
ATA DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO AMANDO SAMPAIO COSTA, REALIZADA EM 28

DE MAIO DE 1993.

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de mil novecentos e

noventa e três, às quinze horas e quinze minutos, na sala de Sessões

do Superior Tribunal de Justiça, sob a Presidência do Exmo. Sr.

Ministro Antônio Torreão Braz, presente aos Exmos. Srs. Ministros

José Dantas, William Patterson, José Cândido, Flaquer Scartezzini,

Costa Lima, Costa Leite, Dias Trindade, Assis Toledo, Edson Vidigal,

Vicente Cernicchiaro, Cláudio Santos, Peçanha Martins, Demócrito

Reinaldo, Gomes de Barros, Cesar Rocha, Adhemar Maciel e Anselmo

Santiago, foi aberta a Sessão. Ausentes, por motivo  justificados,

os Exmos. Srs. Ministros Bueno de Souza, Pedro Acioli, Américo Luz,

Pádua Ribeiro, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, José de Jesus, Garcia

Vieira, Athos Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar, Sálvio

de Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann e Milton Pereira.

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

aberta a Sessão Solene do Plenário que tem por objetivo comemorar o

centenário de nascimento do Exmo. Sr. Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA.

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

dezoito de junho próximo vindouro marcará a passagem do centenário

do nascimento do saudoso Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA, um dos mais

preclaros membros do Tribunal Federal de Recursos. Esta sessão será

consagrada à comemoração deste evento. Para falar em nome desta

Corte, prestando-lhe a homenagem devida, concedo a palavra ao

Eminente Ministro Adhemar Ferreira Maciel.

O EXMO. SR. MINISTRO ADHEMAR FERREIRA MACIEL: Exmo. Sr. Presidente;

Exmos. Srs. Ministros; Exma. Sra. Representante do Ministério

Público Federal; Sr. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil;

Srs. Advogados; Srs. Juizes; Srs. funcionários e familiares do

nosso homenageado Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA.

Aqui estamos reunidos para a comemoração do centenário de nascimento

do Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA. Há praticamente um século, em 18

de junho de 1893, na cidade de Maceió, capital do pequeno e

legendário Estado de Alagoas, nascia AMANDO SAMPAIO COSTA. Seu pai,

Francisco Salustiano D' Oliveira, segundo as palavras do próprio

filho, era "um nababo de talento e de cultura".

Sua mãe, Suzana Sampaio Costa, mulher de pequena estatura e

compleição franzina, era uma figura prodigiosa. Fazia parte das

hostes das "mulheres fortes", possuidora de fortaleza de ânimo, de

coragem, de abnegação, de mansidão e de extrema bondade.

Cristalina que foi seu lar. Era fruto dessa árvore frondosa de bons



exemplos.

Segundo filho de uma família de quatro irmãos, SAMPAIO COSTA não

conheceu a opulência nem o conforto das crianças ricas.

Adolescentes, madrugou no trabalho para ganhar o sustento dos seus,

custear seus estudos e ajudar na formatura em medicina de seu irmão

mais velho. Logo cedo, pela invalidez do pai, assumiu a chefia da

casa e a direção da família.

Assim, foi no cadinho do trabalho penoso e excessivo, fazendo horas

extras para ganhar um pouco mais, que se forjou a têmpera desse

gigante do espírito. O trabalho foi a razão de ser da sua vida, pão

e sal de sua existência.

Levando vida de trabalhador e estudante ao mesmo tempo, formou-se em

1910 bacharel em Ciências e Letras. Só depois de dois anos de duro

trabalho conseguiu meios para matricular-se na Faculdade de Direito

do Recife, onde se diplomou em 1915.

SAMPAIO COSTA foi advogado ilustre, jurista consagrado, Herdara de

seu pai o Dom da palavra fluente e fácil.

Possuidor de vasta cultura humanística e clássica, dominava a arte

difícil da argumentação e da oratória pretoriana.

