
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA EM 06 DE JUNHO DE 1990

PRESIDENTE: O EXMO SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO. SR. DR. ANTÔNIO FERNANDO

BARROS E SILVA DE SOUZA

SECRETÁRIA: MARIA DO SOCORRO MELO

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

Ilmar Galvão e Vicente Cernicchiaro, foi aberta a sessão.

O Exmo. Sr. Ministro José de Jesus compareceu  para compor quorum

nos Recursos Especiais nºs 1311-PI e 1373-RJ.

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

J U L G A M E N T O S

HOMENAGEM DE DESPEDIDA AO EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO.

O EXMO. SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO.

Eminente Ministro Carlos Mário Velloso.

Esta é a última vez que V. Exa. preside a uma sessão desta Turma.

Não obstante haja data marcada para que o Tribunal preste a Vossa

Excelência as homenagens a que faz jus, não poderíamos deixar de

manisfestar ao eminente colega que se despede, o quanto foi honroso

termo-lo tido por companheiro e comandante de jornada, neste

primeiro ano de atividades deste Corpo de Julgadores, período esse

que, conquanto geralmente o mais difícil, por ser o de exploração do

terreno e de instalações dos serviços, graças à sábia e segura

orientação de Vossa Excelência, tornou-se dos mais fecundos, já se

podendo registrar a formação de uma jurisprudência que se esboça em

contorno de definitividade, acerca de palpitantes temas aqui

analisados e debatidos, para a qual concorreram, de forma

definitiva, a clarividência dos votos de V. Exa.

Será grande a lacuna que V. Exa. deixará entre nós.

Não sei o que mais sentiremos, se a falta das seguras, lógicas e

didáticas explanações que nos acostumamos a ouvir e que tanto

facilitaram o nosso trabalho e aliviaram as nossas apreensões e

perplexidades, ou se a ausência do colega bondoso, compreensivo,

solidário e excepcionalmente lhano no trato e sereno nos debates,

marcas registradas de sua personalidade, que lhe têm granjeado a

estima geral nesta casa.

O desalento da perda, entretanto, compensa-se com a alegria

excepcional de vê-lo alçado à Suprema Corte, onde cumprirá o último

estágio de uma fulgurante trajetória no exercício da magistratura,

vocação inata que se definiu quando, ainda recém egresso da

Academia, em sua estremecida terra das Minas Gerais, levou-o a

concursar-se para Juiz de Direito; que foi sobejamente comprovada no

período em que, na Justiça Federal de Primeira Instância, se tornou



um dos mais destacados Juízes da Turma pioneira de 1967; e que

acabou por consagrá-lo, ao revelar o magistrado completo e consumado

que é, durante os quase três lustros em que abrilhantou o extinto

TFR hoje STJ, como um dos seus mais conceituados e festejados

membros.

No Supremo Tribunal, destino que de há muito já se lhe foi traçado,

estamos certos de que também está predestinado a deixar as marcas

inconfundíveis de sua vibrante personalidade, mais do que nunca

movida pelo impulso de uma constante e incontida vontade de realizar

justiça.

Profundo conhecedor e renomado cultor do direito público, a escolha

governamental não poderia ter sido mais feliz, nem poderia ter

ocorrido em circunstância mais oportuna e afortunada, porque

justamente no momento em que o STF, finalmente despido dos encargos

de uma verdeira terceira instância, começa a palmilhar nova fase de

sua história, aquela em que passa a exercer, com exclusividade, a

superior função política de intérprete, defensor e elastecedor da

Constituição Federal, e, conseqüentemente, o verdadeiro papel de

Poder Moderador, que caracteriza a tuação da Suprema Corte nos

Estados Unidos, principal responsável pela preservação e pelo

aperfeiçoamento das instituições democráticas.

Trata-se de função que se amolda, com absoluta propriedade, ao

perfil de V. Exa. , um eterno estudioso dos problemas globais que

dizem com os largos e profundos temas relacionados aos objetivos

fundamentais do Estado.

Alegra-nos ainda que, conquanto privados de sua honrosa companhia,

poderemos continuar aurindo-lhe os sábios ensinamentos, transmitidos

não apenas nos luminosos votos que serão proferidos na Instância

Suprema, mas também através dos ensaios e conferências com que

continuaremos a ser brindados, a partir de agora ainda mais

enriquecidos com a extraordinária e desafiadora experiência que se

avizinha.

Encerrando essas breves palavras, queremos os integrantes desta sua

Segunda Turma, Eminente Ministro Carlos Mário Velloso, desejar-lhe,

com os mais sinceros agradecimentos pela honra da convivência e da

amizade, a mais plena felicidade no exercício do excelso cargo de

Ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses os sinceros votos dos

colegas que aqui ficam, a mirar-se no seu exemplo de inexcedível

amor à Justiça, e a acompanhar a luminosa carreira que o levará, em

breve, estamos certos, a lugar destacado, ao lado daqueles que são

considerados os maiores contribuintes à formação da jurisprudência

nacional.



O EXMO. SR. DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

(SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA): Eminente Ministro Carlos Mário

Velloso, minha convivência nesta Turma é recente, entretante, já

suficiente para constatar que V. Exa. além de magistrado competente

é jurista consumado, o que revela o quanto acertada foi a sua

nomeação para o Supremo Tribunal Federal.

Neste momento em que V. Exa. se despede desta Egrégia Turma para

assumir o honroso cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal,

quero em meu nome e no do Ministério Público Federal, associar-me à

homenagem que merecidamente lhe é prestada.

O EXMO. SR. DR. LEON FREDJA SZKLAROWSKY (SUBPROCURADOR-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL E REPRESENTANTE DA FAZENDA NACIONAL).

