
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25 DE JUNHO DE 1992.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e

noventa e dois, às quatorze horas, na Sala de Sessões do Superior

Tribunal de Justiça, sob a presidência do 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, Geraldo Sobral,

Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, José de Jesus, Assis

Toledo, Edson Vidigal, Garcia Vieira, Athos Carneiro, 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,

foi aberta a Sessão. Ausentes, por motivo justificado, os Srs.

Ministros Dias Trindade e Waldemar Zveiter.

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

aberta a Sessão Extraordinária do Plenário do Superior Tribunal de

Justiça, que foi convocada com os seguintes objetivos:

I  Comemoração do centenário de nascimento do Exmo. Sr. Ministro

Afrânio Antônio da Costa, (RISTJ, art. 337, inciso III).

II  Eleição para membro-suplente do Conselho da Justiça Federal, em

decorrência da aposentadoria do Exmo. Sr. Ministro CARLOS AUGUSTO

THIBAU GUIMARÃES (RISTJ, art. 10, inciso II).

A primeira parte da Sessão será consagrada à comemoração do

centenário de nascimento do saudoso Ministro Afrânio Antônio da

Costa, primeiro Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos e

um dos seus mais conspícuos integrantes.

Para falar em nome desta Corte, prestando-lhe a homenagem devida,

concedo a palavra ao eminente Ministro Américo Luz.

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: Sr. Ministro-Presidente; Srs.

Ministros; Dra. Subprocuradora-Geral da República; Advogados; Exma.

Família do homenageado Ministro Afrânio  Antônio da Costa, Senhores

e Senhoras:

Nosso homenageado, Ministro Afrânio Antônio da Costa, nascido em

Macaé-RJ no dia 14 de março de 1892, radicou-se na capital onde

cursou o primário e o secundário, diplomou-se em Direito pela

"Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais", em dezembro de

1912. Advogou de 1913 até 1931, como colega de escritório de seu

pai, Dr. Mário Antônio da Costa.

Em 1963 chefiou a Representação do Brasil em Haia, no Congresso

Internacional dos Magistrados.

Iniciou sua carreira na Magistratura como Juiz de direito da 8ª Vara

Cível do antigo Distrito Federal em 07.07.31 aos 39 anos de idade e



em 31.08.36 foi transferido para a 2ª Vara Cível, depois promovido a

Desembargador do Tribunal de Apelação, em março de 1940.

Como Presidente do Tribunal Regional Eleitoral dirigiu e orientou o

primeiro alistamento de eleitores em 1945, após treze anos de

ditadura. Sob sua direção realizaram-se eleições para a Presidência

da República e Congresso Nacional (em 1946) e, para completar o

Parlamento, em janeiro de 1947.

Passou a integrar o Tribunal Federal de Recursos em 23 de junho de

1947 e foi eleito em 26 dos mesmos mês e ano para a Presidência da

recém-criada corte.

Em substituição o Ministro Afrânio Costa exerceu as funções de

Ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal por seis vezes

consecutivas em face de afastamentos dos Ministros Castro Nunes,

José Linhares, Lafayette de Andrada, Annibal Freire, Hanemann

Guimarães e Edgard Costa, nos idos de 1949, 1950 e 1952.

Vice-Presidente do Tribunal Federal de Recursos entre novembro de

1958 e 16 de fevereiro de 1959, em substituição ao Ministro Caetano

Estellita, retornou à Presidência, sucedendo ao inolvidável Ministro

Arthur de Souza Marinho, falecido em 16.12.59. Pela Segunda vez e

por eleição, o Ministro Afrânio Costa assumiu a Presidência, em 02

de abril de 1959 até 03 de abril de 1961. Aposentou-se em 13 de

março de 1962, falecendo em 27 de junho de 1979.

A Revista do Tribunal Federal de Recursos, editada no seu 40º

Aniversário (1947/1987), contém em seu prefácio as seguintes

informações:"Na solenidade de instalação da Corte, a 23 de junho de

1947, na antiga capital do País, o então Presidente da República,

General Eurico Gaspar Dutra realçou em seu discurso:

"Está o Tribunal Federal de Recursos habilitado a desempenhar o

relevante papel que lhe incumbe em nossa vida político-judiciária,

abrangendo uma vasta área de competência, notadamente no que

concerne ao julgamento, em segunda instância, das causas de

interesse da União, quer no cível, quer no crime. As primeiras,

julgava-as, anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, que

sobrecarregado com outras atribuições da mais alta magnitude,

precisava ter reduzida a imensa tarefa que a Nação confiara à

sabedoria dos seus Juízes. As segundas vinham sendo decididas pelos

Tribunais dos Estados, com quebra do princípio cardeal do regime que

exige sejam apreciados e decididos  por Tribunais Federais os

interesses vinculados a bens e serviços de Administração Federal.

Composto e instalado, como está, por forma exemplar, é certo que,

neste Tribunal, encontrarão definição e amparo os direitos de cada

cidadão, e os da comunidade, que cumpre fiquem sempre resguardados,



plena e rapidamente, porquanto há que reconhecer no Estado, ainda

quando litigante, a representação de interesses coletivos. "

O Tribunal somente passou a funcionar em instalações próprias, a 28

de junho de 1948, em prédio situado na Av. Presidente Wilson, 231.

Até então, funcionara, precariamente, ora na sala de sessões do

antigo edifício do Supremo Tribunal Federal, ora nas salas de

audiências dos Juízes da Fazenda Pública ou nas de julgamento do

Tribunal Regional Eleitoral.

Com a transferência da capital federal para Brasília, passou a corte

a funcionar, em caráter provisório, no Bloco 6 da Esplanada dos

Ministérios, até sua instalação definitiva em sede própria, na Praça

dos Tribunais Superiores, a 5 de junho de 1970.

O ato institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, alterou a sua

composição, de nove para treze Ministros sendo oito entre

Magistrados e cinco entre advogados e membros do Ministério Público.

A Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, elevou para

vinte e sete o número de Ministros, sendo quinze dentre Juízes

Federais, indicado em lista tríplice pelo próprio Tribunal, quatro

dentre membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territórios, estes últimos incluídos pela Emenda

Constitucional nº 16, de 27 de novembro de 1980.

Um dos mais notáveis juristas brasileiros de nossos tempos  o

saudoso Pontes de Miranda  nos seus "Comentários à constituição de

1967", enfatizou que, "em vinte anos de atividades, os serviços, que

o País tem prestado o Tribunal Federal de Recursos, são enormes". E

ao discursar durante a sessão solene que marcou o início das

comemorações alusivas ao quadragésimo aniversário da Corte, a 18 de

setembro de 1986, o Presidente da República, José Sarney, reafirmou

esse testemunho, em nome da Nação com estas palavras:

"Criado pela Constituição de 1946, o Tribunal Federal de Recursos

não é apenas um marco decisivo na evolução do Poder Judiciário. É,

acima de tudo, uma etapa fundamental no aprimoramento do direto

público brasileiro, um sinal de modernização da justiça e um avanço

na proteção dos direitos e interesses do cidadão. A melhor evidência

de seu papel constitucional está exatamente nas sucessivas

ampliações de sua competência e organização, operadas como

necessidade imperiosa de nossa estrutura judiciária, ao longo desses

quarenta anos de existência. "

O Tribunal Federal de Recursos, da mesma forma como tem sido o

fiscal dos excessos e dos abusos do Estado contra os direitos

inalienáveis do cidadão, tem exercido, com zelo, a missão

constitucional de evitar que a ambição pessoal termine, pela



manipulação das leis sobre o direito, prevalecendo sobre o

patrimônio público que é da Nação.

É do equilíbrio dessas funções a que decorre a importância política

do judiciário no estado de direito e, mais particularmente ainda, do

Tribunal Federal de Recursos, no conjunto de nossas instituições

constitucionais. "

"A Nação é testemunha de que o Tribunal Federal de Recursos, ao

longo de quatro décadas de atuação, tornou mais eficaz a Justiça,

mais rico o direito e mais justa a Lei.

