
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20 DE FEVEREIRO DE 1990

PRESIDENTE: O EXMO. SR. MINISTRO ARMANDO ROLEMBERG

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO. DR. JOSÉ ARNALDO DA

FONSECA

SECRETÁRIO: RIVALDO DA COSTA LUCENA

Às quatorze horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros Carlos

Velloso, Miguel Ferrante, Pedro Acioli, Américo Luz, Geraldo Sobral,

Ilmar Galvão, José de Jesus e Vicente Cernicchiaro, foi aberta a

sessão.

O Sr. Ministro Garcia Vieira não compareceu à sessão por motivo

justificado.

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

JULGAMENTOS

PALAVRAS

O EXMO. SR. MINISTRO ILMAR GALVÃO: -

Senhores,

Despede-se hoje, desta Seção, o eminente Ministro Miguel Ferrante.

Fui indicado pelo nosso preclaro Presidente, Ministro Arnaldo

Rolemberg, para traduzir-lhe os sentimentos e a gratidão de todos os

seus pares, neste significativo momento.

Conquanto ciente de ser o menos qualificado para tal, por

reconhecimento desprovido de dotes de expressão compatíveis com a

importância da honrosa missão, aceitei-a emocionado e prazeroso,

dada a especial amizade e estima, quase filial, que me une ao

homenageado.

Tive a fortuna de conhecê-lo quando os bons ventos do destino me

levaram ao então longínquo Acre, no início dos anos sessenta. Não

pessoalmente, porque do Acre já se ausentara ele, mas através do

rastro de luminosidade que deixou naquelas plagas, onde a sua

lembrança já era reverenciada como a de um dos mais extremosos

filhos da terra, verdadeiro orgulho de seus conterrâneos.

Pouco depois, pude em mesmo constatar, em Brasília, que os acreanos

não incorriam em excesso, quando não cessavam de enaltecer a sua

personalidade, a sua inteligência e a sua cultura, e especialmente a

sua fisionomia moral, a nobre retidão de sua existência, a

superioridade dos sentimentos e a grande paixão pela justiça, sempre

ardente no seu coração.

A boa sorte de ter-me dele aproximado, resultou em amizade das mais

honrosas e gratas para mim.

Relembrando aquele passado, vem-me à memória a sábia orientação que,

já por conta dessa amizade, dele recebi para que aceitasse a

indicação para o cargo de Juiz Federal no Acre. Posteriormente,



quando, em razão de necessidades familiares, fui obrigado a

ausentar-me da Amazônia, foi a primeira mão que veio ao amparo

daquele sonho, concretizando com minha transferência para Brasília.

Por fim - são os senhores testemunha - foi devido principalmente ao

seu empenho que me vi alçado às culminância deste Corte.

Daí, pois, a enorme emoção deste momento.

Filho do Acre, viveu o eminente Ministro Miguel Ferrante, em Rio

Branco, a infância e a adolescência, iniciando os seus estudos, como

tantos outros de sua geração, no Grupo Escolar 24 de janeiro, no

Aprendizado Agrícola e no Ginásio Acreano, a cuja primeira Turma

pertenceu. Bacharelando-se em Direito, no Pará, em 1945, para o Acre

retornou, a fim de dar à sua terra o melhor de seus esforços e de

seu reconhecido talento, quer no ensino, como professor do mesmo

Colégio Acreano, e da Escola Normal Lourenço Filho, quer na

Administração, a que serviu sucessivamente, como Tabelião de Notas,

Oficial de Registro de Imóveis, Diretor da Biblioteca Pública,

Diretor do Departamento de Educação e Cultura (hoje Secretaria de

Educação) e Consultor Jurídico do Governo do Território. Foi, ainda,

Secretário e depois Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos

Advogados do Brasil e do Conselho Penitenciário.

A ele, como se vê, o Acre deve muito, não apenas pelo que significou

o seu trabalho, mas também, e principalmente, pelo extraordinário

exemplo que legou, de dedicação à causa pública, de sacrifício da

prosperidade material - que poderia facilmente alcançar,

dedicando-se com exclusividade à promissora carreira de Advogado - e

de fidelidade aos ideais e convicções, com o dar-se em caráter

global à sua terra, que tanto engrandeceu pelo fruto de seu talento

e de seu trabalho.

