
ATA DE JULGAMENTO

CORTE ESPECIAL

Ata da 19ª Sessão Ordinária

Em 21 de outubro de 1998

PRESIDENTE:EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: Exma. Sra. Dra. YEDDA DE LOURDES

PEREIRA

SECRETÁRIA: Bela. ROSÂNGELA SILVA

Às 14 horas, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros BUENO

DE SOUZA, COSTA LEITE, NILSON NAVES, EDUARDO RIBEIRO, EDSON VIDIGAL,

GARCIA VIEIRA, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, WALDEMAR ZVEITER, FONTES

DE ALENCAR, SÁLVIO DE FIGUEIREDO, HÉLIO MOSIMANN, PEÇANHA

MARTINS, DEMÓCRITO REINALDO, HUMBERTO GOMES DE BARROS, MILTON LUIZ

PEREIRA, ADHEMAR MACIEL, ANSELMO SANTIAGO, JOSÉ ARNALDO DA FONSECA e

FERNANDO GONÇALVES foi aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Ministros

CID FLAQUER SCARTEZZINI e VICENTE LEAL.

Licenciado o Excelentíssimo Senhor Ministro WILLIAN PATTERSON, sendo

substituído pelo Excelentíssimo Senhor Ministro FERNANDO GONÇALVES.

O Excelentíssimo Senhor Ministro ADHEMAR MACIEL compareceu à sessão

para julgar processo a ele vinculado.

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

PALAVRAS

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

(PRESIDENTE): Srs. Ministros, hoje, exepcionalmente, participa desta

sessão o nosso Eminente Colega, Ministro Adhemar Ferreira Maciel,

que breve deixará as suas atividades nesta Corte em razão de pedido

de aposentadoria voluntariamente formulado. Aproveitando a sua

agradável presença em momento tão especial, manifesto-lhe, no

ensejo, o reconhecimento desta Corte de Justiça pelos relevantes

serviços, pelas preciosas lições de vida que legou a todos nós, seus

Colegas, e aos jurisdicionados.

Torno público, em nome dos meus pares, o nosso afeto e admiração

pelo Eminente Colega, que, sem dúvida alguma, deixará uma lacuna,

neste Tribunal, difícil de ser preenchida. Sabemos, porém, que a sua

voz continuará a ecoar nesta sala de sessões, traduzida em suas

doutas decisões e, também, que a sua honradez servirá de exemplo

para nós como para todos os nossos concidadãos.

Convicto de que o Insigne Colega está dirigindo-se não à

inatividade, mas rumando para novos horizontes e desafios, deixo-lhe

palavras de amizade e de reconhecimento pelo trabalho prestado no

curso da sua existência e, brilhantemente, na qualidade de Juiz.



Percorreu toda a carreira de Juiz, desde os primórdios da

reinstalação da Justiça Federal de Primeiro Grau, alcançando o

Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, em seguida, esta

Corte de Justiça.

Professor universitário, publicista interessado no Direito

norte-americano, legou-nos brilhates lições que, sem dúvida alguma,

costarão dos anais desta Casa.

Quero estender as nossas breves homenagens à sua digna esposa, Maria

Ângela Maciel, e aos ilustres filhos do casal a quem desejo muita

saúde e muita paz.

Que Deus o proteja, Ministro Adhemar Maciel, e à sua digna família.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. YEDDA DE LOURDES PEREIRA

(SUBPROCURADORA-GERAL DE REPÚBLICA): Srs. Ministros, o Superior

Tribunal de Justiça está na iminência de perder um de seus grandes

juízes, que honrou esta Casa, como demonstra o voto proferido no

mandado de segurança julgado há pouco.

O Ministério Público, assossiando-se às palavras do Sr. Ministro

Presidente desta Casa, formula ao Ministro Adhemar Maciel votos de

que essa nova fase que se instaura em sua vida seja profícua e

brihante como foi neste Tribunal.

Meus parabéns, Sr. Ministro, e Seja muito feliz.

O DR. ANTÔNIO VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO): Sr.

Presidente, Srs. Ministros, encontrava-me ausente desta sala e, ao

retornar, fui surpreendido com a notícia da aposentadoria do

Eminente Ministro Adhemar Maciel. Por essa razão, só depois da

manifestação de S. Exa. pude colocar a beca e pedir permissão a V.

Exa. para um registro em nome pessoal e em nome dos advogados.

Pessoalmente, Sr. Presidente, devo dizer que as famílias Maciel e

Vilas Boas têm laços de amizade antigos. O Eminente Ministro Adhemar

Maciel bem sabe que o meu saudoso avô tinha relações de amizade

fraterna com o pai de S. Exa. e com vários membros da família

Maciel.

Portanto, não posso deixar de solicitar a V. Exª que faça constar em

ata um registro em meu nome, um registro de saudação, de respeito e

de admiração pelo Ilustre Ministro; bem como um registro em nome dos

advogados pois nós todos que militamos nesta Colenda Corte temos por

S. Exª grande admiração e fazemos do Eminente Ministro Adhemar

Maciel um julgamento extremamente favorável, mercê de suas

qualidades de grande Juiz.

Muito obrigado a V. Exa.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ADHEMAR MACIEL: Senhor Presidente,

inicialmente, quero agradecer as palavras gentis de V. Exa. , e da



eminente Subprocuradora-Geral da República.

Exmos. Srs. Ministros.

Numa coincidência muito grande - uma vez que não integro a Corte

Especial -, compareço a este Colegiado pela última vez. Aqui vim

para relatar um único processo, o incidente de Arguição de

Inconstitucionalidade no MS n. 4.993/DF, no qual por ironia - uma

aposentada se nega a recolher a contribuição para a seguridade

social, por entender que medida provisória que a instituiu padece de

incostitucionalidade.

Depois de amanhã, se tudo acontecer como esperado, sairá meu ato de

aposentadoria, selando uma vida de mais de duas décadas de

judicatura, e mais de quatro década de serviço público federal.

ainda que eu seja parco de palavras, não posso deixar de consignar,

sobretudo por ser a última vez, uma das razões que me levou a

sacrificar a família, que não mora aqui em Brasília, e que também

me levou a ganhar menos dinheiro por permanecer no cargo: a amizade.

Aqui, no STJ, Senhor Presidente, formei meus melhores amigos. Peço

permissão a V. Exa. , e peço a compreensão dos Colegas para registrar

uma Zitat de um de meus autores preferidos: Goethe:

"Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieth, verdient nicht, dass

die welt von ihn erfahre" (Tasso A 1 Sz 3 Tasso Vs 447).

"Aquele que não vê o mundo em seu amigo, não merece que o mundo dele

tome conhecimento. "

Despeço-me dos meus amigos, colegas/irmãos, pois o tempo de

separação do convívio diário também chegou.

Senhor Presidente, agradeço, também, ao eminente Dr. Antônio Vilas

Boas Teixeira de Carvalho. A amizade entre as famílias Maciel e

Vilas Boas já está consolidada há quase um século.

Finalmente, Senhor Presidente, deixo meus agradecimentos aos

funcionários desta Corte, na pessoa da Dra. Rosângela Silva.

Obrigado.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

(PRESIDENTE): Agradeço a presença do Eminente Ministro Adhemar

Maciel, nesta Corte Especial, a que compareceu para julgar o

incidente de inconstitucionalidade suscitado pela egrégia Segunda

Turma.

JULGAMENTOS

Encerro-se a sessão às 18:30 horas, tendo sido julgados 04

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 21 de outubro de 1998

MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO



PRESIDENTE DA SESSÃO

Bela. ROSÂNGELA SILVA

SECRETÁRIA


