
ATA DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, EM 26.11.92

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e

noventa e dois, às quinze horas, na sala de Sessões do Superior

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

Torreão Braz, presentes os Srs. Ministros José Dantas, William

Patterson, Bueno de Souza, José Cândido, Pedro Acioli, Américo

Luz, Pádua Ribeiro, Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Costa Leite,

Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Dias Trindade, José de Jesus, Assis

Toledo, Edson Vidigal, Vicente Cernicchiaro, Fontes de Alencar,

Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio

Mosimann, Peçanha Martins, Demócrito Reinaldo, Gomes de Barros,

Milton Pereira, César Rocha e Adhemar Maciel, foi aberta a Sessão.

Ausentes, por motivo justificado, os Srs. Ministro Garcia Vieira,

Athos Carneiro e Waldemar Zveiter.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Declaro

aberta a Sessão Solene do Plenário, que tem por objetivo comemorar o

centenário de nascimento do Exmo. Sr. Ministro EDMUNDO DE MACEDO

LUDOLF.

O dia oito de outubro próximo findo marcou a passagem do centenário

de nascimeno do saudoso Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, que

exerceu, com brilhantismo, a judicatura no extinto Tribunal Federal

de Recursos e no Supremo Tribunal Federal, para onde foi convocado

diversas vezes. Esta Sessão será consagrada à comemoração deste

evento.

Para falar  em nome do Superior Tribunal de Justiça, prestando-lhe a

homenagem devida, concedo a palavra ao Eminente Ministro FRANCISCO

CÉSAR ASFOR ROCHA.

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO CÉSAR ASFOR ROCHA: Sr. Presidente;

Senhores Ministros; Sra. Subprocuradora-Geral da República; Srs.

Advogados; Srs. Magistrados; Srs. Membros do Ministério Público;

minhas Senhoras e meus Senhores; Ilustre Família do Homenageado.

Soleniza-se esta sessão pelo objetivo que encerra, qual seja o de

prestar-se homenagem ao Ministro EDMUNDO DE MACEDO  LUDOLF, quando

se comemoram os primeiro 100 anos do seu nascimento.

O Ministro EDMUNDO LUDOLF foi um dos mias completos Magistrados das

Cortes Superiores de Justiça da Nação, conforme unânime avaliação

daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele,

precisamente numa época de definições e desafios tão cortantes, ou

até mais cortantes do que aqueles que o Brasil viria a enfrentar

posteriormente.

Envaidece-me registrar que um seu Colega no Tribunal Federal de



Recursos, o eminente Ministro ABNER DE VASCONCELLOS, também cearense

como eu, ao saudá-lo na solenidade de sua posse na Presidência

daquele Sodalício, assinalava que "as esperanças gerais que se

agitam em torno da prestigiosa pessoa do preclaro Ministro MACEDO

LUDOLF têm os mais legítimos fundamentos. " "Sua Excelência"  dizia

o Ministro ABNER DE VASCONCELLOS  "é um Juiz de larga tradição,

experimentado na atividade de todas as instâncias judiciárias,

sólido no conceito de que muito justamente goza, por sua

inteligência, sua cultura, seu caráter e sua grande capacidade de

trabalho".

Naquela mesma ocasião, o eminente Subprocurador-Geral da República

Doutor ALCEU BARGEDO sintetizava em curtas palavras a primorosa

formação jurídica do Ministro EDMUNDO LUDOUF, sublinhando sua

predileção pelos estudos e reflexões no campo jusprocessualístico,

em que se tornou especialista, mostrando no Ministro EDMUNDO LUDOLF

aquele Juiz que, "no campo intelectual", podia exibir e seguir

determinada inclinação do espírito, afastando aquela "perigosa

virtuosidade enciclopédica que, pretendendo abranger mais do que

permite o engenho humano, recai infalivelmente na mediocridade".