Ao longo de todo esse período, este Tribunal se transformou num

instrumento de aperfeiçoamento da própria sociedade brasileira,

tornando-a mais democrática, em tudo o que dependeu da ação dos

eminentes Magistrados. Estes, com a luz de sua experiência e o vigor

de seu devotamento à causa da Justiça, ao primado do Direito e à

eqüidade da ordem jurídica , contribuíram para dignificar ainda mais

a função judicante em nosso país. "

Tive a honra de conviver com o valoroso homenageado, na época em que

advoguei no Rio de Janeiro. S. Exa. presidiu a Comissão Jurídica do

"Lyons Club Leblon" e Jardim Botânico, integrada pelo ínclito

Professor Arnold Wald e por mim,  no biênio 1965/1967. Pude, assim,

desfrutando da sua amabilíssima companhia, haurir conhecimentos e

beneficiar-me de sua vasta cultura jurídica, dada à sua admirável

experiência de vida, amabilidade, honestidade e irradiante simpatia.

Apesar de idoso seu espírito atilado era de jovem. Sereno, mas

alegre, saudável, educado e franco, tolerante e conselheiral.

Foi desportista de renome. Presidente da "Confederação Brasileira de

Tiro", obteve medalha de prata nas Olimpíadas realizadas na Bélgica

em 1920, além de outros prêmios conquistados nessa especialidade.

Tio-avô do nosso ilustre coleta prematuramente aposentado, Ministro

Carlos Augusto Thibau Guimarães, recordo-me da presença do

homenageado na posse de S. Exa. como titular da 6ª Vara Federal do

Rio de Janeiro, depois de curtir 5 (cinco) anos no então Território

de Roraima. O Ministro Afrânio Costa usou da palavra para saudar o

empossando e enfatizar, com inteira razão, que apesar de moço, seu

sobrinho ostentava as indispensáveis condições para o exercício da

judicatura, afirmação que veio a ser comprovada pelo devotado e

produtivo desempenho de suas funções naquela Seção Judiciária, mais

tarde no Tribunal Federal de Recursos e recentemente, neste Superior

Tribunal de Justiça.

Ressalto que esse vínculo de parentesco do Ministro Carlos Thibau

com o Ministro Afrânio Costa relaciona-se à sua distinta genitora,

Da. Heloísa Tavares Thibau Guimarães, casada com o Dr. Aristides



Thibau Guimarães, Advogado e Contabilista de notável sabedoria e que

pertenceu ao famoso "Escritório Carl Kincaid" em muitos feitos

judiciais que exigiam perícia-técnica nomeei-o desempatador,

por sua notória competência, tranquilizadora e indiscutível

honestidade. Ao proferir sentença em certo processo transcrevi,

ipsis litteris, importante tópico do brilhante laudo produzido,

tecendo elogiados à perfeição com que foi elaborado. O Dr. Aristides

faleceu no final do ano passado.

A presente homenagem torna indispensável rememorar os mais

importantes dados históricos do Tribunal Federal de Recursos.

Colhi-os no dossiê existente em nossa Biblioteca:

"Criado pela Carta Magna de 1946, com as atribuições definidas no

artigo 104 nº I, II e III, letras a e b, daquele estatuto, foi o

Tribunal Federal de Recursos regulamentado pela Lei nº 33, de 14 de

maio de 1947.

O art. 103 da Constituição Federal, ao criar o Tribunal Federal de

Recursos, estabeleceu que ele se comporia de 09 Juízes, nomeados

pela forma ali prescrita.

Esclarecendo o tratamento a ser dispensado aos membros do Tribunal,

o segundo na hierarquia judiciária do País, dada a relevância de

suas atribuições, a Lei nº 87, de 9 de setembro de 1947, publicada

no Diário Oficial, de 11 do mesmo mês, deu-lhes o título de

Ministros.

Por decreto de 9 de junho de 1947, houve por bem o Excelentíssimo

Senhor Presidente da República, com observância do que prescreve o

artigo 103 citado, nomear membros do Tribunal Federal de Recursos,

Ministros: Afrânio Antônio da Costa, Armando da Silva Prado, Abner

Carneiro Leão de Vasconcelos, Armando Sampaio Costa, Francisco de

Paula Rocha Lagoa Filho e Vasco Henrique d'Ávila, tendo o Senado da

República aprovado as nomeações em 07 de junho de 1947.

Ainda por decreto de 11 do mesmo mês, foram nomeados os demais

membros, Ministros: Edmundo de Macedo Ludolf, José Tomaz da Cunha

Vasconcelos Filho e Djalma Tavares da Cunha Melo, nomeações estas

que, por terem sido as indicações feitas pelo Egrégio Supremo

Tribunal Federal independeram de aprovação daquela Casa do

Congresso.

Por decretos de 9 e 25 de junho de 1947, respectivamente, foram

nomeados Subprocurador-Geral da República e Adjunto de Procurador,

os Drs. Luiz Galotti e Alfredo Veiga da Cunha Lôbo.

No discurso que fez na instalação do Tribunal (prédio da Avenida

Presidente Wilson 231, em 28 de junho de 1948), em presença do Exmo.

Sr. Presidente da República  General Eurico Gaspar Dutra, o



Ministro Afrânio Costa pronunciou as seguintes palavras:

"Chegamos a uma culminância  na História da Justiça da nossa terra e

estamos a escrever-lhe uma nova página para as gerações futuras.

Faz 30 anos que os Poderes Públicos e os nossos juristas começaram a

preocupar-se com a imensa mole de causas sujeitas, em primeira ou

última instancia, à jurisdição do Egrégio Supremo Tribunal Federal,

com o excessivo retardamente na solução final dos feitos daí

decorrentes ao mesmo passo que se esforçavam para, de par com o

julgamento menos dilatado das demandas, conseguir-se a instalação de

Tribunal ou Tribunais, onde os litígios se dirimissem com pleno

conhecimento deles.

Quando ainda, sob o lídimo regime federal, nos moldes clássicos da

Constituição americana, tínhamos, em primeira instância, a

dualidade da justiça, a Justiça Federal e Justiça Estadual, a Lei

nº 4.381, de 5 de dezembro de 1921, criou os Tribunais Regionais com

as atribuições fixadas no art. 22, VII. A lei não teve execução,

revogada naquele dispositivo, ex vi da lei 4.632, de 6 de janeiro

de 1923, art. 5º. Assim como, na Constituição de 1891, art. 55,

ficou prevista a criação de Tribunais Federais, também isso dispôs a

Constituição de 1934, no ar. 78, criando, pelo art. 79, e a mais, um

Tribunal, mais ou menos semelhante, em linhas gerais, à Corte de

Reclamações Americana. Em verdade, esses textos novos não

comportavam, por si mesmos, o desafogo nas causas pendentes de

julgamento na veneranda Corte Suprema.

A carta Constitucional de 1937, com tendências a transformar o Poder

Judiciário em departamento administrativo, por isso mesmo nenhuma

providência encerrava.

Sobreveio, então, esse longo período em que o Poder Legislativo e o

Executivo, num estranho conúbio, derramavam inconsideradamente leis,

decretos e regulamentos, perturbando a orientação dos Tribunais,

malbaratando o trabalho dos magistrados, promovendo a

intranqüilidade e a incerteza do direito, tudo agravado com a

lamentável proliferação de leis de caráter retroativo.

A reabertura do Congresso, a decretação da Constituição com a

subseqüente e inevitável elaboração de leis, conforme ao nosso

regime tradicional, veio estancar a fonte inesgotável e permitir

afinal mais profunda meditação na interpretação dos textos.

Entre cogitações de suma importância, considerou a constituição de

1946 o Tribunal Federal de Recursos, cuja criação e estruturação foi

prevista proficientemente nos art. 94, nº II, 103 a 105. Ao

imperativo constitucional seguiu-se a lei orgânica, nº 33, de 1946,

com que se instalou a nova Corte de Justiça.



E o Tribunal, assim constituído e reunido, elaborou o seu Regimento

Interno, e, a seguir, iniciou os julgamentos, pois àquele tempo já

recebera do Supremo Tribunal Federal e das Varas da Fazenda de todo

o Brasil cerca de 1.800 feitos.

A competência originária e em grau de recurso, que lhe são

atribuídas, desafoga de muito dos seus árduos trabalhos o Egrégio

Supremo Tribunal Federal, ainda, entretanto, sob o peso enorme dos

recursos extraordinários, do qual somente se aliviará quando uma

firme e inabalável jurisprudência fizer cessar as interposições não

compreendidas nos estritos limites do texto constitucional.

