
ATA DA   5ª Sessão Extraordinária, de 29 de junho de 1999

 

 Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros  LUIZ

VICENTE CERNICCHIARO, FERNANDO GONÇALVES e HAMILTON CARVALHIDO, foi

aberta a Sessão.  Às  18:15  horas, suspendeu-se a Sessão, nos

termos  do  art. 150, parágrafo único, do RISTJ,  determinando-se  o

seu prosseguimento para o dia 30.06.99, intimados os presentes na

sala de Sessões da Sexta Turma.  Em 30.06.99, às 9:00 horas,

prosseguiu-se a Sessão, encerrando-se às 15:45 horas.  Ausente,  por

motivo de licença, o Exmo. Sr. Ministro WILLIAM PATTERSON.

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

 

            PALAVRAS

 

O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE LEAL (PRESIDENTE): Declaro abertos os

trabalhos desta sessão extraordinária da Sexta Turma, a última deste

semestre forense.  Louvo a Deus por estarmos aqui de pé, com saúde,

cumprindo  o  nosso  labor,  que é tão insano.

 

J U L G A M E N T O S

 

           P A L A V R AS

O  EXMO.  SR. MINISTRO VICENTE LEAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros;

ilustre  Representante  do  Ministério Público Federal   com

assento  nesta  egrégia  Turma; Senhores   Servidores   da   Casa;

ilustrada assistência.

Esta Egrégia urma conclui o seu semestre de trabalhos.

Termina-se  a  jornada  com  resultados sumamente  satisfatórios.

Consta dos registros da   Coordenadoria   que  a  Turma  ordenou  a

publicação,   em  julgamentos  colegiados,  de 5.535  acórdãos.

Ressalte- se que esta egrégia Turma, por algum tempo,  funcionou

com apenas três  Ministros, pois só a partir de meados de abril

incorporou-se  a  nós  o  Sr.  Ministro Hamilton Carvalhido.  Foram

julgados em sessão: 4.573 processos. E decisões  proferidas

monocraticamente  foram 2.750. É uma estatística  que,  se  por um

lado demonstra o trabalho  e  a  dedicação  dos  Membros  desta

Corte,   evidencia,  por  outro  lado,  que  o sistema   está

absolutamente  errado.  É  uma estatística assombrosa. Se é

interessante para nossa satisfação pessoal por termos cumprido o

dever,  por  outro  lado demonstra que estamos com     encargos

superiores    às   nossas possibilidades   físicas.   Esse   é

apenas  um registro de natureza regimental. O  que  me  leva  hoje



a  registrar com palavras   que   gostaria   de  ser,  palavras

douradas  é,  sem  dúvida, o fato histórico da despedida   desta

Turma  do  nosso  Ministro decano,  o Sr. Ministro LUIZ VICENTE

CERNICCHIARO,  que  após dez anos e três meses de  atuação

permanente neste Tribunal e nesta Turma, despede-se da vida forense

e  vai  para o repouso próprio de quem cumpriu o dever.  Para

saudar,  em  nome  da Turma, o Sr. Ministro  LUIZ  VICENTE

CERNICCHIARO,  dou  a palavra ao Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES.

EXMO.  SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Sr. Presidente,  Srs.