Em 1963 mudou-se para esta Capital, onde mercê de seus

extraordinários dotes intelectuais e culturais, de pronto

reconhecimento, foi chamado a exercer elevadas funções no Ministério

da Justiça, entre eles a de Assessor direito do Ministro Milton

Campos e Consultor Jurídico, período em que lhe forma também

confiadas as mais importantes comissões e grupos de trabalho, entre

estes o que resultou na criação do MOBRAL.

Em 1969, após haver recusado convites anteriores, resolveu aceitar a

indicação para o cargo de Juiz Federal, passando a integrar o corpo

de Juízes da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, a mais

importante do País, de onde, sob os aplausos de todos os seus

colegas e servidores e cercado do respeito e da admiração dos seus

jurisdicionados, ascendeu ao extinto Tribunal Federal de Recursos,

hoje Superior Tribunal de Justiça, onde vem pontificando há 09 anos,



como um de seus mais festejados membros.

Hoje, por imperativo Constitucional, participa da última sessão

deste órgão.

Deixará ele, aqui, uma lacuna irreparável. Sentiremos, sempre, a

falta de seus inestimáveis ensinamentos, por inumeráveis vezes

providenciais, no lançar luzes sobre intricadas questões postas em

debate, para a justa solução alcançada.

Trata-se de contribuição que somente poderia ter partido de quem,

como o eminente Ministro Ferrante, possui profundo e vasto saber,

alcançado não apenas pela inteligência e pelo estudo, mas também

através de uma longa e rica experiência humana.

O seu acendrado amor pela Justiça, um dos traços inconfundíveis de

sua personalidade - tantas vezes já ressaltado e enaltecido por

todos nós, os seus pares, e por aquele que militam nos auditórios

desta Corte - servirá sempre de exemplo vivo, para os que aqui

demoraremos por mais algum tempo, a continuar inspirando os nossos

votos e nossas atitudes nesta Corte.

Para alegria nossa, permanecerá ele em nosso meio, onde será sempre

alvo de acolhida prazenteira e, mesmo, entusiástica. Mercê de sua

jovialidade espiritual e de suas excelentes condições de saúde - que

rogamos sinceramente a Deus sejam preservadas - não está destinado

ao ocium, conquanto o seu mais legítimo merecedor - já que, acaso

enfastiado das lides do Direito, terá, a partir de agora, o tempo

necessários para atender, com exclusividade, a novas e poderosa

solicitações do espírito, empreendendo vôos mais assíduos, mais alto

e mais prolongados, nos diferentes espaços em que a sua

intelectualidade multifária e brilhante tem aptidão para exibir-se,

seja, nos domínios do Romance, da Poesia ou da Pintura.

O Superior Tribunal de Justiça, no devido momento, prestar-lhe-á as

merecidas homenagens.

Por meio destas apagadas palavras, falam, por ora, os membros desta

Seção.

E o fazem compelidos por um desejo unânime de manifestar, pública e

solenemente, embora de forma singela, ao eminente colega que se

ausenta destas bancadas, a prova de seu reconhecimento, por tudo o

que de bom representou para nós, nesses anos em que serviu à

Justiça, nesta Casa, e em que nos deu a honra de privar de sua

amizade, como companheiro dos mais leais, fidalgos, solícitos,

justos e compreensivos.

Senhor Presidente, pensando traduzir os sentimentos de todos os

colegas, formulo, ao estimado amigo e colega MIGUEL JERÔNIMO

FERRANTE, os votos de uma longa e feliz existência, junto a sua



extremosa esposa, Dª MARIA AUGUSTA e a todos os que lhe são caros,

para que possa usufruir, por muitos anos ainda, tudo aquilo a que

tem direito, por suas excelsas virtudes e pelo bem que semeou entre

os semelhantes, durante a sua vida, até aqui.

Muito obrigado.