Afora as outras atribuições que lhe são conferidas, e que entendem

principalmente com a salvaguarda da liberdade individual, que a

constituição garante, e que todos nós, nos limites da lei, devemos

defender, cabe, em especial, ao Tribunal Federal de Recursos dirimir

em Segunda instância as demandas, em que a União for parte, como

autora, ré, assistente  ou opoente. Jurisdição esta das mais

espinhosas, por que nela, e amiúde, se defrontam, de um lado, com o

interesse coletivo, o direito administrativo e o direito financeiro,

ainda, a bem dizer, em formação, e, de outro lado, os direitos

individuais, regidos substancialmente pelas leis civis, embora não

descurados pelas próprias leis administrativas e financeiras, antes

por elas ainda resguardados, se devidamente aplicadas, como o

demonstra a sábia jurisprudência do Conselho de Estado na França".

Em sessão de 21 de março de 1949 pela visita do Ministro Lauro de

Camargo ao Tribunal Federal de Recursos, o então Presidente do

"Supremo Tribunal Federal" enfatizou:

"Criado para solucionar situação irregular, que se vinha dilatando e

sem possibilidade de remoção, este Tribunal vem funcionando com a

regularidade precisa, dado a ação e os predicados dos seus membros

componentes. Uns, saídos da magistratura, onde o tirocínio e o saber

os apontaram como bons juízes, outros, da advocacia e demais classes

onde a competência profissional os marcou como juristas ilustres. E

todos dignos da investidura de que se viram premiados. Missão de

julgar, eis a de que vos encarregastes. "Não julgueis", disse o

mestre  "julgai", dizem os homens. Mas julgai com as mãos limpas, o

coração puro e espírito esclarecido.

Falam-se muito lá fora em consciência.

Mas nisto há e muito a considerar. Na conhecida fase de Didon, " a

consciência do homem é um abismo insondável; todos os crimes e todos

os heroísmos aí podem nascer; ela tem o instinto de todas as

grandezas e o germe de todas as misérias".

Compreende-o, bem, o magistrado, quando por sua vida, se faz



apresentá-la isenta de quaisquer máculas e forrada de quaisquer

suspeitas.

E ai daquele que a afrouxar, por mínima que seja a condescendência!

Esta a couraça dos juízes, a oferecer resistência às setas contra

ela desferidas. E foi com um Tribunal assim constituído, que o

legislador estabeleceu o melhor escoamento dos feitos, que iam ter

diretamente ao Supremo Tribunal, comprometendo a celeridade do

julgamento, condição de não ser olvidada nos domínios da

distribuição da Justiça, é certo que essa celeridade se acha

comprometida, por um conjunto de fatores, que a sabedoria

legislativa, em tempo oportuno, saberá apreciar e resolver. Enquanto

isto, continuarão os juízes deste Colégio Judiciário envidando os

seus esforços para que o objetivo da Constituição seja atingido. "

Ao ser reinvestido o Ministro Afrânio Costa na Presidência  do

Tribunal (Sessão Solene de Posse em 02 de abril de 1959), em nome de

seus pares discursou o Ministro Cândido Lobo. Extraí de suas

palavras:

"Consulta tua consciência, memória e paz. Não se compreende, nos

tempos atuais, em que todos nós saímos do povo, que um juiz se

coloque em seu gabinete de trabalho insensível às exigências da alma

popular, resolvendo, apenas pela dureza do texto da lei. Esse

formalismo exagerado de outras épocas, gerador de uma literatura

elegante, quase sempre sacrifica a boa solução dos casos ocorrentes.

Nesse grande temporal que vai pelo Mundo, as inquietações aumentam

dia-a-dia e o grande papel de pacificador dos espíritos cabe,

inegavelmente, à Justiça, e é isso que todos nós Juízes reconhecemos

como sendo certo para a exata compreensão da tarefa que a lei nos

impôs, para o perfeito desempenho de nossa função específica que nos

aproxima cada vez mais do povo. "Senhor Ministro Afrânio Costa o

nome de V. Exa. por si só, traduz uma garantia ilimitada a todos

aqueles que vão ter a honra de ser presididos por V. Exa. , ainda

mais alto coloca o Tribunal Federal de Recursos, e isso porque é

inegável que, entre os homens que se dedicam ao culto da justiça, há

sempre um lugar de destaque para aqueles que trabalham calmamente

com o desejo de bem servir, mesmo que o gozo da recompensa

experimente os incômodos da fadiga e da desilusão, no esforço

honroso do cumprimento do dever".

Relatando as atividades do TFR, em 1959, por ocasião de

transferência e instalação do Tribunal em Brasília, o Ministro

Afrânio Costa descreveu em minúcias as dificuldades que enfrentou

para consumi-la. Rejeitou propostas de instalação provisória,

contornou sugestões de meio-termo, até conseguir para o Tribunal a



sede definitiva. Constam desse minucioso relatório de atividades do

TFR, em 1959, as seguintes ocorrências:

"Por várias vezes, no decorrer de 1959 (vejam-se Ofício s/nº, de 6

de agosto, e Ofício 2.751, de 22 de setembro), a Secretaria, por

minha ordem, dirigiu-se ao Dr. Jayme de Assis Almeida, instando no

sentido do comparecimento, ao Tribunal, de um engenheiro devidamente

credenciado, com as plantas de demais detalhes do edifício

porventura destinado a esta Corte de Justiça, para sua instalação

condigna na Nova Capital.

Alguns contatos verbais também foram mantidos com o grupo de

trabalho sediado no DASP e encarregado da transferência dos órgãos

federais para Brasília. Desses contatos resultou o encaminhamento,

àquele órgão, dos formulários preenchidos pelos servidores da

Secretaria, o que foi feito por intermédio do Ofício nº2/82, de 24

de setembro de 1959.

Quanto à instalação do Tribunal em Brasília, só em 6 de novembro do

ano findo (Ofício nº 347), o Dr. João Guilherme de Aragão, dirigente

do citado Grupo de Trabalho, remeteu um plano para localização

provisória desta Corte e da Subprocuradoria Geral República nos

quinto , sexto e sétimo pavimentos do Bloco nº 6 da Esplanada dos

Ministérios, as divisões previstas como necessárias devendo ser

executadas pela NOVACAP.

Na sessão administrativa de 26 de novembro de 1959, deliberou este

Pretório que não era passível de qualquer discussão a mudança do

mesmo para Brasília,  quando transformada  em nova capital da

República, e isto mercê do disposto no art.  103 da Constituição

Federal. Cientificado, outrossim, do expediente oriundo do Grupo de

Trabalho, designou uma delegação, composta de Presidente, o

signatário deste Relatório, e dos Srs. Ministros Presidentes, dos

Egrégios Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral e,

ainda, com o Sr. Presidente da República, sobre as providências a

serem tomadas, articuladamente, visando ao funcionamento, em

Brasília, dos tribunais superiores da União.

A 15 de dezembro de 1959, o Sr. Presidente da República, Dr.

Juscelino Kubitschek de Oliveira, dirigiu-me a seguinte carta,

oferecendo a colaboração do Grupo de Trabalho a que já aludi:

"Em cumprimento ao disposto na Lei nº 3.273, de 1º de outubro de

1957, o Poder executivo, através do Decreto nº 43.285, de 25 de

fevereiro de 1958, criou o Grupo de Trabalho encarregado da mudança

de seus órgãos administrativos para Brasília, no que foi seguido,

posteriormente, pela Câmara dos Deputados, pelo senado Federal e

pelo Tribunal de Contas da União, cujas comissões de mudanças têm-se



articulado proveitosamente com o citado Grupo de Trabalho.

Aproximando-se a data fixada naquela citada lei e com o intuito de

estabelecer uma necessária e desejada articulação na execução

material da mudança, cujos vulto e complexidade exigem prévio e

minucioso planejamento, tenho a grande satisfação de oferecer a

colaboração que for desejada do citado  Grupo de Trabalho quanto aos

diversos aspectos do problema, inclusive no que se refere a

distribuição dos prédios administrativos e residenciais, que está

afeta àquele Grupo, de acordo com suas atribuições próprias.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as

expressões de toda a minha estima e admiração a Juscelino

Kubitschek. "

As demais demarchés atinentes à momentosa questão já foram

empreendidas no corrente ano de 1960 e se iniciam com a visita

oficial  que fizemos a Brasília, a 17 de janeiro, eu e os Srs.