De 1918 a 1924 foi Tabelião Público, Escrivão de Órfão, Ausentes e

Interditados em Maceió. Tornou-se catedrático da Escola livre de

Direito de Alagoas. Jornalista, publicou artigos no "Diário da

Manha" e no "Jornal do Comércio", ambos de Alagoas. Foi nomeado

Secretário de Justiça e Interior. Com a fusão de todas as

secretarias, passou a Secretário-Geral do Estado.

Considerando que a Constituição de 1891 era "teoricamente perfeita",

mas não encontrava eco na "formação política incipiente de nossos

homens públicos nem teve a correspondência precisa na realidade

brasileira", apoio a Revolução de 30.

Foi eleito para a Assembléia Nacional Constituinte de 1934.

Desejo ressaltar, por sua atualidade, discurso que SAMPAIO COSTA

proferiu na sessão de 02 de abril de 1934.

De Rui Barbosa, ao qual qualificou como "sumo pontífice do Direito

no continente Sul-americano", citou frase proferida em Buenos Aires

em 1916, sobre a República e a Federação:

"Da nossa idoneidade para elas não temos dado grandes provas. Mas

com todas as suas imperfeições, alterações e desagradações, esses

dois princípios de organização não têm, ali (no Brasil),

presentemente, sucedâneos concebíveis. "

Reconheceu SAMPAIO COSTA que tivéramos "quarenta anos de atormentada

existência federativa". "Os Estados, investidos de poderes e

regalias excessivos, desordenados, sem freios e contrapesos,



desmandavam-se. . . organizando verdadeiros exércitos, contraindo

empréstimos no estrangeiro. . . " "Houve, sem dúvida, hipertrofia do

Executivo Federal, mas não propriamente por força da lei básica e

sim em função quase de subserviência dos demais poderes que se

anularam; as mais das vezes foram os próprios governos locais os

despedaçadores dessas franquias autonômicas dos Estados. A fim de

imporem situações políticas insustentáveis na opinião, buscava

acumpliciamento do poder central em troca de solidariedade

incondicionais". "O norte, constituído de Estados fracos, vive

empobrecido e abondonado. " Para SAMPAIO COSTA, "regionalismo

vermelho, descompassado, dentro numa mesma pátria amável como a

nossa, é monstruosidade contra a qual nos devemos precatar".

"Objetivo da Federação no Brasil. . . devia ser apenas um único:

promover o desenvolvimento material e cultural das províncias,

dando-lhes governos autônomos, mas com poderes políticos apenas

indispensáveis à solução mais rápida e segura dos problemas

peculiares à sua vida. . . " Os negócios que interessam à comunidade

geral, que dizem respeito à nacionalidade, devem estar sob a alçada,

vigilância e fiscalização do governo central" e "a competência dos

Estados tem de ser atribuída apenas às matérias de natureza

local. . . "

*Constituinte da Segunda Constituição republicana, continuou como

Deputado Federal na legislatura de 1935/1937. Foram anos difíceis,

em que a ideologia nazi-fascista aliciava muitas inteligências. Para

o Brasil, mergulhado na mais profunda crise econômico-social e

institucional de sua história, as idéias autocráticas se mostravam

tentadoras. A salvação da Pátria estaria na força, na ordem. Mas

para o Deputado SAMPAIO COSTA, com sua formação democrática e

liberal, foi fácil discordar das novas forças políticas que faziam

que homens menos precavidos vestissem camisas pardas, verdes ou

pretas. Daí ter oferecido resistência à nova ordem.

Após a dissolução do Congresso, em 1937, foi Consultor Jurídico do

Ministério da Guerra. Não somente prestou serviço de assessoria, mas

foi o conselho sábio e prudente nas grandes questões daquela pasta

ministerial. Seus pareceres eram brilhantes, iluminando os processos

e mostrando a solução correta.

Como jurista foi um defensor denotado das liberdades públicas e da

ordem democrática.

No então Ministério da Guerra, conviveu com grandes homens  e por um

deles, General Gaspar Dutra, mais tarde Presidente da República, foi

nomeado para compor o primeiro colegiado do Tribunal Federal de

Recursos.



