
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 07 DE ABRIL DE 1994

PRESIDENTE: Exmo. Sr. Ministro JESUS COSTA LIMA

SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO

ROCHA

SECRETARIO (A): DR. SINOMAR SILVA DE SOUZA

Às 15:10 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DANTAS, JOSÉ

CANDIDO DE CARVALHO FILHO, PEDRO ACIOLI, ASSIS TOLEDO, EDSON

VIDIGAL, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, ADHEMAR MACIEL e ANSELMO

SANTIAGO, foi aberta a sessão. Ausentes, ocasionalmente, o Exmo. Sr.

Min. ASSIS TOLEDO e por motivo justificado, o Exmo. Sr. Min. CID

FLAQUER SCARTEZZINI. Presidiram, interinamente a sessão, os Exmos.

Srs. Ministros ASSIS TOLEDO no julgamento do MS 3157-0/DF e JOSÉ

CANDIDO DE CARVALHO FILHO no julgamento do CC 7793-1/DF, relator o

Exmo. Sr. Min. JESUS COSTA LIMA.

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

O EXMO. SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (PRESIDENTE) Senhores

Ministros, estou presidindo, mais uma vez, a sessão da terceira

Secão, porque o Sr. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI encontra-se,

hoje, em Cuiaba como Corregedor da Justiça Eleitoral, a fim de

acompanhar uma eleição simulada.

JULGAMENTOS

O EXMO. SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA (PRESIDENTE): Senhores

Ministros, não posso deixar de registrar, eventualmente na

Presidência da Seção, antes de conceder a palavra ao eminente

Ministro PEDRO ACIOLI um fato de todos conhecido: Ministro JOSÉ

CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO comparece pela última vez a uma sessão da

Terceira Seção, pois se afasta em decorrência de aposentadoria. O

Brasil perdeu um médico, mas o País ganhou um jurista e um grande

magistrado. Nascido na cidade de Boa Viagem, no Ceará, quem sabe, o

Ministro JOSÉ CÂNDIDO não está a estas horas relembrando a sua

meninice naquela cidade, passeando montado em seu carneiro branco,

causando preocupações a Dona Maria Emília, pois, quando o procurava

não o encontrava por perto. Ainda muito jovem, quase criança, teve

que seguir para a cidade de Canindé, onde frades, quase todos

alemães na época, possuiam um estabelecimento de ensino exemplar.

Mas o jovem JOSÉ CÂNDIDO tinha outros sonhos: foi para Fortaleza e

lá frequentou o Colégio São Luiz e o Liceu do Ceará. Se não me

engano, porque não havia faculdade de Medicina no Ceará, na época,

como o jovem JOSÉ CÂNDIDO  queria ser médico, foi para

Salvador-Bahia, sede de famosa Escola de Medicina. A boa viagem que

fez, saindo de Boa Viagem, acabou por transformar o Ministro JOSÉ

CÂNDIDO em estudante de Direito e, desde então, um apaixonado pela



matéria penal. Destacou-se como professor de Francês e de História

e, especialmente, de Direito Penal. Publicou diversos trabalhos,

realizou inúmeras conferências e chega, hoje, completando 27 anos,

bem jovem, como Juiz; de uma vida de sofrimento, inteiramente

dedicada a distribuir justiça, sofrendo os dramas de consciência e

as angústias, pelas quais todos nós passamos para julgar muitos

processos e causas difíceis, patrocinadas muitas vezes por luminares

do Direito e em que estão envolvidos milhares e milhares de

cruzeiros reais, e o Juiz - com a mão da Lei, fiel à sua

consciência, aos seus postulados de dignidade, de honradez, tal qual

fez o Ministro JOSÉ CÂNDIDO durante toda a sua magistratura,

durante toda a sua vida - proclama o direito aplicável ao caso

concreto. Ministro JOSÉ CÂNDIDO, V. Exa. vai deixar muitas saudades

nesta Casa pela pessoa que é, pelo amigo fiel, dedicado, sincero,

mas saiba V. Exa. que nós, os que ainda ficamos por pouco tempo,

certamente aqueles que aqui permanecerão durante muitos anos,

continuará a ter em cada um de nós o mesmo amigo, o mesmo colega,

com gabinete sempre aberto e o coração sempre triunfando de alegria

para recebê-lo. Receba o nosso abraço e muitas felicidades junto a

sua família, esposa, filhos e netos. Seja feliz, Ministro JOSÉ

CÂNDIDO. O nosso abraço de muita paz.