Ministros Henrique d'Ávila, Cândido Lobo e Godoy Ilha, para

observar, in loco as condições de instalação deste Tribunal na

futura Capital do País. Ali, então, insistiu-se na localização

provisória do Tribunal, já agora nos 1º, 2º e 3º pavimentos do

edifício destinado ao Ministério da Justiça, que também abrigaria o

Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça local do novo Distrito

Federal. Na minha presença e na dos três colegas que me

acompanharam, os Doutores Israel Pinheiro da NOVACAP e Oscar

Niemeyer, responsável pelos projetos arquitetônicos,

comprometeram-se a fazer, naquele imóvel, as adaptações necessárias,

no que diz com a sala de sessões, sua altura e dimensões estrados,

mesas, sala para as Turmas, gabinetes dos Ministros, sala de

taquigrafia, biblioteca e demais dependências da Secretaria, tudo a

ser registrado num "croquis" para submissão oportuna a esta corte de

Justiça. Eu e meus colegas respondemos que, desde que fossem

iniciadas imediatamente as obras do prédio definitivo, não teríamos

dúvida em propor ao Tribunal a instalação provisória então

preconizada. E como estivesse presente, no momento, o

engenheiro-arquiteto Dr. Ademar da Cunha Marinho, que fora a

Brasília, na qualidade de técnico, com a Comissão do Supremo

Tribunal Federal, o Dr. Israel Pinheiro deferiu a esse arquiteto a

incumbência de projetar o edifício em questão. O Dr. Ademar

Marinho objetou que só poderia agir com a aquiescência do Dr. Oscar

Niemeyer, ao que retrucou o Dr. Israel Pinheiro não haver

dificuldades nisso, pois ele próprio se encarregaria de falar ao Dr.

Niemeyer (que no momento já se ausentara do local). À noite, no

hotel, interpelei sobre o assunto o Dr. Israel, que ficou de mandar



para o Rio o assentimento desejado (quanto ao Projeto do edifício

definitivo), bem como o "croquis" prometido (quanto à instalação

provisória), os quais, infelizmente, não chegaram até a presente

data".

"Na mesma sessão, dei ciência ao Tribunal dos termos do Ofício nº

43-60, de 06 de janeiro, enviado pelo Subgrupo de Trabalho do Poder

Judiciário, comunicando que distribuíra 49 unidades residenciais aos

servidores do Tribunal que, nos questionários individuais se haviam

declarado em condições de ser transferidos para Brasília, reservando

outras para os 43 restantes, que haviam alegado razões impeditivas

de sua mudança.

Devidamente autorizado pelo Tribunal enderecei ao Dr. João Guilherme

de Aragão, Dirigente do Grupo de Trabalho de Brasília, o Ofício

nº 285-GP, de 27 de janeiro, relacionando um mínimo de condições

reputadas indispensáveis à mudança do Tribunal Federal de Recursos

para Brasília, condições estas assim englobadas:

"1º - ser aceitável a instalação provisória do Tribunal no andar

térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos do imóvel destinado ao Ministério da

Justiça como cooperação ao Governo para superar dificuldade da

inexistência do prédio definitivo, neste momento;

2º - a mudança do Tribunal somente poderá ser feita em bloco, de

sorte a que no dia da instalação esteja tudo em Brasília, Secretaria

e outras dependências do Tribunal, Ministros, funcionários e

servidores (pessoal subalterno);

3º - a aceitação referida no item 1º está, porém, condicionada ao

início imediato das obras do prédio destinado à instalação

definitiva do Tribunal;

4º - as obras de adaptação do prédio do Ministério da Justiça

deverão estar prontas até o dia 31 de março p. vindouro;

5º - deverá ser instalada uma completa rede telefônica nos andares

ocupados pelo Tribunal, de sorte a que todas as dependências, sem

exceção, possam dispor de comunicação interna e externa;

6º - os prédios ou apartamentos para residência de todos os

Ministros (em número de 9), funcionários e servidores (em número de

146) serão entregues mobiliados, com cortinas americanas, fogão e

lixeira, até o dia 10 de abril, devendo encontrar-se em perfeito

funcionamento as instalações de gás, água, esgotos, iluminação e

aparelhos de aquecimento, ainda telefones nas residências dos

Ministros, Diretor-Geral e seu Secretário, Vice-Diretor Geral e

Subsecretário da Secretaria do Tribunal.

7º - o embarque, transporte e desembarque dos móveis, alfaias e mais

pertences de propriedade dos Ministros, funcionários e servidores



que não preferirem utilizar-se dos móveis alugados pela NOVACAP

serão feitos sob a responsabilidade desse Grupo, entre os dias 31 de

março e 15 de abril, partindo das atuais residências desses mesmos

Ministros e funcionários, mediante prévio aviso de dez dias ao

presidente desta Corte de Justiça;

8º - os apartamentos, a serem entregues mobiliados, mediante uma

taxa de aluguel, deverão ficar prontos até o dia 15 de abril;

9º - o arquivo, armários, livros, móveis e demais pertences  do

Tribunal a serem transferidos para Brasília, sê-lo-ão sob exclusiva

responsabilidade do Subgrupo  de Trabalho, em pacotes encaixotados,

relacionados, contra recibo em duas vias, conferidos no embarque e

no desembarque por funcionários deste Tribunal;

10º - é indispensável que, em Brasília, seja garantido aos

Ministros, funcionários e servidores transporte permanente das

residências para o Tribunal e vice-versa, atendendo às distâncias

consideráveis que separam este daquelas, alcançando mesmo

quilômetros;

Na mesma data, ou seja, 27 de janeiro, expedia Portaria nº 6,

designando o Diretor-Geral da Secretaria, João Pereira de Aguiar

Júnior, para, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 47.227, de

13.11.59, integra a Comissão incumbida de planejar e executar as

solenidades de instalação do Governo Federal em Brasília, atendendo,

assim, ao Aviso nº 3.986, de 21 de janeiro, do Sr. Ministro da

Justiça, solicitando fosse feita a indicação de que se trata. Pelos

Ofícios nº 300 e 301, ainda de 27 de janeiro, credenciei aquele

digno funcionário junto ao Sr. Ministro da Justiça e ao Dirigente do

Grupo de Trabalho de Brasília.

Este relatório, longo e minucioso, demonstra evidentemente, a

operosidade com que se houve o nosso ilustre homenageado, ao qual

devemos obtenção de resultados definitivos para o funcionamento do

Egrégio Tribunal Federal de Recursos em prédio adequado ao

exercício das suas finalidades.

Ao concluir o relato, com reflexo positivo para Advogados, membros

do Ministério Público, funcionários e para o povo brasileiro, o

grande pioneiro assim se expressou:

"Dando conta a todos esses  entendimentos e providências, quero

deixar claro que não descurei, em nome do Tribunal, das medidas que

a este diziam respeito, no concernente à mudança para Brasília na

data determinada em lei.

Transferida a capital, de acordo com o art. 4º, item 3º do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias de 1946, e em obediência ao

art. 1º da Lei nº 3.273, de 01.10.57, robustecendo a iniciativa  do



Patriarca José Bonifácio de Andrada  e Silva de haver proposto, em

sessão de 9 de junho de 1.823, na Assembléia Constituinte  primeiro

corpo legislativo do Brasil independente  a transferência  da

Capital, do litoral, para o Planalto de Goiás, sugerindo que se lhe

desse o nome de Brasília.

A primeira constituição da República, de 1891, em seu artigo 3º, já

estabelecia a mudança da nova Capital, a de 1934, pelo art. 4º do

Ato das Disposições Transitórias, manteve a disposição,

todavia, a de 1946 foi mais incisiva, ex vi do art. 4º parágrafos

1º, 2º, 3º e 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Em face, pois, do imperativo constitucional e da Lei de Mudança, tal

como procederam o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo

Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de

Recursos não poderia  assumir atitude diversa, e, assim, foram logo

tomadas inúmeras providências preparatórias para a mudança

definitiva, conforme está devidamente transcrito no Relatório de

1959, além de outras que se mostraram indispensáveis no decorrer de

1960. Como todos sois  testemunhas, não poupei esforços para que as

instalações correspondessem à dignidade do Tribunal. Desnecessário

ressaltar as marchas e contramarchas, aborrecimentos e dificuldades

sobrevindas pelos atropelos da mudança, imposta em tempo diminuto.

Na sessão administrativa realizada em 13 de abril, o Tribunal

determinou, conforme está consubstanciada, na Resolução  nº 135, as

seguintes providências:

"O Ministro Afrânio Antônio da Costa, Presidente do Tribunal Federal

de Recursos, no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando o decidido por esse Tribunal, em sessão administrativa

desta data, sobre a transferência desta Corte de Justiça  para a

nova Capital Federal.