Por aproximadamente 45 anos, SAMPAIO COSTA ocupou importantes cargos

e funções públicas no Executivo e no Legislativo. Porém foi o Poder

Judiciário que se sentiu mais realizado e mais próximo sua vocação

de fazer justiça.

Foi no Tribunal Federal de Recursos e no Superior Tribunal

Eleitoral, do qual foi membro efetivo, e no Supremo Tribunal

Federal, em que atuou como Ministro Substituto, que SAMPAIO COSTA

revelou o desembaraço com que se movimentava em todos os ramos do

Direito.

Oriundo da classe dos advogados, o Ministro SAMPAIO COSTA deu uma

contribuição das mais valiosas para o nascimento, fortalecimento e

projeção do Tribunal Federal de Recursos. Pôde fazê-lo graças à sua

experiência e conhecimento práticos hauridos na administração

pública. Por duas vezes foi Presidente do Tribunal Federal de

Recursos. No final do segundo mandato, a contragosto, concluía sua

carreira de Juiz, aposentando-se por implemento de idade em

18/06/63. Seu falecimento ocorreu em 12 de janeiro de 1971.

Proclamou o poeta espanhol José Maria Gabriel Y Galán, que "no

trabalho está o segredo da sorte".

Se SAMPAIO COSTA obteve tantos louros na vida pública  no

Executivo, no Legislativo e no Judiciário , isso se deve sobretudo

àquela sua qualidade maior que desejo salientar no término de meu

discurso, àquela que foi a maior de sua lições: a sua profunda e

persistente dedicação ao trabalho.

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

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

Sra. Dra. Yedda de Loudes Pereira.

À EXMA SRA. DRA. YEDDA DE LOUDES PEREIRA (REPRESENTANTE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL): Exmo. Sr. Presidente do Superior

Tribunal de Justiça; Exmos. Srs. Ministros; Exmo. Sr. Advogado

Representante da OAB; Autoridades presentes; Representantes do

Homenageados; Advogados, minhas Senhoras e meus Senhores.

"Os homens chegam e vivem.

Os homens partem e morrem. "

Com esta simplicidade, tão característica dos chineses, Lao Tsé

definiu o ciclo da vital de cada um de nós.

A citação parece oportuna no momento em que este Plenário se reúne

para registrar, em seus anais, o centenário de nascimento do

Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA, um dos membros fundadores do extinto

Tribunal Federal de Recursos, gérmen do Superior Tribunal de

Justiça.

Nosso homenageado nasceu a 18 de junho de 1893, em Maceió. E lá,



vencendo as dificuldades que impunha o apelo da sobrevivência, com a

força de caráter que iria marcar sua vida, completou seus estudos e

bacharelou-se, em Recife, em Direito, passado a exercer a advocacia,

atividade em que se destacou tanto e de tal sorte que, de

Telegrafista, passou a Escrivão de Órfão e, em 1931  com 38 anos ,

a Secretário-Geral do Estado de Alagoas.

Poucos anos depois, de 1933 a 1937 subia as escadarias da Câmara dos

Deputados, como representante do seu Estado na Assembléia Nacional

Constituinte e na Primeira Legislatura.

Mais afeito às controvérsias jurídicas do que às disputas políticas,

retornou ao direito e, de Fiscal-Geral do Ministério da Educação e

Saúde, passou a Adjunto de Procurador da Prefeitura do Distrito

Federal e a Consultor Jurídico do Ministério do Exército, atividade

em que permaneceu até 1947, orientando e resolvendo complexas e

inéditas questões que aquela Secretaria de Estado enfrentou em

período de generalizada hostilidade mundial.

Instaurada no País a fase de redemocratização e reorganização

nacional, foi nomeado para o Tribunal Federal de Recursos, que então

se inaugurava, por Decreto de 09 de junho de 1947.

Participou também do Tribunal Superior Eleitoral como membro

efetivo, após colaborar, por várias vezes, como suplente.