O EXMO. DR. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (Subprocurador-Geral da

República): - Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Srs. Ministros, Eminente

Miguel Ferrante, na sessão especial que o egrégio Tribunal designara

para dar as honrosas despedidas, certamente o Ministério Público

Federal melhor renderá a V. Exa. as justas e merecidas homenagens.

Nada obstante, não posso, nesta oportunidade, refrear o impulso de

expressar, ainda que em palavras que não dimensionam a grandeza de

V. Exa. , o testemunho do quanto representou, representa e

representará para o Poder Judiciário a sua laboriosa e erudita

judicatura.

Perde o poder Judiciário um dos seus grandes juízes, de grande

competência, dedicação, trabalho, pelo destemor, interesse público

revelando ao longo dos afazeres judicantes.

Segundo Bergeret não se deve entender as más leis, desde que se

possa contar com bons juízes, principalmente, nos colegiados como

este que dá acentuado a última palavra nas urnas em que se buscam

interpretação e aplicação das leis. Dessa responsabilidade

participamos com a nossa colaboração com o Ministério Público. A

vida de Juiz, todos o sabemos do Ministério Público, e, do

Advogado, constitui-se em constante, contínua prestação de contas,

assim como as partes judiciadas, à coletividade em geral. Na

elocução dirigida a outro grande Ministro teve o

Subprocurador-Geral da República Professor Henrique Fonseca de

Araújo a oportunidade de sublinhar: "felizes, pois, aqueles que ao

fazerem-na por implemento de idade ou prestação de contas como o

juiz, podem-na realizar da mesma forma porque viveram na plena

claridade solar, sem temor e sem receio, na certeza de que o saldo

credor que ostenta e por todos reconhecidos, e proclamados em

montante que a comunhão social não tem condições de satisfazer. "

Assim foi, e assim é, como o Eminente Ministro Miguel Ferrante,

dedicado servidor à causa da Justiça.

Seja feliz, Sr. Ministro, este é um membro do Ministério Público que

acompanha V. Exa. há quase dez anos.

O EXMO. SR. MINISTRO MIGUEL JERÔNIMO FERRANTE: -

Senhor Presidente:

Fiando-me na praxe, apenas esperava que Vossa Excelência fizesse

constar, na ata da sessão, a notícia de minha próxima aposentadoria.



Vejo-me, porém, com surpresa e grata emoção, alvo desta carinhosa

homenagem que Vossa Excelência e nossos dignos pares me prestam, a

que se associa, também, o ilustre órgão do Ministério Público,

homenagem que, se excede aos meus apoucados merecimentos, constitui

honroso galardão ao juiz que chega ao fim de sua missão.

Recolhi, comovido, as generosas palavras com que se saudou, em nome

da E. Seção, o eminente Ministro e dileto amigo Ilmar Galvão,

palavras ditadas pelo nobre coração desse jovem e distinto

magistrado que pela sua notória cultura jurídica, discernimento e

peregrinas qualidades morais, tanto honra a magistratura brasileira.

De igual modo senti-me gratificado com as expessões de apreço do

nobre Subprocurador-Geral Dr. José Arnaldo da Fonseca, a quem de

longa data admiro e prezo pela eficiência, firmeza e retidão com que

se conduz no desempenho de suas elevadas funções. A ambos, ao

eminente Min. Ilmar Galvão, meu querido amigo, e ao

Subprocurador-Geral Dr. Arnaldo da Fonseca, bem como a Vossa

Excelência, Sr. Presidente e aos dignos pares, externos meus

agradecimentos pela atenção que sempre me dispensaram a reitero, a

todos, a expressão maior de minha estima e de meu constante apreço.

Permito-me estender este agradecimento ao Secretário da Seção, Sr.

Rivaldo da Costa Lucena, ao pessoal da Taquigrafia e aos demais

funcionários que aqui servem, com reconhecimento zelo e competência.

Para me poupar de maiores emoções, muito obrigado por tudo.

Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 39

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a

próxima sessão.

Brasília, 06 de março de 1990.

MINISTRO ARNALDO ROLEMBERG

Presidente da Seção

RIVALDO COSTA LUCENA

Secretário da Seção


