pois, Sr. Presidente, os meus agradecimentos. Agradeço

pessoalmente a V. Exa. também, que teve a iniciativa de prestar-me

esta homenagem, porque sabe V. Exa. que não só me tornei credor, mas

cobro de V.Exa. a amizade que me honra extremamente.

Agradeço a todos por isso e peço permissão para não me alongar

porque, como devem estar percebendo, estou tomado de profunda

emoção.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PAULO COSTA LEITE (PRESIDENTE): Sr.

Ministro Waldemar Zveiter, estamos todos tomados de emoção, porque,

na verdade, como bem frisou o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,

que expressou o sentimento de todos nós, V.Exa. é uma pessoa que se

tornou credora de todo o nosso respeito e da nossa admiração. Nós,

como diz o poeta Gibran, sentiremos fome da sua face.

É uma nota lugente  de despedida hoje e não gostaria de encerrar a

sessão assim. Gostaria que V.Exa. pudesse ficar conosco, mas

compreendemos as altas razões que o levam a nos deixar.

Encerrou-se a sessão às 17:20 horas, tendo sido julgados 36

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 07  de março  de 2001

MINISTRO PAULO COSTA LEITE

Presidente da Sessão

AZELMA ELVIRA MONTENEGRO DE SOUZA FRANÇA

Secretária