Agora, que o Ministro EDMUNDO LUDOLF se encontra na situação

privilegiada dos mortos, que captam e nos ouvem acima da

contingência das palavras, podemos nos dirigir à altitude em que se

acha com a convicção de que o nosso verbo é o menos relevante,

importando essencialmente o nosso

encantado sentimento pela sua pessoa, que aumenta à medida que mais

o conhecemos e reconhecemos pelas leituras e releituras dos seus

escritos, dos seus votos e dos depoimentos sobre a sua vida.

Essa aproximação do Ministro EDMUNDO LUDOLF e esse contacto com ele

nos aliviam e nos fortalecem, fazem-nos compreender que o Magistrado

está muitas vezes além do seu destino  e tem que ser maior do que a

precariedade que a condição humana  lhe impõe.

Recai sobre o Poder Judiciário não apenas um volume crescente de

trabalho que, mesmo a duras penas, tem o seu trâmite, mas recaem

sobre ele as esperanças do povo de uma Nação grande e sofrida,

desigualizada, acossada  por fomes e temores, misérias e

desesperos, e esse fardo parece que vai tornando-se tão pesado, que

tememos pela suficiência das nossas forças.

Aqui nesta Corte há juízes que equivalem em estatura ao Ministros

EDMUNDO LUDOLF e essa feliz circunstância não é somente  um

conforto, como também uma garantia; o Superior Tribunal de Justiça

sucede, mas não descontinua o Tribunal Federal de Recursos, mais ou

menos como a divindade que Júpiter transformou em brisa, para que



pudesse melhor amar todas as flores.

O Tribunal Federal de Recursos, que o Ministro Edmundo Ludolf ajudou

a consolidar com o seu talento e o seu trabalho, não sobrevive

apenas na lembrança de alguns, mas é uma memória viva e atuante, que

não passa com o tempo e nem esmaece com os dias.

No sentido institucional, o Tribunal Federal de Recursos não

desapareceu e nem é um sobrevivente: ele é operante e ágil nas

heranças dos seus integrantes de ontem e no trabalho dos da sua

atualidade, como um aponte, ligando-os na mesma unidade.

Aquelas instituições que corresponderam às expectativas dos seus

criadores não se removem e aquelas outras que são criadas para

substituí-las, conservam-nas, entretanto. Essa lei da conservação

institucional tem exemplar atuação neste nosso egrégio Tribunal, que

não é outro, senão o mesmo, que ontem abrigava o Ministro

EDMUNDO LUDOLF e os seus contemporâneos que não são outros que os

seus sucessores.

Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, antigo Promotor de Justiça e

Advogado Público em Cuiabá, nos idos de 1916, Procurador-Geral e

Consultor-Geral do Estado de Mato Grosso nos começos dos anos 20,

quando iniciou, por um arrebatado ideal, a sua atividade judicante,

num roteiro iniciado como Juiz Federal em Mato Grosso depois Alagoas

e Minas Gerais, Juiz no Distrito Federal e Ministro do Tribunal

Federal de Recursos em 1947, sendo seu Presidente no período

1951/1952, onde somente os notáveis e de mais festejado saber

experimentam dessa galhardia.

O cabedal que Sua Excelência nos deixou conserva-se entre nós: as

suas diretrizes sempre lúcidas e seguras, os seus votos judiciosos e

esclarecedores, o exemplo de haver limpamente cumprido o seu dever,

sempre oferecendo à justiça, em pira ardente, a imedida sabedoria

das suas proclamações e uma vida lisa e decentemente conduzida,

enlevada por uma imbatível probidade.

Tudo isso não nos serve apenas de referências ocasionais ou

fortuitas, pois vale como sinal de percepção da aplicação de nosso

Direito Positivo, segundo um Juiz cuidadoso e profícuo.

Ministro, este Judiciário, que foi a sua vida e o seu desvelo, segue

as suas pegadas e não se assusta com os questionamentos da sociedade

civil, não por uma coragem cega, mas por uma consciência cívica que

o faz entender que as pressões legítimas sobre este Poder são na

verdade busca  de mais justiça, de justiça mais célebre, mais

próxima, mais acessível e mais justa; são solenes martírios, santas

ansiedades, de quem quer ver a justiça distribuída, não como se fôra

uma iguaria de festa, mas como sendo o pão de cada dia.