Resolve:

a)  fixar a data de embarque para Brasília no dia 19 do corrente

mês e a volta  daquela cidade no dia 23;

b)  considerar a sessão realizada hoje, como sendo a última

nesta capital;

c)  o Tribunal ficará em recesso não correndo prazo de qualquer

natureza, nem havendo tramitação alguma, até a transferência

integral e reinicio dos trabalhos em Brasília;

d)  os funcionários da secretaria continuarão com o regime

normal de freqüência, tratando e auxiliando os trabalhos da mudança,

com atribuições determinadas pelo Presidente;

e)  logo após o dia 23, o Tribunal solucionará , em sessões

administrativas, os casos em que houver necessidade de sua



intervenção".

Quando da instalação do Tribunal em Brasília há registro na ata da

sessão de 22 de abril de 1960, presidida pelo nosso homenageado.

Estiveram presentes os Srs. Ministros do TFR, Sampaio costa,

Henrique d'Ávila, Cunha Mello, Cândido Lobo, Godoy Ilha e Oscar

Saraiva. Foram convidados para participarem da Mesa o Excelentíssimo

Senhor Doutor João Goular, Vice-Presidente da República e o

Excelentíssimo Senhor Ministro Barros Barreto, Presidente do Supremo

Tribunal Federal.

Estiveram presentes, ainda, os Exmos. Srs. Ministros Nelson Hungria,

Presidente do Tribunal Superior eleitoral; Ministro

General-de-Exército Tristão de Alencar Araripe, Presidente do

Superior Tribunal Militar; Ministro Júlio Barata, Presidente do

Tribunal Superior do Trabalho; Ministros Antônio Carlos Lafayette de

Andrada e Cândido Motta Filho, do Supremo Tribunal Federal;

Procurador-Geral da República, Dr. Carlos Medeiros da Silva;

Almirante-de-Esquadra, Jorge do Paço Matoso Maia, Ministro da

Marinha; Almirante-de-Esquadra, Ernane do Amaral Peixoto, Ministro

da Viação de Obras Públicas; General-de-Exército, João Guedes,

representante do Exmo. Ministro da Guerra; representante do Sr.

Ministro da Justiça; Desembargador Oswaldo do Pinto do Amaral,

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também

Representante do Desembargador Pedro Chaves, Presidente do Tribunal

de Justiça de São Paulo; Desembargador-Presidente do Tribunal de

Justiça do Ceará; Desembargador Agenor Velloso Dantas, Presidente do

Tribunal de Justiça da Bahia; Dr. Iracy Gomes, Representante do

Coronel Luiz de Ignácio Jacques Júnior, Chefe de Polícia do

Departamento Federal de Segurança Pública; Magnífico Reitor da

Universidade do Brasil, Prof. Pedro Calmon, e outras altas

autoridades civis e militares. "

No discurso proferido naquela memorável sessão disse o Presidente

Afrânio Costa, in verbis.

"Injunção constitucional determinou a criação deste Pretório em 23

de junho de 1947, com sede no Rio de Janeiro. Por nímia bondade de

meus colegas, foi-me então confiada a primeira Presidência; treze

anos  mais tarde tenho a incumbência de transferi-lo para Brasília,

em obediência a outro dispositivo da mesma constituição.

Não nos cabe apreciar a conveniência da data da mudança;

simplesmente observar o preceito legal que a fixou para 21 de abril.

O desconforto, os incômodos, os transtornos materiais, são problemas

de ordem individual que, ferindo cada qual, não podem ser estendidos

a qualquer das  unidades do Poder Judiciário.



Em relação à estas, há considerar-lhes o funcionamento perfeito,

dentro da dignidade que lhes deve ser atribuída a esta sempre foi, é

e será rigorosamente cuidada pelos Membros desta casa.

Por benevolência dos meus colegas pus em movimento este Colégio

Judiciário em 1947. O açodamento de alguns e a impaciência de outros

não se perturbaram, nem impediram que os trabalhos fossem iniciados

no momento próprio e exato para corresponder, com precisão à sua

finalidade julgadora.

Em 1960, essa mesma benignidade confiou-me a transferência para

Brasília. Não é tarefa de execução rápida e fácil, mas há de ser

vencida em forma apropriada, sem sacrifícios inúteis.

Até então, providências para evitar males irremediáveis há de o

Tribunal tomá-las, evidentemente aqui, no Rio de janeiro, ou em

qualquer lugar por onde se estenda a sua jurisdição.

A obra ciclópica aqui  executada em tempo tão curto faz realmente

pasmar aos que a vêem. O avanço gradativo é moroso da civilização

para o interior foi vencido de um salto, implantando-se o núcleo de

irradiação no coração do Brasil.

Obra arrojada, impondo sacrifícios imensos a nossa geração, há de

receber a recompensa esperada.

Ante tão nobres e patrióticos propósitos, não há cogitar de uma

interpretação rígida dos textos  constitucionais que a 70 anos se

reproduzem.

Realmente, falando-se apenas, na Carta, em localizar a Capital no

Planalto Central, não há de concluir daí que entendeu, apenas, à

Defesa Nacional. Mesmo assim fora, a interpretação histórica,

sofrendo as injunções do tempo e do ambiente, há de ceder  lugar às

necessidades impostas pela Vida Nacional.

Colaborando com os desbravadores do sertão, instala-se Brasília como

resplandecente farol, ampliando rapidamente o desenvolvimento do

país, pelo esforço de seus filhos, cujos anseios foram orientados

impulsionados pelo exemplo dinâmico e patriótico de seus

dirigentes. "

Na solenidade de despedida do Ministro Afrânio Costa do Tribunal

Federal de Recursos, saudou-o o Ministro Cunha Vasconcelos. S. Exa.

iniciou sua oração em tom protocolar, mas passou ao da intimidade,

dizendo:

"Afrânio:

Data de 1945 nosso convívio, quando  ambos fomos nomeados, pelo

saudoso Presidente José Linhares, Juízes do Tribunal Regional

Eleitoral na então e saudosíssima capital do Brasil, sendo você o

Presidente.



No princípio deste convívio, confesso que achei você um tanto ou

quanto rebarbativo, no aspecto e no trato. Aquela sua mão espalmada

batendo sobre a mesa, mão grande e cabeluda, produzia-me um certo

frisson, que me perturbava. Suas determinações tinham a feição de

ordens definitivas, para não serem repetidas e nem reconsideradas.

Parecia-me que os funcionários que lidavam mais de perto com você

viviam atarantados, inclusive o nosso prestativo Lobato.

Assim, Afrânio  e com sinceridade  eu vi você, aos primeiros

tempos de nossa vida funcional comum.

Passaram-se, entretanto, os meses, passaram-se os anos  ai de nós!

 Veio a organização do Tribunal Federal de Recursos. Você e eu

fomos incluídos entre os da inicial composição, novamente você

Presidente, com a tarefa de instalar o novo Colégio Judiciário. O

Desembargador transmudara-se, radicalmente, a minha  impressão dos

primeiros tempos de convivência.

Em 1948, Afrânio, eu ousei traçar-lhe o perfil sentimental, nestas

palavras:

"Quem o vê, cenho fechado, perfilado e importante, duro o olhar,

peito estufado, dando ordens com rompante.

Pensa no mau encarnado e diz, em forma  corrente, "Esse homem é um

danado, é capaz de matar gente".

Eis o nosso Presidente, tal qual surge, falsamente, da imaginação na

veiga.

Pois bem, outra é a realidade, ele tem n'alma a bondade e um coração

de manteiga.

Penso, aliás, não ser temeridade supor que a conclusão do perfil

generalizava uma observação e um conceito. Vários  episódios

poderiam ilustrar a afirmação. O sentido humano e influência do

coração eram, e nunca deixaram de ser, a marca constante de todos os

seus atos e todas as suas resoluções.

Sei de um episódio ocorrido quando ainda você fazia parte do Egrégio

Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Julgava-se a apelação  de

um acusado que vira correr toda a sua mocidade livremente em cidades

de civilização avançada como Paris e Berlim. Quando o relator, lendo

as razões a promotoria, passou pela transcrição de certos trechos de

depoimento nos autos, o colega que se sentava ao seu lado, não

escondendo certo ar de enfado, teria  confidenciado a você que

jamais absolveria o réu. Você então ter-se-ia voltado para o colega

e lhe teria dito "Bem se vê que você não sabe o que é Paris ou

Berlim!"