Ministros, Sr. Ministro LUIZ VICENTE    CERNICCHIARO,    nós   já

estamos acostumados  com  o  brilho  e o descortino do nosso

Presidente, Vicente Leal, mas quero crer que  hoje  S.  Exa.  não

foi  muito  feliz na escolha  ao  designar  este "Juiz tabaréu", lá

das   Minas  Gerais,  para  saudar  tão  impar personalidade, que é

o nosso preclaro Ministro LUIZ  VICENTE  CERNICCHIARO.  É  por isso,

meu prezado  Ministro, que vou falar pouco, porque aprendi,  na

minha   Minas  Gerais, que se as palavras  são  de prata, o silêncio

é de ouro. Vou  falar  pouco,  porque  não  me permitiu a

Providência  Divina  o  dom  da oratória e nem alcançar,  nesta

oratória, o volume suficiente para saudá-lo.  Creio que hoje não é

um dia de despedida. A toga por V. Exa. envergada,  leal  e

honradamente,  desde o  longínquo ano de 1966, será   habilmente

substituída  pela  beca  do advogado.   Haverá   apenas   uma

mudança  de posição. Mas V. Exa., deixando o Tribunal, que tanto

engrandeceu, que tanto nobilitou, esteja certo   de   que   a  sua

consciência  estará tranqüila, porque cumpriu o seu dever para com o

jurisdicionado,  para  com  a  Pátria,  e, fundamentalmente,  para

com  a Justiça e para com  o  Direito.  As  suas posições

arrojadas, posições de vanguarda, muito contribuíram para

engrandecer  o  nome  do  Superior Tribunal de Justiça;  e  um

tribunal não é grande só pela hierarquia que ocupa dentro do Poder

Judiciário, mas é  essencialmente  grande  e valoroso  pelo brilho

dos seus componentes. V. Exa.,  sem  nenhuma sombra de dúvida, é um

dos baluartes  que   ajudou  implementar  o  novel Superior

Tribunal  de  Justiça  e confirmá-lo perante  a  opinião  pública

nacional  como o verdadeiro   Tribunal   da   Federação.  Tenho

certeza,  Ministro  LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, que  V. Exa. fará

muita falta ao Tribunal  e,  em  particular, a esta 6ª Turma. Para

mim  é  um grande desalento a sua saída, porque  suas teses sempre

me conduziram, dentro  das  minhas  limitações  em matéria de

direito,  principalmente  de  Direito Penal, a uma  reflexão maior.

E as nossas divergências, V.  Exa.  bem  sabe  disso,  sempre



ficaram no campo   puramente   doutrinário,  sem  nenhuma conotação

pessoal. Apenas divergências.  Como  disse V. Exa. certa vez, o

pessoal das  Minas  Gerais é liberal com certo tipo de conduta  e

extremamente rigoroso com outras,  isso  talvez  seja  um reflexo,

mas tenho, admito, influenciado por V. Exa., feito um   trabalho

comigo  mesmo  para  segui-lo, acompanhá-lo  na  sua  postura  de

vanguarda,  no seu  "desideratum"   extremamente  liberal. Só nos

resta lamentar a saída  do brilhante  magistrado  e formular votos

de que agora, na magistratura de pé,  continue  com o mesmo  brilho,

com o mesmo denodo, com a mesma sensibilidade   que   teve   na

magistratura sentada.

Obrigado,  Ministro  Cernicchiaro, pelos ensinamentos. Obrigado

por tudo o que o senhor fez e  contribuiu  para  o  engrandecimento

da Justiça Brasileira. Quero dizer que a minha reverência por V.

Exa.  é  tão  grande  que  até hoje não tive a coragem de tratá-lo a

não ser de  senhor.  Mas V.  Exa.  merece  essa reverência, merece

esse tratamento e merece, também, um descanso, para agir em outra

atividade, para dar desenvoltura   à  sua  inteligência brilhante,

ofertada por Deus. Que  a  Divina Providência vos proteja e vos

guarde juntamente com a dileta esposa e a querida filha.   Muito

obrigado,  Ministro.

O EXMO.   SR.   DR.   ANTÔNIO   AUGUSTO  CÉSAR CÉSAR

(SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA): Sr.Ministro-Presidente,  Sr.

Ministro FERNANDO   GONÇALVES,  Sr. Ministro HAMILTON CARVALHIDO.

Meu Ministro VICENTE  CERNICCHIARO. De certo, vejo-me, antes de

tudo,  colocado na posição de  divergente, e de divergente do Sr.

Ministro FERNANDO GONÇALVES. Desta feita, com certeza, V. Exa. me

apoiará, pois no momento em que S. Exa. se insurge  contra  o  ato

que  diz  de   pouca  inteligência do Sr. Ministro VICENTE  LEAL ao

designá-lo  para   saudar   V.   Exa.,   pelo, contrário  deu

mostras S. Exa. cabalmente de  que ambos,  ele  e o Ministro Vicente

Leal,  são herdeiros dessa  mesma  inteligência  com  que V. Exa.

tem permeado os julgamentos desta  Turma. Lembro-me de que,  quando

vim para cá,  obtive quase que  a realização  de um sonho porque,

pretendendo  vir  para   uma   Turma Criminal, fora  inicialmente

designado por  um   ano   e   meio   para trabalhar  em uma Turma

de  Direito  Público,  o que  muito me  honrou. Um ano e meio depois

quis o destino - não sei por quais  razões  - que ocorresse uma

portaria  trazendo-me   o    prêmio  de  vir a trabalhar com V. Exa.