Termino, agora, as minhas palavras, agradecendo a Deus a honra de

ter a oportunidade de homenagear, embora com voz pequena, um vulto

que foi imensamente grande, que tinha na rima do seu nome o

significado dessa vastidão, mas que contrariava a sina de CARLOS

DRUMOND DE ANDRADE, pois que se para o Poeta o nome EDMUNDO

serviria apenas para uma rima, no caso de Sua Excelência identificou

um homem de soluções.

E a força de tanta grandeza, que contagiou e contagia o coração e a

mente dos varões notáveis e de veneráveis virtudes que foram e que

são os ilustres integrantes do Tribunal Federal de Recursos e os

meus eminentes Colegas do Superior Tribunal de Justiça, certamente

tranqüiliza o espírito de JOSÉ DO PATROCÍNIO quando pediu inquieto,

senão exigindo em nome de todos os jurisdicionados, magistrados

operosos, independentes, resistentes às fraquezas das paixões

humanas e infensos às seduções dos apelos menores, que lhe

garantissem, nos seus dias de infelicidade, assim como aos seus

adversários, no dia do seu triunfo.

Muito grato  a todos pelo privilégio que me deram, de me ouvir com

tanta paciência , suportando o descolorido de minhas palavras.

Obrigado.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Para falar

em nome do Ministério Público Federal, concedo a palavra à Exma.

Sra. Dra. Delza Curvello Rocha.

A EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO ROCHA (REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL): Exmo. Sr. Ministro Presidente; Exmos. Srs.

Ministros; minhas Senhoras e meus Senhores.

Mais uma vez reúne-se esta Colenda Corte Superior de Justiça para,

em solene sessão, comemorar o centenário do nascimento de um de seus

Ministros.

Essa tradicional prática é, sem dúvida alguma, salutar. Demonstra

ela a higidez de um organismo que tem consciência da importância da

memória na vida das organizações, das instituições, da própria

Nação. Ao comemorar o centenário do nascimento de um dos membros do

extinto Tribunal Federal de Recursos, esta Corte, que sucedeu àquele

Tribunal em sua mais elevada competência, está homenageando não só

um integrante da magistratura, mas cada um deles e em somatório

homenageia a própria Magistratura, o Poder Judiciário como um todo.

Isso porque demonstra esta Corte, com humildade, não obstante a

pompa formal que circunscreve à sessão, reconhecer que o respeito e

a confiança de seus jurisdicionados foram alcançados não pela

atuação isolada de um homem, ou de um pequeno grupo de homens, por

mais capazes e probos que tenham sido, mas pela contribuição



diuturna de todos os integrantes do Colegiado; reconhece mais que

esse respeito e essa confiança não são frutos somente do desempenho

da plêiade de juristas que hoje compõem esta Colenda Corte, mas

reflexo cristalino também de atuações passadas que se encontram

cuidadosa e carinhosamente registradas em seus anais, e que merecem

e deve vir à tona periodicamente, para que os mais velhos relembrem

e os mais novos aprendam.

Bergson, ao dissertar sobre a memória, distingue nela duas espécies:

a memória-hábito e a memória-lembrança.

Ao conservar o passado, fundindo-o ao presente, identificado com o

uso espontâneo que dele fazemos com freqüência, estamos

utilizando-nos da memória-hábito. É por isso que,  para alguns, uma

solenidade como esta pode representar apenas "rememoração

crepuscular", prisioneiros que se encontram "psicologia do

esquecimento" ao erigir a retórica monstruosa da "renovação", da

"modernidade", para intitular apenas e tão-somente o culto das

qualidades de indivíduos ou grupos paroquiais que detêm

momentaneamente o poder.