Exmo. Sr. Presidente, Ministro Carlos Mário Velloso,

Exmos. Srs. Ministros Américo Luz, Vicente Cernicchiaro e Ilmar

Galvão.

Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando

Barros e Silva de Souza.

Permitimo-nos proferir algumas palavras, em homenagem ao Ministro

Carlos Mário Velloso, que, na próxima quarta-feira, toma assento no

Supremo Tribunal Federal.

Temos a honra de representar a União, em matéria tributária, neste

Egrégio Tribunal, e, desde o Colendo Tribunal Federal de Recursos,

vimos acompanhando o Ministtro Carlos Mário Velloso, que ora deixa

esta Segunda Turma, para ornar, com sua inteligência, cultura,

honradez e bondade, o Pretório Excelso.

Seus votos e estudos, verdadeiras lições imorredouras, sempre nos

sensibilizaram e projetam o jurista, o mestre, o estudioso e o

magistrado eminente.

Para o Superior Tribunal de Justiça será uma perda irreparável,

todavia o Supremo enriquercer-se-á, significativamente, e, temos

certeza, Sua Excelência prosseguirá honrando, sobremaneira, a Toga

brasileira.

Aprendemos, desde há muito, a aplaudir este incansável juiz, que,

das suas Minas Gerais querida, despontou, com entusiasmo, na terra

de Dom Bosco, para aqui ver coroada sua carreira e, mercê de seu

esforço e trabalho, ascender ao Tribunal maior do País.

Nesta última sessão, congratulamo-nos com Sua Exa. , pelo muito que

fez e pelo muito que ainda poderá ofertar à cultura jurídica pátria.

Esta não é uma despedida, sempre dolorosa, porque S. Exa. não

abandona a Toga, mas prosseguirá cultuando-a, naquele Templo Maior

de Justiça!

Que Deus o ilumine nesta trajetória gloriosa!



Muito obrigado.

PALAVRAS DE AGRADECIMENTO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO:

Agradeço, sensibilizado, ao meu eminente Colega, Ministro ILMAR

GALVÃO, que, em seu nome e em nome dos meus companheiros desta

Turma, dos meus irmãos, dirigiu-me palavras tão amigas, tão

cordiais, que me fizeram feliz.

Habituamo-nos a respeitar e a admirar o Ministro Ilmar Galvão, pela

grandeza de seu coração, pela sua magistratura impecável, pela sua

operosidade, pela sua cultura jurídica. Muito obrigado, meu caro

Ministro Ilmar Galvão.

Quero dirigir-me, no momento em que me despeço da Turma, a cada um

dos seus integrantes. Lembro-me do Ministro Miguel Ferrante, que,

durante tanto tempo, dignificou esta Turma, e hoje encontra-se

aposentado. O Ministro Américo Luz, tal qual o Ministro Galvão e o

Ministro Ferrante, é um companheiro da primeira hora, já que

ingressamos juntos na magistratura, ele no Rio de Janeiro e eu em

Minas. Desde então somos amigos. O Ministro Vicente Cernicchiaro, eu

o conheço faz muitos anos, como Professor da UnB e através de seus

livros, especialmente "Compêndio de Direito Penal" que escreveu com

o Prof. Roberto Lyra Filho. O tempo reforçou a nossa amizade e a

admiração pelo magistrado.

Muito agradeço a Vossas Excelências.

Agradeço ao eminente Subprocurador-Geral Antônio Fernando Barros e

Silva de Souza. S. Exa. já se impôs ao nosso respeito em razão do

seu trabalho sério, dos seus pareceres lúcidos, que são dados a

tempo e modo.

Agradeço, também, ao eminente Subprocurador-Geral da Fazenda

Nacional, Dr. Leon Szklarowsky, um velho amigo, um velho companheiro

de estudos de Direito Tributário. As suas palavras foram repassadas

de carinho para com o seu colega.

Dirijo-me, agora, aos servidores desta Turma. Em primeiro lugar, à

Dra. Maria do Socorro Melo, que, com proficiência e honradez,

secretaria os nossos trabalhos e supervisiona os serviços

administrativos da Turma. A Socorrinha, como carinhosamente todos

nós a chamamos, tem dignificado as funções que exerce.

Dirijo-me ao pessoal da taquifrafia, sem cujo apoio os

julgamentos não poderiam se desenvolver com segurança. A cada um dos

nossos taquígrafos, pessoal de elite, o nosso muito obrigado.

Aos nossos auxiliares de Plenário, nosso amigos, nossos anjos da

guarda, também somos muito gratos.

Aos servidores do som, cujo concurso empresta, também, segurança aos



trabalhos, o nosso muito obrigado.

Quero dizer, encerrando estas palavras, que estão marcadas pela

emoção, como podem verificar, que o que justifica, na verdade, a

minha saída desta Casa, uma Casa que me abriga há cerca de treze

anos e na qual sou muito feliz, à qual devo tudo o que sou, é o fato

de que, na Corte Suprema, poderei dedicar-me mais à disciplina

jurídica que, a vida toda, foi objeto de minhas cogitações

laboriosas, o Direito Constituicional. O Supremo Tribunal é o

guardião-mor da Constituição. Então, devo confessar que me sinto

contente, de, na Corte Suprema, dedicar-me bem mais aos estudos

constituicionais, em lidar com aquilo em que me especializei.

Homenageio a todos, no momento da despedida, dizendo que, em razão

do convívio que mantive com Vossas Excelências, com os eminentes

representantes do Ministério Público e com todos os que aqui

militam, desta Casa saio melhor do que quando nela entrei.

Muito obrigado.

Encerrou-se a sessão às 16:35 horas, tendo sido julgados 22

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 15 de junho de 1990

MINISTRO CARLOS VELLOSO

Presidente da Turma

MARIA DO SOCORRO MELO

Secretária da Turma