A par de sua atividade de magistrado, exerceu em duas ocasiões o

comando do Tribunal Federal de Recursos nos períodos de 1952 a 1953

e 1961 à 1963. Esta última administração foi estendida até sua

aposentadoria compulsória, por  decisão de seus pares, em eloqüente

homenagem ao Presidente que se afastava.

Administrador por excelência, em todos os seus atos deixava aflorar

a personalidade do homem que desde a tenra idade aprendeu a

valorizar as conquistas obtidas e apreciar as qualidades inerentes à

alma humana.

Era ainda um patriota exaltado e da espécie que tanta falta nos faz

nesta época em que, de tanto magoar a imagem da Pátria, os

brasileiros parecem sentir vergonha de sua terra e pregam a

separação do País. E vendo os problemas atuais, sentimos falta do

homem que saudava a bandeira nacional com amor apaixonado, como se

pode constatar do discurso que proferiu na sessão de 19 de novembro

de 1954, quando declarou:

 "Ao olha-lá, todos os olhos devem voltar-se para si e pensar nas

suas profissões, nas suas atuações dentro do Brasil e sentir que,

diante dela, há que haver em todos nós um sentimento profundo para

que sempre os nossos atos, quer públicos, quer particulares, quer na

esfera interna internacional , sirvam somente para torná-la cada vez



mais querida, cada vez mais respeitada, cada vez mais honrada, onde

quer que se apresente.

Bandeira da pátria, por todos nós querida. Que o Brasil, sob o signo

desse pavilhão esplêndido, caminhe sempre na trilha do

desenvolvimento e da grandeza cada vez mais crescente e que seus

filhos, todos nós, homens do labor, homens da Justiça por

excelência, olhemos para ela e digamos: Bandeira da pátria, nós

Juizes, só pensamos em dignificar-vos, e honrarmos como exercício

reto, probo e nobre de nossa profissão, porque dela depende a

harmonia social. "

AMANDO SAMPAIO COSTA não foi só administrador e jurista; ele foi

mais: foi juiz por vocação, como confessou ao assumir a presidência

do Tribunal Federal de Recursos, em seu segundo mandato:

". . . jamais me senti tão perto de minha vocação como no âmbito do

Poder Judiciário; é que, desde cedo, aprendi a amar o direito e

venerar a justiça, achando quase divina a função de julgar. . . "

E mais tarde, no seu discurso de aposentadoria, reafirmou esta

condição, declarando:

"Digo alto e repito por meu gosto, só a morte me separaria desta

Casa Veneranda e querida, que ajudei a tomar corpo e organizar-se. "

E como juiz, durante os 16 anos de exercício junto ao Tribunal

Federal de Recursos, integrou o Supremo Tribunal Federal por várias

vezes, marcando sua atuação com importantes decisões, relacionadas

com as transformações impostas ao País nas décadas de 1940/1950,

como informam os votos elaborados no M. S. 900-DF, onde se decidiu a

cassação do direito de voto de Carlos Prestes e no H. C. 33.908-DF,

impetrado a favor de João Café Filho.

Dando o curso natural à vida, o homem teve de partir. . . e partiu. . .

primeiro para a aposentadoria, depois, apaixonado pelo seu trabalho,

não resistiu muito tempo e faleceu aos 78 anos em 12 de novembro de

1971.

Hoje, 22 anos após, estamos reverenciando, não seu nascimento e

morte, fenômenos biológicos, mas a sua contribuição, durante quase

40 anos de trabalho, em benefício do equilíbrio da sociedade. Suas

derradeiras palavras, ao se despedir em 1963, nos dão uma lição

final, moldada na experiência e, embora formulada há décadas, está

perfeitamente adequada ao presente, quando afirma:

"Deve, ainda, o juiz lembrar-se de que os homens depõe, na justiça

um sentimento de confiança profunda e que, por isso, esse sentimento

deve ser preservado e permanecer o mais incólume possível, sem

qualquer diminuição por fraqueza ou falta voluntária. Todos as vezes

que, for força da contingência humana, cair em erro, não hesitar em



confessá-lo no primeiro momento. A honestidade está para o

magistrado como a água está para a vida, como o coração para o corpo

humano; é procedimento indispensável. "

Estas palavras finais nos fazem lembrar Nietsche quando dizia que o

maravilhoso no homem era o fato de ser ele uma ponte entre as

origens e o futuro porque, em sua vida, ele unia o que aprendeu dos

antecessores com a lição que legaria aos seus sucessores.