De  V. Exa. eu já ouvira falar muito, já tinha tido muito contato

com as suas  obras e sempre fazia referência  a trabalhos de V.Exa.

em muitos pareceres por mim exarados.  Conhecia-o  também  como



orgulho da sua terra. Ao conversar com Luiz Carlos Guimarães,

advogado  da   Fazenda  Santa Lina,  na  nossa pequenina  Quatá,

disse-me ele todo orgulhoso que  Quatá  era  importante  porque

tinha  um Ministro  genial. E  esse Ministro era V. Exa. Estudioso,

referia-se ele ao autor do "Compêndio", referia-se ele ao autor da

"Estrutura",  do "Dicionário", referia-se  ele ao homem das muitas

obras  deixadas a nível doutrinário por esse Brasil afora. Mas,

acima de  tudo,  era  um homem  da terra,  de uma cidade pequena que

se sentia bem  representado naquilo  que  podia esperar do  fazer

justiça. Sabia  ele  que  toda   aquela  Doutrina,  que pudera

realmente ser  reunida  no  saber  do  Século XX,  estava

depositada   em V. Exa.  e que de  V.  Exa.  emanava  para  a

formação dos julgados e satisfação dos jurisdicionados e para  a

segurança  daqueles  que,  livres, sabiam da exclusão das pessoas,

necessárias às vezes, para própria liberdade e preservação da

ambiência social.  Nessas condições, Sr. Ministro, o prêmio que  me

foi  concedido de viver com V. Exa. é inexcedivel, e foi com uma

alegria  imensa que eu o  recebi.  A  alegria  é  um  sentimento

extremamente   curioso,   porque  convive  com outros  cinco   e

com   eles  o ser humano é  capaz   de   experimentar  uma

infinidade  de sentimentos,  de  sensações,  de  estados   de

espirito.   Como   as   cores,   apenas  três, permitem-nos o

arco-íris, seis sentimentos dão permissão  à montagem da riqueza de

uma vida.  Desses seis sentimentos, o único positivo é o  sentimento

da alegria.É ele que tempera  todas as coisas - tempera  o  amor,

tempera o ódio, tempera  a arrogância,   tempera   todas  as coisas,

tempera até mesmo o nojo.  Dessa sorte, Sr. Ministro, essa alegria,

que   hoje   podia  ser  substituída  por  uma tristeza,   não   vai

ser amesquinhada,  ser aviltada  e  deixar  de estar presente em

mim, porque  ela  me  dará   o   valor  insuperável de  ter estado,

de  ter  podido  usufruir  da presença e dos ensinamentos ao vivo de

V. Exa. Não lhe digo adeus, Sr. Ministro, V. Exa está  e permanecerá

com alegria em  mim. Assim como  permanecerão   nas   lições

dadas  e  através dos seus  julgados,   não  apenas  nas pessoas

que  foram   objeto  do  julgamento,  mas também em todos aqueles

que     tiveram   oportunidade  de   buscá-lo   e de  estudá-lo. À

Dona  Concita  e  à Ana  Maria, musas inspiradoras  de  toda  a  sua

atividade,  as minhas homenagens. Tenho a certeza de que elas agora

terão  um  pouco  mais  de  tempo  para desfrutar  do  esposo  e

pai exemplares  que  V.Exa. sempre foi e continuará sendo. Por

essas  circunstâncias todas, não há perdas,  Senhores, a perda é

apenas um momento do que se vai. Vale é o ganho daquilo que fica No



caso de V. Exa. é de tal monta o ganho que  essa perda  realmente

se  anula. Penso, acima de tudo, que esse  ponto  de luz que  V.