Mas, voltando a Bergson, a memória-lembrança conserva o passado como

tal, o passado situado no tempo, a recordação de um acontecimento

específico em nossas vidas com toda a vibração que o revestiu, quer

de felicidade, quer de dor.

É essa memória-lembrança que tem de ser cultivada nesta sessão, com

a evocação dos momentos  em que o extinto Tribunal Federal de

Recursos contou com a marcante participação do homenageado 

Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF.

Bacharel em Direito, Delegado de Polícia, Promotor Público,

Procurador-Geral de Justiça, Consultor Jurídico, Juiz Federal,

Ministro do Tribunal Federal de Recursos e em substituição no

Colendo Supremo Tribunal Federal, por onde exerceu ele as funções de

que, que foi investido, nelas se sobressaiu pelo seu espírito

público, democrático, cultor da liberdade e da justiça. Homem de

talento e cultura, dedicou-se à causa da Justiça, no desejo de

realizar o bem comum, e com isso servir com lealdade e dedicação a

seu País.

Esse é o perfil, em traços muito simples, do homenageado. Essas as

características marcantes do extinto Tribunal Federal de Recursos e

hoje desta E. Corte  pois, se formalmente deve-se à Lei Maior  a

criação do Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de

Justiça, de fato foram eles criados, erigidos por aqueles que até

hoje participam de sua constituição, criação essa que se repete de

cada momento, sem solução de continuidade, com ingresso de novos



membros.

Sr. Presidente, Srs. Ministros, o Ministério Público Federal

associa-se à homenagem hoje realizada para festejar o centenário de

nascimento do Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF e parabeniza esta

Corte Superior pela inciativa, pela oportunidade de trazer à lume,

na palavra candente do insigne Ministro Francisco César Asfor

Rocha. , a brilhante trajetória de um dos protagonistas da história

do Poder Judiciário Federal.

Muito obrigada.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Para falar

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

Maurício de Campos Bastos.

O EXMO SR. DR. MAURÍCIO DE CAMPOS BASTOS (VICE-PRESIDENTE DA ORDEM

DOS ADVOGADOS DO BRASIL):

Exmo. Sr. Ministro Presidente do Egrégio Superior Tribunal de

Justiça; Exmos. Srs. Ministros em atividade e aposentados; Exma.

Sra. Representante do Ministério Público da União; Exmas.

Autoridades aqui presentes e representadas; Desembargador Ulhoa, do

Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Eminente Presidente

da Ordem dos Advogados do Brasil-DF, Dr. Assu Guimarães,

representando S. Exa. o Sr. Ministro da Justiça; Eminente Consultor

da República Dr. Aldo Raulino Carneiro da Cunha Ferro, representando

S. Exa. o Sr. Consultor-Geral da República; familiares do

homenageado, saudoso Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF:

A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Egrégio Conselho Federal,

tem a honra de comparecer e aderir  a esta solenidade para, com

júbilo e respeito, apresentar ao Egrégio Superior Tribunal de

Justiça os seus cumprimentos pelo centenário de nascimento do

eminente Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, que honrou e presidiu o

Egrégio Tribunal Federal de Recursos.

Por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil quer manifestar aos

familiares do saudoso Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF a homenagem

da sua saudade e da sua reverência a quem dedicou toda a sua vida ao

culto do direito e à árdua tarefa de fazer justiça.

O grande advogado Milton Soares Campos pregava "vida simples e

pensamento nobre".