O EXMO. SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI: SR. Presidente, Srs. Ministros,

Dra. Subprocuradora-Geral da República, Srs. funcionários e Eminente

Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO: coube a mim a honrosa e

grata missão de, em nome dos componentes da Seção, usar da palavra

para homenagear V. Exa. por ser esta a última vez que, como Juiz,

tomará assento nesta Egrégia Seção do Tribunal, por força de

implemento de idade. Sabe V. Exa. que a minha vida de Magistrado

Federal está ligada a do ilustre homenageado. Fomos escolhidos e

nomeados Juízes Federais pelo então Presidente da República General

Humberto Alencar de Castelo Branco, de saudosa memória, cabendo-me a

Seção Judiciária de Alagoas o encontro ao Ilustre Magistrado

designado para a Seção Judiciária da Bahia. Já nos idos de 80 fomos

nomeados para o sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos pelo

honrado Presidente João Figueiredo. Com o advento da Constituição de

1988, o Tribunal Federal de Recursos foi transformado em Superior

Tribunal de Justiça, passando os seus Ministros a integrá-lo. V.

Exa. , Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO, de nascimento do

Estado do Ceará, porém de coração do Estado da Bahia, por haver lá

se radicado e constituído família. Foi Advogado, Deputado e

Professor do glorioso Estado da Bahia, tornando-se conhecido e

respeitado pela sua honradez, seriedade, cultura, lhaneza de tratos



para com as pessoas, desfrutando, assim, de um grande prestígio na

terra do inigualável Rui Barbosa. Como Ministro, integrou a Sexta

Turma, sendo o seu Presidente até pouco tempo, destacando-se pela

correção, lucidez e habilidade na condução dos trabalhos. Julgador

de primeira qualidade pela sua sobriedade; pelo brilhantismo dos

seus votos, como também pela maneira elegante e sábia na condução

dos debates. Juiz probo, honrado, operoso, sereno, corajoso,

independente e, ainda, conhecido como "durão", por ser implacável

com aqueles que cometem delitos e crimes hediondos. Como colega,

considero-o sem defeitos pela maneira cortez e cativante como trata

os seus amigos. Igual comportamento tem com relação aos funcionários

de seu gabinete e demais funcionários desta Casa. Aqui, com

brilhantismo, saber, inteligência e independência, exerceu também a

relevante função de Ministro-Corregedor. Idêntica função desempenha

agora no Colendo Tribunal Superior Eleitoral. Saúdo, por fim, o

Ilustre Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO, como Juiz de Escol,

marido exemplar, pai, irmão e filho inigualável. Que Deus ilumine V.

Exa. , para que continue sempre dotado destas qualidades que tanto

honra e dignifica a sua família e seus amigos!

A DRA. DELZA CURVELLO ROCHA (SUBPROCURADORA-GERAL): Sr. Presidente,

Srs. Ministros desta Colenda Corte, Sr. Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE

CARVALHO FILHO. Com esta singela homenagem, vive a Terceira Seção um

momento marcante, em que são transpostos os limites do poder

jurisdicional, restando projetada singularmente e de forma marcante,

a saudável rotina de nossa convivência. Em sua atividade judicante,

o homenageado, Sr. Ministro JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO,

demonstrou competência ímpar, desempenhando sua elevada missão,

preenchendo todas as expectativas e anseios dos jurisdicionados, de

uma justiça justa e a tempo. A experiência de vida, os conhecimentos

jurídicos e seu auto-espírito público fizeram de S. Exa, um Juiz

detentor da proficiência e do descortino em poucos encontrados. A

preocupação em fazer justiça foi uma constante em sua vida. Disso

somos todos testemunhos. Senhor Ministro, na literatura chinesa, e

agora evoco a descontração que a saudável rotina de nossa

convivência nos permite, o Livro das Mutações, entre outros

ensinamentos, orienta o homem no sentido de se tornar independente

da tirania dos acontecimentos, habilitando-o a estruturar a sua

vida, segundo sua vontade soberana, de modo a torná-la um todo

orgânico, dirigindo-se assim a harmonia como derradeiro "Tao"(ou

caminho) em que estão enraizados todos os seres. Por ele, o caminho

do homem deve reencontrar o ponto de partida e descobrir que no

próprio caminhar tudo se modificou. O Ministério Público espera que



o presente momento possa tornar acessível a V. Exa. um novo ponto de

partida deste extraordinário caminho sem fim.

O SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO: Quando aqui cheguei,

há catorze anos, pensava que, para deixar o Tribunal, este dia não

chegaria. Há uns quatro anos, durante algum tempo, quis antes sair;

mas, fui ficando, ficando e, quanto mais olhava para a frente, mais

este dia se afastava. Tive dúvidas se chegaria. E não é que

aconteceu mesmo? Hoje, pela manhã, li no jornal uma notícia de que

ontem, coincidentemente, aposentava-se, em plena atividade, aos 85

anos, um Ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Pensei: ainda

bem que estou saindo com 70 anos. Coisa de país rico, que se dá ao

luxo de ter dois Ministros, ao invés de um, depois dos 70 anos. Vou

transferir este resto de tempo para uma outra atividade, pois não

posso ficar parado. Meu médico dizia: cuidado, não durma muito após

o almoço. Começa assim: 20 minutos, depois uma hora, duas, e a

arteriosclerose te pega; e o resultado é ficar um homem meio inútil

para o resto da vida. Não quero isso. De modo que vou exercer a

mesma atividade que vinha exercendo. O Ministro JESUS COSTA LIMA,

que falou primeiro, é um conterrâneo e não podia faltar. Eu já havia

sido saudado por um mineiro, por paranaense; também  o seria pelo

Ministro PEDRO ACIOLI, de Alagoas, quando o Ministro JESUS COSTA

LIMA tomou a iniciativa, para não permitir que o Ceará faltasse

nesta hora. Contemporâneo de ginásio, ele estudando num colégio

cearense, e eu num colégio em São Luiz, o Ministro JESUS COSTA LIMA

era mais ligado a religião que eu, pois estudava no colégio dos

Maristas, e meu colégio não tratava de religião como o dele, que

tinha comunhão diária. Depois de muito tempo, comecei a perceber que

ele estava ficando "herege", porque, quando o Cardeal Dom Aloizio

Loscheider foi sequestrado dentro de uma penitenciária, o Ministro

JESUS COSTA LIMA disse: bem feito. Ele estava intrigado, porque o

Cardeal não tinha ido para lá com suas vestes, e sim de paletó e

gravata, e de manga-de-camisa. Nos éramos acostumados com aquela

batina dos Maristas, com aquele papo branco na frente, por isso

todos os estudantes o respeitavam, o que hoje não ocorre. Estou

satisfeito com minha saída. Fiz questão de que não fosse aquela

missa de finados, como era antigamente: todo mundo abafado, querendo

sair, querendo chorar, tornando-se essa saída igual a de um campo de

luta. E como jogador de futebol: vou-me despedir no campo; vou-me

despedir na sala de julgamento. A partir daí, meu adeus,

lembrando-me do escritor Mauro Motta, que disse: "Nós nos despedimos

voltamos para o reencontro"; então me despeço de novo,

permanentemente aqui, porque tenho a convicção de ter deixado meus



melhores amigos. Hoje, chego a Bahia: são poucos os amigos que

tenho, porque quatorze anos afastam as pessoas. No Ceará, chego a

Praça do Ferreira e fico olhando os rostos dos cearense, para ver se

encontro um amigo de meu tempo, mas não encontro mais. De meu tempo

é isso: amizade que fiz com os Ministros, com os Advogados; com os

Procuradores da República, com os Subprocuradores, esse pessoal que

convive conosco. Saindo, levo muita saudade, não tenham dúvida. Há

uma modinha que diz: "Quem parte, leva saudade e quem fica, fica

morrendo de dor". Esse não será o caso, porque ninguém vai morrer de

dor, mas fico com saudade, porque convivi muito amavelmente com

todos; não tive atrito, não tive nada; sempre fui de boa

convivência. Noutro dia, vi numa daquelas observações de

Calamandrei, que se deu ao luxo de escrever um opúsculo sobre a

opinião dos advogados sobre o Juiz, assim: "Não brigue com o Juiz".

Serviu para mim. Se não briguei com o Juiz, quando era Juiz, muito

menos o farei como um advogado. Manterei a mesma cordialidade, a

estima, a consideração, o mesmo convívio, até que as coisas corram

lá para cima. Se não posso chegar aos 85 anos como Magistrado,

espero fazê-lo como Advogado. Lutarei até o final. Se tiver de

morrer as quatro horas da tarde, quero frequentar uma audiência as

dez da manhã. Agradeço a Dra. Delza Curvello Rocha as suas palavras;

ao Ministro Pedro Acioli, que conheci há muito tempo, quando era

Juiz Federal em Alagoas. Eramos Colegas do Rotary. Sua presença aqui

deixa-me feliz, porque foi uma pessoa com a qual muito me

identifiquei. Não poderia destacar quem é mais ou menos meu amigo. O

Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO não estava na despedida da

Turma, mas tive a oportunidade de dizer-lhe que somos amigos, ha

quatorze anos, desde a Universidade de Brasília. Por último, ele

chegou até aqui. Aos Servidores da Justiça, do Tribunal, também

agradeço a compreensão, a estima, o respeito e a colaboração com que

sempre me trataram. O que resta? Só dizer adeus. Muito obrigado.

Encerrou-se a sessão as 17:00 horas, tendo sido julgados 63

processos.

Brasília, 07 de abril de 1994

MINISTRO JESUS COSTA LIMA

Presidente da Sessão

SINOMAR SILVA DE SOUZA

Secretário