Teria você, Afrânio, com tal observação, dado uma demonstração

daquele espírito de compreensão que sempre o acompanhou e das suas



positivas qualidades de Juíz  Juíz humano. Mostrava você que a

rigidez dos conceitos e das fórmulas tem que ceder até o compatível

com as imposições do dever, aos hábitos e aos costumes , no céu como

no céu, em Paris, como em Paris.

No concernente ao episódio, que recordo como ilustrativo da

orientação de um magistrado digno de sua palavra e de um homem de

coração, outras demonstrações semelhantes poderiam ser revividas.

Nenhuma, porém com a eloquência da presença daquelas flores, sempre

cuidadas e renovadas, enfeitando o retrato de uma velhinha de

cabelos muito brancos, permanentemente sobre sua mesa de trabalho.

Quem revelou sentimentos dessa  ordem, ao longo de uma vida

eficiente e trabalhosa, há que ter sido, necessariamente, um

cidadão! E você o foi Afrânio, sem qualquer favor; e tanto o foi que

nós aqui estamos à unanimidade, presos por um só sentimento, a

proclamar tal grandeza. "

Entre outras considerações que merecem ser lidas, à saudação

carinhosa deu o orador esse inspiradíssimo fecho.

"Senhor Ministro: Vosso grande nome será sempre lembrado e festejado

por nós. Ide e levai o maior prêmio que homens como nós podemos

desejar, a consciência tranqüila do dever cumprido. "

Discursaram também, naquela sessão de despedida o Senhor Ministro

Henrique d'Ávila, o Dr. Mário de Oliveira, 1º Subprocurador-Geral da

República e do Dr. Décio Miranda, então Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil, posteriormente Ministro do Tribunal Federal de

Recursos e do Supremo Tribunal Federal, nos quais teve

destacadíssima atuação como magistrado culto, operoso, justo e de

brilho imarcescível!

O Ministro Afrânio Costa faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 27

de junho de 1979, quando seu sobrinho-neto Carlos Thibau e eu éramos

Juízes Federais naquela Seção Judiciária . O corpo foi velado no

salão nobre do "Fluminense Foot Ball Clube", na Rua Álvaro Chaves,

em laranjeiras.

A vida do Ministro Afrânio Antônio da Costa constitui portentoso

exemplo de tenacidade no cumprimento do dever em todas as atividades

que empreendeu, pois conseguiu criar e desenvolver as providências

basilares que asseguraram o prestígio do Tribunal Federal de

Recursos, estendendo-o ao atual Superior Tribunal de Justiça.

Exaltemos a preocupação dos Srs. Ministros Presidentes do extinto

TFR e deste Superior Tribunal de Justiça, herdeiro das atividades

daquele, em rememorar fatos históricos de suma importância para a

família judiciária. Tal iniciativa mantém viva na memória do povo

brasileiro a grandeza e a operosidade da instituição e o seu



desempenho no curso do tempo. Não bastaria, portanto, deixar à

Biblioteca o encargo de catalogar  e guardar em suas prateleiras

documentos de tamanha utilidade, se deles não nos valêssemos em

ocasiões como esta.

Agradecendo a indicação para, em nome da Corte, prestar esta

justíssima homenagem ao primeiro Presidente do Tribunal Federal de

Recursos, peço a Deus que nos guie e ilumine na preservação das suas

melhores tradições.

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

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

Sra. Dra. Yeda de Lourdes Pereira.

A EXMA. SRA. DRA. YEDA DE LOURDES PEREIRA (SUBPROCURADORA-GERAL DA

REPÚBLICA): Exmo. Sr. Ministro-Presidente do Superior Tribunal de

Justiça, Exmos. Srs. Ministros integrantes deste Plenário, Exmo. Sr.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Nélson Parucker, Exmos. Srs.

Advogados representantes da OAB, Exmo. Sr. Ministro Aposentado

Carlos Thibau, representante do Homenageado:

Há trinta anos atrás, reuniu-se o Tribunal Federal de Recursos em

sessão plenária para render homenagens  de despedida e prestar o

reconhecimento devido ao magistrado que concluía, em glória, sua

longa e profícua trajetória no árduo serviço de distribuir justiça

ao jurisdicionados.

Exaltou-se os 32 anos de magistratura de Afrânio Antônio da Costa,

macaense que, seguindo o exemplo do pai e do avô, aos vinte anos se

bacharelou em Direito e passou a advogar no escritório do pai até os

38 anos, quando decidiu seguir sua vocação: a magistratura do antigo

Distrito Federal. Iniciou suas atividades em Vara Criminal, passou

então para Vara Cível e, nove anos após, já era desembargador. Sua

atuação o levou à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral  do

antigo Distrito Federal, onde teve oportunidade de colaborar com o

processo de redemocratização, ao realizar em 1945 o primeiro

alistamento eleitoral e a primeira eleição para Presidente da

República e para o Congresso, nos anos de 1946 e 1947, após o

governo de Getúlio Vargas.

Criado o Tribunal Federal de Recursos pela Constituição de 1946, o

homenageado foi um dos nove ministros designados e eleito seu

Primeiro Presidente para o período de 27.06.1947 a 30.06.1949,

durante o qual assumiu o encargo de escolher uma sede e instalar a

nova Corte, o que ocorreu a 28 de junho de 1948 com a presença do

então Presidente da República General Eurico Gaspar Dutra.

Suas qualidades de Administrador novamente foram testadas em

1959/1962, quando foi eleito Presidente pela Segunda vez com o



importante encargo de transferir o Tribunal para Brasília e

inaugurar sua sede, instalação ocorrida a 22.04.1960, dois anos

antes de sua aposentadoria.

E para atender aos reclamos da causa da Justiça, aos quais jamais

negou o seu saber, a sua dedicação e o seu cívico entusiasmo, o

Ministro Afrânio Antônio da Costa integrou o Supremo Tribunal

Federal, na qualidade de substituto dos seus titulares, por seis

vezes, deixando memoráveis votos em causas de difícil solução.

Dos cargos ocupados, dos votos proferidos nos numerosos julgamentos

de que participou com brilhantismo, temos os registros que nos

ensejam o conhecimento do trabalho, mas não nos permitem saber do

homem que se encontrava atrás da toga. Dificuldade agravada ainda

mais pelo fato do homenageado se encontrar afastado há trinta anos

do Tribunal, em conseqüência da aposentadoria; mas como não se pode

avaliar o homem apenas  pelo seu trabalho, porque o ser humano  é

uma unidade indivisível, consultamos o discurso de agradecimento

proferido no ensejo da sua despedida. Sua Excelência, em

retrospectiva sobre sua atuação profissional, revelou o homem que se

encontrava atrás das vestes talares e o magistrado que partia

deixando sua experiência acumulada a todos os companheiros mais

jovens que prosseguiam nos seus misteres.

Desse discurso, quase confissão, extraímos alguns parágrafos

atestadores de sua retidão do caráter, da honestidade de seus

princípios, da humildade do velho juiz que retornava ao seu local de

origem porque a lei não mais lhe permitia continuar. Aos seus

companheiros  confessou então:

". . . Procurei sempre a vida  pública desenvolver os ensinamentos de

honradez e equilíbrio  que recebi de meu pai, advogado de prol,

entre os de seu tempo e cuja sombra há de estar sempre em minha

memória. "

"Sempre achei que o cumprimento do dever era a retribuição de cada

cidadão ao que a sociedade e seus concidadãos lhe davam como razão

de sua existência. "

E num murmúrio, completou:

"Devo ter errado algumas vezes, provavelmente errei, certamente

errei. O juiz é homem, todavia não o fiz intencionalmente. "

São palavras eloqüentes que revelam o homem preocupado com o

cumprimento do dever, com a preservação dos princípios de honradez e

equilíbrio. O homem simples que admitiu ter errado querendo acertar.

Nossa leitura nos leva além. Vamos aos poucos penetrando e

visualizando, não o homem, mas o jurista, o magistrado que procurou

cumprir seu dever com lealdade, com justiça, considerando sempre a



finalidade social da lei. Suas frases são singelas, mas elucidam sua

atuação no julgamento das causas que lhe foram submetidas, mostrando

o entusiasmo que o trabalho lhe proporcionava como atesta o seguinte

trecho:

"A perquirição da verdade, a extirpação de dúvidas, a aplicação da

lei, a compreensão realista dos fatos imposta pelas agruras da vida,

a lógica das provas tinham o frenesi da sensação".