O eminente homem público sustentava, em seu "Testemunhas e

Ensinamentos", com a sabedoria dos iluminados:

"Decreto não é isto panacéia para os numerosos males democráticos,

mas já é um dos suaves caminhos do aperfeiçoamento. E nem se diga

que talvez seja também a renúncia o êxito imediato, que muitas vezes

avisadamente aconselha uma vida simulada e um pensamento vil. Por



que, afinal, conquanto fascinante, o êxito imediato não é o mais

duradouro, nem o mais apetecível às ambições honestas. "

Nosso ilustre homenageado de hoje, que foi, sem dúvida, homem da

mesma envergadura de Milton Campos, recebeu a presidência do Egrégio

Tribunal Federal de Recursos com essas magistrais palavras:

"Sempre timbrei em ser, no âmago da profissão que abracei, um crente

e convencido dos textos legais no que eles encerram de mais

autêntico, dentro do escopo de felicidade social, porque sem a força

imanente do direito, substractum da dignidade humana em seu lato

sentido, nada se pode encontrar de útil e belo sobre a terra. "

Nessa mesma assentada, além do ilustrado representante da OAB, o

eminente Subprocurador-Geral da República Dr. Alceu Barbedo, saudou

o Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF como um dos homens mais polidos

e fidalgos que encontrara na vida.

"Não sendo um arestoso, a sensibilidade do seu temperamento 

sensibilidade que nem sempre constitui fator de tranqüilidade na

agitação hodierna  encontra imagem nas delicadas filigranas

florentinas dessas jóias antigas e raras que os apressados tempos

atuais já não sabem produzir.

E mais:

"Processualista enamorado e emérito, o que não implica sacrifício do

Direito por amor à forma, mas respeito a esta precisamente para

maior, segurança daquele, cumpre ressaltar a clareza e objetividade

dos seus pronunciamentos que o tornam, em verdade  integral, um Juiz

completo e eminente, sabedor de todos os meandros da sua arte, que é

a mais difícil e a mais sagrada, tanto que erigida em Sacramento,

quando Juiz, o confessor, e ré, a consciência humana diante a Deus. "

Ainda quando de sua posse na presidência do Eg. Tribunal Federal de

Recursos, o Ministro MACEDO LUDOLF ouviu essas palavras do Ministro

Abner de Vasconcellos, que lhe passava a direção da Augusta Corte:

"O novo e eminente ministro presidente, com as qualidades

aprimoradas de experimentado homem de espírito público, há de fazer

ressaltar cada vez mais a reputação do Tribunal, de modo a subir

sempre na elevada estima da opinião pública. "

O saudoso Ministro MACEDO LUDOLF foi brindado com os mais sábios

conceitos pelo eminente presidente que saía, que nele reconhecia a

larga tradição de experimentado em todas as instâncias judiciárias,

sólido no conceito que muito justamente gozava, por sua

inteligência, sua cultura, seu caráter e sua grande capacidade de

trabalho.

Respeitado desse modo por seus pares, pelo Ministério Público e

pelos Advogados, bem se vê que a vida do saudoso Ministro MACEDO



LUDOLF é daquelas que não acabam porque continuam pelo exemplo,

pela invocação dos princípios que a nortearam e que fizeram de S.

Exa. a súmula do pensamento de Antônio Carlos Osório, o Advogado

poeta, para quem "SÓ TALVEZ O LOUVOR REALIZE O HOMEM  PORQUE SOMOS

FEITOS PARA LOUVAR".

Conhecendo o currículo do eminente Ministro MACEDO LUDOLF,

alegra-nos saber que S. Exa. passou por funções da maior relevância

na vida pública, começando, aos 23 anos, como Oficial-Maior  da

Secretaria do Governo de Mato Grosso.

Aposentando-se, voluntariamente, em 30.01.1959, aos 67 anos, o

Ministro MACEDO LUDOLF deixou a marca do seu saber no Estado de Mato

Grosso, ainda, como Delegado de Polícia, Promotor de Justiça,

Oficial-de-Gabinete da Presidência do Estado, Procurador-Geral,

Consultor Jurídico do Estado; no antigo Distrito Federal, na

qualidade de Juiz de Direito; em Alagoas e Minas Gerais, como Juiz

Federal.

Atuou intensamente, por dois anos, no Supremo Tribunal Federal, como

Ministro convocado, participando, como Relator, de memoráveis

Julgamentos na Suprema Corte, de onde saiu para vir ocupar a

Presidência do Eg. Tribunal Federal de Recursos.