E hoje nós constatamos que, através de AMANDO SAMPAIO COSTA,

continuamos a construir a ponte para nosso porvir, porque AMANDO

SAMPAIO COSTA não passou  pela vida; ele viveu e construiu sua

ponte.

O Ministério Público Federal, neste ensejo, parabeniza esta Corte,

pela iniciativa da homenagem, e os descendentes do homenageado.

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

o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Reginaldo

Oscar de Castro.

O EXMO. SR. DR. REGINALDO OSCAR DE CASTRO (REPRESENTANTE DO CONSELHO

FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL): Exmo. Sr. Presidente do

Superior Tribunal de Justiça; Exmos Srs. Ministros; Exma. Sra.

Subprocuradora-Geral da República; eminente Colega, Dr. Paulo Ortiz

Monteiro, que representa a família do homenageado; Srs. Advogados,

minhas Senhoras e meus Senhores.

A homenagem que ora se faz, comemorativa do centenário do nascimento

do saudoso Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA, cuja atividade, em 17 anos

de judicatura, dignificou este e outros Colendos Pretórios, e

enriqueceu nossa cultura jurídica, é justa, pertinente e oportuna.

No momento em que o clamor popular por justiça e moralidade põe em

xeque as instituições públicas e cobra do Judiciário uma resposta

rápida, decidida e eficiente, a evocação de Sampaio Costa é uma

fonte de inspiração e luz na penosa e grave tarefa de dirimir

conflitos, punir o comportamento delituoso e garantir a plenitude do

Direito como bem inalienável da humanidade.

A informação cotidiana, que nos trazem os meios de comunicação

coletiva, é suficiente para demonstrar o alto grau de inquietação

social que vive o País, com reflexos diretos no volume de processos

que congestionam o sistema judiciário. A turbulência dessa demanda

se faz notar no meio político, em que a vontade popular, traduzidas

em decisão dos parlamentares, ensejou o impeachment do último

Presidente da República. Ainda agora, quando se reclama a aplicação

das punições previstas em lei para os poderosos e para os autores

dos crimes de colarinho branco, a Justiça brasileira dá mostras de

sua determinação, ao mandar para a prisão contraventores e bandidos



que se julgavam a cima do império das leis.

Encontra-se o nosso Judiciário, em razão de  recentes

acontecimentos, no centro do palco, e perante uma platéia exigente,

que tem lá sua razões, mas que, na ânsia de ver aplicada a justiça,

ignora a necessidade de se observarem ritos, formalidades, prazos, e

ainda de se conceder aos acusados, quaisquer que sejam eles, uma

quase infinita oportunidade de provarem sua inocência.

È nessas condições que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil, que neste momento, prazerosamente, me incumbe representar,

vem associar-se a este Egrégio Tribunal, para no centenário do

natalício, homenagear um dos mais ilustres magistrados que neste

venerando Colégio já tiveram assento.

SAMPAIO COSTA reunia infindáveis qualidades de cidadão e de

magistrado, que permanecem muito vivas na lembrança daqueles que

desfrutaram de sua convivência, e que se encontram fartamente

documentadas nos seus julgados, nas suas ementas, nos depoimentos de

quantos acompanharam seu profícuo trabalho em quase meio século de

dedicação à causa pública.

Sua trajetória como cidadão, homem público e magistrado não permite

tirar conclusões que fujam à obviedade de sua bondade de coração,

de seu talento, de seu notório saber jurídico e do devotamento às

causas que abraçou, no exercício da atividade parlamentar ou no

hierático ofício da magistratura.