Só se empolga quem ama o Ministro Afrânio, ao viver cada fase do

julgamento, revelou todo o seu amor, toda sua vocação para a

magistratura  como alertam suas últimas palavras ao encerrar sua

vida profissional;

"O juiz que julga mal não é apenas um homem que falhou à confiança

de seus jurisdicionados e do País que lhe entrega o destino de seus

concidadãos, mas, é principalmente um homem mau. "

Da sua competência  profissional jurídico-administrativa, dos seus

valores pessoais temos uma idéia, mas nos falta ainda conhecer o

lado da sua vida privada, dos momentos de lazer. E aqui deparamos

com um esportista hábil e compenetrado como o foi o jurista. Era um

campeão em tiro ao alvo e o organizador deste esporte no Brasil. E

tão a sério levou esta atividade que, por dezessete  vezes, foi

campeão brasileiro e na Olimpíada da Antuérpia obteve a 2ª

colocação, trazendo para o Brasil a medalha de prata. Esportividade

que, nos anos maduros, trocou pelas atividades filantrópicas no

exercício do cargo de Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio

de Janeiro.

Senhores, este é o nosso homenageado. Um homem que encontrou tempo

para tudo e tudo que fez foi com amor e dedicação. Podemos afirmar,

como Eduardo Couture, que ele pode fazer tudo  ser magistrado,

administrador, desportista  sem deixar de ser o que era, sem perder

sua individualidade, o que conservou até sua partida final, aos 87

anos.

A dimensão da grandeza do homenageado não depende das nossas

palavras, mas de realidade da sua obra que aflora do próprio fato de

estarmos  - três décadas após  a renovar nosso reconhecimento e a

reverenciar sua vida, o que torna oportuno lembrar a advertência

de Lincoln aos que o ouviam no famoso discurso de Gettisburg em

homenagem aos heróis:

"O mundo pouco notará, nem se lembrará, do que dizemos aqui, mas

nunca se esquecerá do que eles fizeram aqui. . . "

Senhores familiares do Ministro Afrânio Antônio da Costa, queiram

aceitar os cumprimentos do Ministério Público Federal.

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



agora, para falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr.

Amauri Serralvo.

O EXMO. SR. DR. AMAURI SERRALVO (CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS

ADVOGADOS DO BRASIL): Exmo. Sr. Presidente; Exma. Dra.

Subprocuradora; Srs. Ministros Aposentados  da Casa; Exmo. Sr.

Presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal; Srs.

Membros do Ministério Público; Familiares do Homenageado; Meus Caros

Colegas Advogados; Minhas Senhoras e Meus Senhores:

Egrégio Tribunal, existem momentos que nos são especialmente gratos!

Este é, indubitavelmente, um deles!

Por primeira vez, tenho  a grande satisfação pessoal, de retornar à

esta tribuna, após o encerramento do processo de escolha do

substituto do eminente Ministro Washington Bolívar de Brito, o

Senhor Ministro César Rocha, com quem tive a honra de disputar a

vaga nesta Colenda Casa. Relembro o fato  por que, inegavelmente,

haver merecido a dignificante indicação de meu nome a tão alto

cargo, revestiu-se, sem sombra de dúvida, uma das maiores honrarias

que recebi na minha digna vida de advogado. Serei sempre devedor do

Tribunal por haver merecido tão inenarrável láurea.

Não quero e sequer poderia calar-me sobre este fato que tão

significativamente repercutiu na minha vida.

Outro motivo de júbilo é esta honrosa designação de, em tão especial

momento, falar em nome dos Advogados, mesmo não mais pertencendo aos

gloriosos quadros de Conselheiros Federais da OAB. Por certo,

entre milhares de advogados brasileiros,  merecer tal honraria é

fato não muito comum e que vem aumentar em muito a responsabilidade

das palavras que deverei proferir nesta  Sessão Solene em homenagem

ao centenário do nascimento do saudoso Ministro AFRÂNIO ANTÔNIO DA

COSTA.

Existem homens que são predestinados a não serem meros espectadores

dos fatos históricos. Ao contrário têm o privilégio de se

transformarem mesmo em artífices da própria história. Este é o

exemplo maior que se colhe na análise da vida  reta do nosso

combativo homenageado.

De poucas palavras, nasceu na cidade de Macaé, Estado do Rio de

Janeiro, em 14 de março de 1892.

Advogado desde 1913, ao lado de seu pai, o Dr. Mário Antônio da

Costa, quando ingressou na magistratura por Decreto de 07.07.31 por

haver sido nomeado Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do então

Distrito Federal e mais tarde transferido a pedido, para a 2ª Vara

Cível do Distrito Federal.

Posteriormente foi promovido a Desembargador do Tribunal de Apelação



do antigo Distrito Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do

inesquecível Desembargador Galdino Siqueira.

Foi ainda Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito

Federal, quando foram realizadas as eleições para Presidente da

República e Congresso Nacional em 03.10.46.

No dia 23 de junho de 1947 entrou em exercício  no cargo de Juiz do

então Tribunal Federal de Recursos e logo depois na Sessão de

26.06.47 foi eleito como o primeiro  Presidente do Tribunal Federal

de Recursos, com mandato de dois anos e a difícil incumbência de

conduzir a implantação do novel tribunal.

No seu discurso de posse ficaram estampadas  as dificuldades que

enfrentava a corte recém criada:

"A instalação do Tribunal deve ser condigna e a dotação da lei para

o material não permite sequer a aquisição de cadeiras, fichários,

mesas e balcões.

Em todo caso, rigorosamente respeitado os princípios do Código de

Contabilidade, iremos até onde a verba permitir.

No período  transitório de organização acho inútil e mesmo

perturbador que se requisitem funcionários inexperientes do serviço

judicial o que, mesmo pertencendo  a outros Tribunais, aí se não

recomendam pela assiduidade ou eficiência.

Para esse período, o número  deve ser muito restrito, mesmo porque

não será  essa permanência, e sem a capacidade revelada que

recomendar ao aproveitamento definitivo.

Hão de perdoar-me meus colegas que neste momento atinja eu tais

assuntos, mas sei porque o faço: a experiência que adquiri no

Tribunal  Regional Eleitoral convenceu-me que um dos obstáculos a

vencer nessa fase preparatória é a seleção dos indivíduos  aptos

para a função, nesta terra abençoada e maravilhosa em que todos

entendem de tudo.

Para afastar, porém, as falsas capacidades e dedicações, melhor não

encontrei no Tribunal Regional  que o horário indeterminado.

O expediente há de durar enquanto houver serviço. Expediente, os

Chefes dão o exemplo, eu inclusive.

E quem passou pelo Tribunal Regional Eleitoral, mesmo como

espectador, sabe que não exagero.

Aqui vai haver, naturalmente, uma grande vantagem sobre o eleitoral,

nesta fase; não se trabalhará pela noite a dentro, nem aos domingos,

salvo havendo necessidade. "

O seu discurso  quando foi instalado o Tribunal Federal de Recursos

no prédio da Av. Wilson 231, no Rio de Janeiro, em 28.06.48 mostra

indelevelmente a sua fé  inquebrantável e a força interior da qual



era dotado o nosso homenageado, bem como da sua confiança no futuro:

"Quem ama ao seu Deus e ao seu Direito possui aquela fé que arrasta

irresistivelmente montanhas, que torna o sofrimento mais suave e a

vida mais cheia de encantamento; que contém os fortes; que dá força

aos humildes na defesa de sua crença, de sua liberdade, de sua

família, de seu lar; de todas essas belezas imponderáveis que

constituem a alegria de viver e que fazem da prudência e da

moderação a base do equilíbrio e da tranqüilidade social.

Este será, por certo , senhores, o ideal dos magistrados que

integram este Tribunal.

Por diversas vezes o Senhor Ministro Afrânio Antônio da Costa foi

designado para substituir Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Em 15.07.52 foi eleito Membro efetivo do Tribunal Superior

Eleitoral.