Lembre-se que a aposentadoria do nosso eminente homenageado foi

ditada por  seu estado de saúde, consoante as palavras de S. Exa. à

Egrégia Corte, na Sessão Administrativa de 26.01.59.

Ninguém ignora quão difícil e árduo é o ofício de julgar, em

qualquer esfera. Dos Juízes se há de reclamar sólido manancial de

predicamentos intelectuais e morais que os capacitem a deslindar

desassombradamente, colocados em atmosfera sadia de confiança e

respeitabilidade, os dissídios que lhes chegam às mãos, nem sempre

tão claramente instruídos ou com autos formados com malícia e

insinceridade!

Lembrando as palavras que o Ministro MACEDO LUDOLF dirigiu ao

Presidente Getúlio Vargas, em Sessão solene de 26.10.1951,

enfatizamos que "os Governos, que se formam e se impulsionam à

feição da vontade popular, bem sabem perscrutar e sentir a

necessidade fundamental não superada por nenhuma outra, de se

cultuar a Justiça e torná-la imperante em toda a sua plenitude,

dentro do escopo permanente, imutável, de se promover e assegurar a

verdadeira felicidade social".

A Ordem dos Advogados do Brasil se curva aos que amam a justiça e o

direito e trabalham numa e noutro com o espírito voltado para o bem

comum, pois pertencem ao povo todos os pedaços do chão da Pátria, e

para o seu benefício devem trabalhar as inteligências mais



privilegiadas da Nação.

Homenageando o Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, reverenciando a

sua memória, estamos prestigiando as diversas manifestações e

revelações do dinamismo, da inteligência  e da submissão ao bem

comum que têm despontado em milhares de brasileiros que louvaram a

sociedade e a Pátria e por isso não morrem; merecem o nosso respeito

e eterna lembrança.

Senhor Ministro Presidente, muito obrigado em nome da Ordem dos

Advogados do Brasil.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Para falar

em nome da família do Sr. Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF,

agradecendo a homenagem, concedo a palavra à Dra. Nadir Ludolf dos

Santos Affonso.

A SRA. NADIR LUDOLF DOS SANTOS AFFONSO: Exmo. Sr. Ministro

Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Srs. Ministros e

Srs. membros do Ministério Público , Autoridades presentes, meus

Senhores e minhas Senhoras.

A bela solenidade a que acabamos de assistir foi realizada por

motivo do centenário do Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, que atuou

nesta Casa desde a sua fundação, em 1946, aqui permanecendo por

longos e profícuos anos, ocupando a Presidência em 1951.

Convidados pelo atual Ministro Presidente, comparecemos nós, os

quatro filhos do homenageado, deixando de estar presente nossa mãe,

lamentavelmente presa ao leito por grave enfermidade.

Escolheram-me os integrantes da família Ludolf para representá-los e

falar em nome deles, o que de certa forma tem a sua lógica, já que,

desde muito jovem acompanhei nosso Pai, trabalhando como ele e

compondo, também a partir da fundação, o Quadro da Secretaria deste

douto Tribunal, durante longo período.

Nossas vidas estiveram entrelaçadas, pois, por interesses comuns,

ele na distribuição da justiça e eu, como uma pequena peça da

engrenagem que fazia a Secretaria funcionar, executando os serviços

que lhe eram afetos e visando, entre outras coisas, amenizar a árdua

tarefa julgadora dos Ministros.

Aqui estou, pois, neste augusto Tribunal, para cumprir o que me foi

determinado.

Em muitas ocasiões, na posição de Advogada, já ocupei a Tribuna. Mas

em nenhuma fui tomada de tanta emoção como a que me domina agora, no

desempenho desta honrosa missão, de agradecer  a significativa

cerimônia que aqui teve lugar e pela qual nos sentimos profundamente

gratos.

O ingresso do homenageado neste excelso Pretório constituiu o



coroamento de uma carreira intensamente dedicada à função de julgar,

que ele desempenhava com o fervor e a vontade que sempre o

caracterizaram.