Exa., como estrela    para   os    viajantes,   aqui fixou há de

permanecer e  brilhar  por  todo o nosso existir. A V. Exa., Sr.

Ministro  LUIZ  VICENTE  CERNICCHIARO, o meu muito obrigado.

 Srs. Ministros. No encerrar desta sessão, meus parabéns por

terem realizado  Justiça durante este  semestre, da maneira como

pôde ser feita.   Eu tenho certeza de que nas condições de  acúmulo

a que está submetida esta Turma não  só foi a  melhor possível, mas

- e por que não   dizer,  uma vez tendo-os assistido? - sem modéstia

que seria falsa para o  adjetivo,  foi  excelente. Srs.

Funcionários. Muito obrigado  pela  tolerância  para comigo.

Desejo-lhes um breve regresso  no mês  de agosto deste mesmo ano,

com  muita  saúde. Em especial, ao Sr.Ministro LUIZ VICENTE

CERNICCHIARO, o meu abraço de eterno aprendiz. Muito obrigado.

EXMO. SR. MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO: Exmo. Sr. Ministro

VICENTE LEAL, digno   Presidente  desta  egrégia  6ª  Turma; Exmo.

Sr.  Ministro FERNANDO GONÇALVES; Exmo. Sr. Ministro HAMILTON

CARVALHIDO; permitam-me, também,   mencionar   expressamente  o

nosso querido  Ministro   WILLIAM  PATTERSON,   que  infelizmente

não   tem continuado  no  nosso convívio,  todavia  esperamos que o

prazo seja breve;   Exmo.   Sr.   Subprocurador-Geral  do Ministério

Público Federal, Dr. ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR; Srs. secretários,  Srs.