Não poderia, Senhores Ministros, ser de outra forma, para quem,

ainda adolescentes, e tenho o pai acometido  por grave enfermidade,

precisou trabalhar duro para sustentar a família e garantir os

estudos! Não poderia ser diferente para quem teve, no próprio lar,

exemplos primorosos de abnegação e coragem, da mãe; de talento,

cultura e humanismo, do pai!

Plasmado nesse ambiente, nessa convivência de amor e de sabedoria,

SAMPAIO COSTA ainda temperou o espírito com a busca incessante de

conhecimento, laureando-se bacharel em ciências e letras,

inicialmente, e, mais tarde, na Faculdade de Direito do Recife 

berço da nossa cultura jurídica.

Depois de dar sua empenhada contribuição ao Governo de Alagoas, onde

foi Secretário de Estado dos negócios do Interior, Educação e Saúde,

e também Secretário-Geral, ingressou SAMPAIO COSTA na atividade

parlamentar. Aí, haveria de colocar-se novamente a serviço da causa

pública, dando provas sobejas de sua incorruptibilidade e de seu

devotamento ao interesse coletivo. Deputado Federal em duas

legislaturas, emprestou à câmara, especialmente na primeira delas,

seu já aguçado conhecimento jurídico, relatando numerosas



proposições na Comissão de Legislação e Justiça.

Nomeado Consultor Jurídico do Ministério da Guerra, foi tão profícuo

e eficiente que despertou a atenção e granjeou a admiração de seus

superiores, a ponto de ser nomeado, pelo Presidente da República,

para o cargo de juiz do Tribunal Federal de Recursos. Sua

investidura naquela Augusta Corte, hoje transformada no Egrégio

Superior Tribunal de Justiça, representou o coroamento de uma

trajetória que, desde os seus primórdios, parecia fadada a

alcandorar-se às mais elevadas esferas da magistratura. A glória de

SAMPAIO COSTA  se completaria com o elevado mister de membro do

Tribunal Superior Eleitoral, com as repetidas convocações para

substituir magistrados do Supremo Tribunal Federal e com a sua

escolha, por duas ocasiões, para decidir o Pretório de que era

membro efetivo. Nessas duas ocasiões, revelou modéstia quanto ao seu

incontestável conhecimento do Direito, mas demostrou firmeza quanto

à responsabilidade da função e certeza de empenhar-se tanto quanto

necessário fosse, para, em suas próprias palavras, "não frustrar a

expectativa" de seus companheiros.

Não frustou, jamais! Ao velar permanentemente pelo ordenamento

jurídico, sem que tal zelo significasse cega servidão às letras

jurídicas, SAMPAIO COSTA, como era de se esperar, deixou-nos imenso

legado de lições, consubstanciados nos acórdãos que se registram

para a posterioridade nos Anais desta Augusta Casa.

Disse dele, em certa ocasião, o Ministro Djalma da Cunha Mello:

"Sua excelência não concebe tolerância qualquer com os atos abusivos

inequívocos, únicos que justificam freamento judiciário firme,

imediato, sanção pronta. Sabe ultrapassar doutrinas que a seu tempo

não eram um erro, mas que nisso se tornaram. Não admite que se faça

justiça ainda que o mundo acabe, pois só deve a mesma ser feita para

que o mundo floresça. "

Em homenagem póstuma, o advogado Claúdio Lacombe teria para ele

palavras elogiosas:

"Ninguém o excedeu no cuidado e escrúpulo com que examinava as

questões submetidas ao seu estudo, cujas minúcias dominava

amplamente, estando permanentemente habilitados a informar com

precisão todas as circunstâncias capazes de influir no julgamento.