Um fato dos mais expressivos e marcantes da vida do nosso

homenageado é que ele mereceu  a honra de presidir duas vezes o

Tribunal Federal de Recursos: a primeira de 23.06.47 a 30.06.49 e a

Segunda de 02.01.59 a 02.06.61. A sua vida está indelevelmente

ligada à vida do Tribunal Federal de Recursos, pois no seu primeiro

mandato presidencial foi incumbido de instalar o tribunal e, no seu

segundo biênio como Presidente teve a árdua e espinhosa missão de

cuidar da transferência do Tribunal para Brasília.

Memoráveis as suas palavras no discurso proferido por ocasião da

instalação do Tribunal Federal de Recursos em Brasília, na Sessão de

22.04.60:

"O desconforto, os incômodos, os transtornos materiais, são

problemas de ordem individual que, ferindo cada qual, não podem ser

estendidos a qualquer das unidades do Poder Judiciário.

Em relação a estas, há considerar-lhes o funcionamento perfeito,

dentro da dignidade que lhes deve ser atribuída e esta sempre foi, é

e será rigorosamente cuidado pelos Membros desta Casa.

Por benevolência dos meus colegas pus em movimento este Colégio

Judiciário em 1947. O açodamento de alguns e a impaciência de outros

não me perturbaram, nem impediram que os trabalhos fossem iniciados

no momento próprio e exato para corresponder, com precisão sua

finalidade julgadora.

Em 1960, essa mesma benignidade confiou-me a transferência para

Brasília.

Não é tarefa de execução rápida e fácil, mas há de ser vencida em

forma apropriada, sem sacrifícios inúteis.

Até então, providências para evitar males irremediáveis há de o

Tribunal tomá-las evidentemente  aqui, no Rio de Janeiro, ou em



qualquer lugar por onde se estenda a sua jurisdição.

A obra ciclópica aqui executada em tempo tão curto faz realmente

pasmar aos que a vêem. O avanço gradativo e  moroso da civilização

para o interior foi vencido de um salto, implantando-se o núcleo de

irradiação no coração do Brasil.

Obra arrojada, impondo sacrifícios imensos à nossa geração, há de

receber a recompensa esperada.

Ante tão nobres e patrióticos propósitos, não há cogitar de uma

interpretação rígida dos textos constitucionais que a 70 anos se

reproduzem.

Realmente, falando-se, apenas, na carta, em localizar a Capital no

Planalto Central, não há de concluir daí que atendeu, apenas à

Defesa Nacional. Mesmo assim fora, a interpretação histórica,

sofrendo as injunções do tempo e do ambiente, há de ceder lugar às

necessidades impostas pela vida Nacional.

Colaborando com os desbravadores do sertão, instala-se Brasília como

resplandecente farol, ampliando rapidamente o desenvolvimento do

país, pelo esforço de seus filhos, cujos anseios foram orientados e

impulsionados pelo exemplo dinâmico  e patriótico de seus

dirigentes".

O Senhor Ministro Afrânio Antônio da Costa, após brilhante e

marcante carreira, aposentou-se compulsoriamente no dia 13.03.1962.

O seu discurso de agradecimento na Sessão de despedida é peça

lapidar, que bem demonstra a retidão interior e a vocação testada

nos embates diários do Judiciário:

Dizia ele:

"A rigidez dos textos jamais foi empecilho a uma decisão justa e

humana: a maleabilidade deles está confiada à inteligência, à

argúcia, à penetração, ao espírito de bondade e eqüidade que

adquirimos  no palmilhar diuturno da vida, no entrechoque das

paixões humanas.

O juiz que julga mal, não é apenas um homem que falhou à confiança

de seus jurisdicionados e do país  que lhe entregou o destino de

seus concidadãos, mas, é, principalmente um homem mal.

As conseqüências danosas das decisões destroem a alegria, a

esperança, que traduzem a maior ilusão de felicidade dos homens

sobre a Terra".

A humildade foi outra característica marcante de sua personalidade

de grande juiz. É sua a lição proferida por ocasião do seu discurso

de despedida:

"Procurei sempre na vida pública desenvolver os ensinamentos de

honradez e equilíbrio que recebi do meu pai, advogado de prol entre



os de seu tempo e cuja sombra há de estar sempre em minha memória.

Devo ter errado algumas vezes, provavelmente errei, certamente

errei. O juiz é um homem: todavia, jamais o fiz intencionalmente.

Não digo isto para escusar-me; não, sempre confessei meus erros e

até publicamente; o que sempre procurei foi anular-lhes ou pelo

menos diminuir-lhes as conseqüências".

Em verdade, todas as qualidades que procurei apontar no Senhor

Ministro Afrânio Antônio da Costa o fizeram digno da admiração de

todos e, principalmente digno da grandeza da Corte que ele por duas

vezes presidiu. O Tribunal Federal de Recursos, sem qualquer sombra

de dúvida, foi um dos maiores tribunais que o País conheceu. Foi

graças à sua grandeza que, inclusive, serviu de embrião ao Superior

Tribunal de Justiça, é que se tornou merecedor de todos  os nossos

encômios e, principalmente do respeito que lhe foi dedicado por

todos advogados, juízes e membros do Ministério Público,

unânimes em contar as virtudes daquele sodalício.

Proféticas as palavras finais do discurso de despedida do nosso

homenageado, por ocasião de sua aposentadoria, que impressionam pela

atualidade:

"A todos vós, com as minhas despedidas afetuosas, desejo a

realização dos meus anseios para que o Tribunal Federal de Recursos,

pela sabedoria de  suas decisões, pelo respeito defluente das

atitudes de seus Juízes, seja sempre um dos pilares desta Pátria

imortal , que tem sabido vencer as agruras que o Destino tem

anteposto ao seu desenvolvimento grandioso, graças ao trabalho,

energia e vontade de seus filhos. "

A história da vida do nosso homenageado está umbilicalmente ligada à

história da existência do consagrado e saudoso Tribunal Federal de

Recursos. Da sua criação e implantação à transferência para

Brasília, a então polêmica nova capital federal, deveu-se tudo à

pertinácia, coragem, desprendimento, e principalmente à dedicação à

causa pública e aos interesses da nação do homenageado de hoje.

A importância do trabalho do Ministro Afrânio Antônio da Costa e a

riqueza da sua personalidade assim foram enaltecidas  pelo Ministro

Cândido Lobo por ocasião da sua segunda posse na Presidência do

Tribunal Federal de Recursos já nesta capital:

"Senhor Ministro Afrânio da Costa o nome de V. Exa. por si só,

traduz uma garantia ilimitada a todos aqueles que vão ter a honra de

ser presididos por V. Exa. como, também, a todos aqueles que vierem

a depender do julgamento de V. Exa. , juiz digno e experiente, com um

passado profissional, que enobrecendo Vossa Excelência, ainda mais

alto coloca o Tribunal Federal de Recursos, e isso porque é inegável



que, entre os homens que se dedicam ao culto da justiça, há sempre

um lugar de destaque para aqueles que trabalharam calmamente com o

desejo de bem servir, mesmo que o gozo da recompensa experimente os

incômodos da fadiga e da desilusão, no esforço honroso do

cumprimento do dever. "

A vida exemplar do Ministro Afrânio Antônio da Costa, constitui-se

em belo exemplo às novas gerações de advogados e juízes que louvados

na sua honradez, despojamento, firmeza e espírito público, foram

prevalecer a crença na justiça, nesta sociedade em flagrante crise

de valores e que, cada vez mais, necessita de maior credibilidade

nas suas instituições para o aperfeiçoamento do regime democrático.

Em nome dos advogados associo-me às homenagens que, justa e

merecidamente aqui são tributadas a esse grande cidadão brasileiro.

Muito obrigado!

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

agradecer em nome da família do homenageado, passo a palavra ao

Eminente Ministro Carlos Thibau.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS THIBAU: Sr. Presidente, Srs. Ministros,

Sr. Ministro Américo Luz, Sra. Subprocuradora-Geral da República,

Doutora Yeda de Lourdes Pereira, ilustres Representantes da Ordem

dos Advogados do Brasil, Doutor Amauri Serralvo, demais autoridades

presentes, ilustres advogados, meus Senhores e minhas Senhoras:

Como sobrinho neto do Ministro Afrânio Antônio da Costa e seu

parente mais próximo aqui presente, em nome da família agradeço a

homenagem que lhe é prestada pelo Tribunal, pela passagem de seu

centenário de nascimento.

Sua vida de juiz foi carinhosamente esmiuçada por uma pessoa que com

ele conviveu no Rio de Janeiro, o colega e amigo Ministro Américo

Luz.

As palavras  da Dra. Vera de Lo