taquígrafos, jovem sonoplasta, Srs. assistentes  de  plenário,  a

quem  saúdo  na pessoa  de Evilásio; meus assessores, Adriana,

Golden,   Adriano,   Divino, Mônica,  Luciene, Márcia e Júlio. Após

33  anos  de  magistratura,  minha permanência   termina  no

próximo  dia  2  de agosto.  Esta, pois, é a minha última assentada

nesta Turma. Obrigatoriamente,  neste instante,   meu pensamento

colhe  o  passado.  Há mais de dez anos,  meu  nome,  levado  à

consideração  do egrégio  Tribunal Pleno do Superior Tribunal de de

Justiça; estava participando  eu  de sessão do Tribunal de  Justiça

do  Distrito   Federal e Territórios; pois bem, o primeiro

telefonema   dando-me   a   boa   notícia   de inclusão  na  lista,

partiu   do  então  Juiz Federal  Vicente  Leal,  do  egrégio

Tribunal Regional  Federal da Segunda  Região  - talvez V. Exa.  não

tenha notícia desse fato, que eu guardo com tanto carinho. Em

havendo  abertura  de vaga para Juiz Federal  nesta  Casa,  recebi

em meu Gabinete, acompanhado  de  dileto amigo, a visita sempre

cordial  do  hoje Ministro FERNANDO GONÇALVES. Torno público haver

sufragado seu nome. Não  me arrependo. S. Exa. evidencia-se

Magistrado  operoso, atento, leal, honesto; defende sua convicções



com  o ardor  do estudioso  em profundidade. E nesta assentada,

prezado  colega  FERNANDO GONÇALVES,  as suas palavras,  que  tenho

certeza  não decorreram pura e  simplesmente  de uma  forma,  mas

que projetaram   os   seus sentimentos,  evidente, numa  crítica

leve,  benévola,  como  são  as críticas  dos  originários das

Alterosas. Nós, paulistas  e  mineiros,  temos muito em comum, daí

se falar até no café com leite O mestre HAMILTON CARVALHIDO, nosso

Benjamim, está  recentemente entre nós. Conquistou, mercê do

cavalheirismo,  a amizade  dos  colegas. Aqui chega,  trazendo a

experiência  de  longos anos no Ministério Público  do  Rio  de

Janeiro. Ademais, com o aval  de  um  dos  mais   ilustres, operosos

e brilhantes   Ministros  do  país,  o  Ministro MARCO  AURÉLIO  do

Supremo   Tribunal Federal  Assim, Ministro-Presidente, nesta  Turma

onde  passei    quase todo o meu tempo quando  nesta Casa,

compondo no início a Primeira  Seção,  especificamente, a Segunda

Turma,  tive o  clima  de  empatia,  e nenhum  atrito. Não levo

restrição de nenhum colega; ao  contrário,     cumpre-me

cumprimentá-los, quando  nossas vidas se bifurcam. Não se pode,

entretanto,  esquecer,  afastar,   tornar nulo o passado. Quando

olho para  trás,  na Magistratura,   particularmente  nesta  Turma,

somente  me  traz  alegria  e satisfação. Como disse,  em

comunicação individual aos colegas, sinto  até felicidade.

Continuamos juntos,   não   tenho  dúvida,  diuturnamente,

encontrar-nos-emos na pesquisa,  no  estudo do Direito Penal,  cujo

setor   dogmático  ganha significação  cada  vez   maior  em  todos

os países,  notadamente  quando se torna evidente a  missão

constitucional do Tribunal Superior, distinguindo, como exigência da

moderna  criminologia, repressão penal e justiça penal. E aqui,

importante particularidade,  impõe ponderar  o interesse público

na   aplicação da lei. Cumpre-me, ilustre Presidente, registrar  a

presença  e externar minha crítica ao ilustre Subprocurador do

Ministério Público Federal, Dr. Antônio Augusto César. Sou, se não

bastasse minha origem de Ministério Púbico, entusiasta e admirador

dos integrantes do parquet. Gostaria, não posso silenciar, tenho por

V. Exa.  especial  admiração e entusiasmo. Domina com facilidade os

princípios do Direito Penal e Direito Processual Penal; traz, sem

dúvida, a herança da nossa sempre lembrada Faculdade de Direito  da

Universidade de São Paulo, velha e sempre nova academia, como nós

repetimos, a lendária Faculdade do Largo de São Francisco. Nesta

casa nós nos reencontramos. Encontrei o calouro que se projeta com

toda a grandeza  de  quem já domina integralmente a Ciência Jurídica

Aos servidores,   indistintamente,  meus agradecimentos.   Aqui



somos parte de um  todo, cada um com sua atribuição. Vocês

devolveram-na  com eficiência  e probidade. Saio fisicamente,

permaneço  em pensamento e afetivamente. Sr. Presidente, não

obstante o  momento de  alegria, de confraternização, de

fraternidade que me obrigaria, melhor seria falar livremente de

improviso, sem formalidade, preferi, no entanto, redigir algumas

palavras para que emoção não fosse dominadora. Agradeço a todos

quantos  aqui  se encontram especificamente aos que se manifestaram

com tanta alegria, com tanto ardor, Ministro FERNANDO GONÇALVES,

Procurador AUGUSTO   CÉSAR  e, como foi dito, sem dúvida, o que

acontecerá no próximo mês de agosto é um acidente  na  vida de todos

nós. Continuaremos a  conviver  de  acordo  com a nossa vocação e

certamente aqui estarei várias vezes, todavia do outro lado da

tribuna. Muito obrigado Sr. Presidente. O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE

LEAL (PRESIDENTE): Srs.  Ministros,  Subprocurador-Geral,   caro

LUIZ  VICENTE  CERNICCHIARO.  Ao encerrar  esta  sessão,  quero

afirmar  que  a presença de V. Exa. nos quadros deste Superior

Tribunal de Justiça e desta  egrégia Turma foi, sem dúvida, um fato

histórico A  mim,  particularmente,  o convívio  me foi  muito

agradável,   pelos    ensinamentos, pelas  deferências  com  que V.

Exa.  sempre me distinguiu,  pela  nossa  identidade de  visão, daí

porque  a  sua  saída  é um fato  bastante forte  na  compreensão

dos meus sentimentos  e, por  isto  mesmo, hoje a emoção não em

permite manifestar  com  palavras toda a grande  estima que

dispenso  pelo companheiro, pelo mestre  e pelo amigo. Com essas

palavras, dou por encerrada a sessão.

Encerrou-se a sessão às 15:45 horas, tendo sido julgados 368

processos ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

 

Brasília, 29 de junho de 1999
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