Sua nomeação para a Corte de Justiça então inaugurada, cuja

competência originária e em grau de recurso demandava um desmedido

esforço dos seus dignos integrantes, deveu-se à sua situação de

antigo Juiz Federal, cargo que ocupara sucessivamente nos Estados de

Mato Grosso, Alagoas e Minas Gerais, até que, em 1937, extinta a

Justiça Federal pelo Estado Novo, voltou ele à Capital Federal, em

disponibilidade, sendo posteriormente aproveitado no Cargo de Juiz

de Direito, funcionando como Juiz titular da 5ª Vara Cível e das 2ª

e 1ª Varas de Órfãos e Sucessões.

Sua trajetória por todos esses cargos sedimentou mais e mais seus

conhecimentos jurídicos, seja pela diversidade de matéria

submetidas ou seu julgamento, seja até mesmo pelas diferenças

regionais dos lugares onde atuou, os quais, não obstante a unidade

do conteúdo jurídico, revestiam-se muitas vezes de nuances

peculiares que desafiavam o espírito do julgador.

Tais desafios, porém, foram vencidos e ei-lo que chega ao apogeu de

sua carreira, ingressando num Tribunal da mais alta categoria, onde

a cultura e o brilhantismo de seus Pares contribuíam parar tornar

mais fascinante a função julgadora, graças aos debates que emergiam

nas sessões de julgamento.

Aí então é que vale ressaltar a principal característica da

personalidade do homenageado, nosso saudoso Pai, que aliava à sua

cultura jurídica uma educação primorosa, uma finura de trato, uma

serenidade e uma dignidade que o tornaram uma figura singular.

A delicadeza de sentimentos, a nobreza de gestos, a contenção das

palavras eram por todos reconhecidas e nós, seus descendentes, só

temos razões para demonstrar o nosso orgulho, o nosso apreço e o

nosso amor, pois na verdade representa ele um verdadeiro exemplo a

ser seguido pela posteridade e que me serviu de guia na carreira que

me propus seguir.

Esta homenagem tem para nós um alto significado. Ela representa o

reconhecimento público da vida digna e dedicada ao incansável

trabalho jurídico de uma pessoa de bem.

A Vossa Excelência, Senhor Ministro Presidente, e a seus dignos

Pares, apresentamos o sentimento de nossa gratidão. Gratidão que

simples palavras não podem expressar e que gostaríamos  ficasse

indelevelmente gravada nos anais desta Augusta Casa, como um preito

eterno de reconhecimento.

Na oportunidade não posso também calar o meu reconhecimento ao digno



Ministro que saudou o meu saudoso pai e também ao representante do

Ministério Público e ao representante da Ordem dos Advogados, cujas

palavras muito nos sensibilizaram.

Muito obrigada a Vossas Excelências, em meu nome pessoal e em nome

de toda a Família LUDOLF.

Que Deus abençoe esta Casa.

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ (PRESIDENTE): Quero

assinalar a presença de Rubem Mauro Cardoso Ludolf, Walter Santos

Affonso, Nadir Ludolf dos Santos Affonso, Dulce Ludolf Mader e Leda

Ludolf, familiares do saudoso Ministro Macedo Ludolf, tendo à frente

a Dra. Nadir Ludolf dos Santos Affonso, que falou em nome deles.

A exemplo do que ocorreu em relação a outros homenageados, o

cerimonial fará distribuir livro editado como preito que se rende ao

saudoso Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF.

Agradeço às autoridades e a quantos vieram com a sua presença

prestigiar esta solenidade.

Declaro encerrada a Sessão.

Encerrou-se a Sessão às quinze horas e quarenta e cinco minutos, da

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

Sr. Ministro Presidente e pela funcionária que a secretariou ad hoc.

Brasília, 26 de novembro de 1992.

MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ                 ROSÂNGELA SILVA

Presidente                                     Secretária