Seu atributo mais saliente, no entanto, e que o credencia a figurar

na galeria ilustre dos grandes Juízes, era a bondade. Possuía, no

mais alto grau, a inteligência do coração, que faz do mais obscuro

dos homens uma expressão de cultura tão importante como Goethe ou

Paul Valery. "

Por tudo quanto podemos depreender da vida pública e particular do



saudoso Ministro Sampaio Costa, fica-nos o exemplo de sabedoria,

compreensão e, sobretudo, dignidade. Ao despedir-se da magistratura,

aos 70 anos, por implemento de idade, deu-nos uma lição soberba de

aplicação ao trabalho e total identificação com a atividade

judiciária, protestando contra o dispositivo constitucional que

punha termo à sua atividade judicante, embora acatando a

determinação legal.

Ao despedir-se dos seus pares, reafirmou sua inexcedível vocação

para a íntima convivência com o mundo das leis:

"Nessa refrega sem trégua, que me absorveu 43 anos de serviços

públicos ininterruptos, nenhum tempo me pareceu mais ameno e

agradável do que os quatros lustros que passei como Juiz desta

Veneranda Corte" asseverou, para completar pouco depois,

dirigindo-se aos advogados presentes:

"Se Deus não me houvesse, no fim da vida, colocado na carreira de

Magistrado, nada mais desejaria do que continuar a pertencer à nobre

classe de que fazeis parte. Nela militei 25 anos, assiduamente. "

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao associar-se

à homenagem que lhe rende este Egrégio Tribunal no centenário de seu

nascimento, destaca a figura ímpar e digna do Saudoso Ministro

Amando Sampaio Costa, enxergando no conjunto de seus trabalhos uma

orientação segura para tantos quantos vivem a tarefa cotidiana e

permanente de promover a Justiça!

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

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

Dr. Paulo Ortiz Monteiro.

O EXMO. SR. DR. PAULO ORTIZ MONTEIRO: Exmo. Sr. Presidente, Ministro

Antônio Torreão Braz; Exmo. Sr. Diretor da Revista do Tribunal,

Ministro Francisco Dias Trindade; Exmo. Srs. Ministros membros desta

Corte; Senhoras e Senhores.

Por vontade de Deus, o homenageado Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA não

deixou descendentes. Como sobrinho e modesto advogado fui convidado

a fazer o agradecimento da homenagem em nome da família. Relutei, a

princípio, mas aceitei o encargo, pois tive a honra e o prazer de

conviver com o homenageado durante vários anos da minha vida.

De família pobre e numerosa, em função da doença do pai, cedo teve

que assumir chefia da casa, a fim de garantir a subsistência dos

entes queridos. Trabalhando como telegrafista na antiga repartição

dos Correios e Telégrafos, logrou formar-se, com muito sacrifício,

pela Faculdade de Direito do Recife. Voltando a Alagoas, sua terra

natal, e pela qual tinha muito carinho, foi Secretário de Estado de

1931 à 1933, quando foi feito Deputado Federal  Assembléia Nacional



Constituinte  tendo permanecido nas funções legislativas  até o ano

de 1937. A política, entretanto não o atraía. Com a passagem pela

Procuradoria da Prefeitura do Distrito Federal, no ano de 1940, foi

nomeado Consultor Jurídico do Ministério do Exército em 14 de

fevereiro de 1941. Ali proferiu inúmeros pareceres, que até hoje são

invocados para a preservação dos superiores interesses da segurança

nacional e a solução dos delicados problemas daquela Pasta. Por

Decreto de 09 de junho de 1947, juntamente com o Ministros Afrânio

Antônio da Costa, Armando da Silva Prado, Abner Carneiro Leão

Vasconcellos, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho e Vasco Henrique

D'Ávila, com a aprovação do Senado Federal, foi nomeado membro do

Tribunal Federal de Recursos. Nesta Casa, como dito, permaneceu

durante dezesseis anos, tendo se aposentado, compulsoriamente, aos

setenta anos de idade, em 18 de junho de 1963. Por duas vezes, Srs.

Ministros, exerceu Sampaio Costa a Presidência desta Corte, e a sua

atenção ficou marcada pelo arestos que atestam a sua conduta

jurídica e a sensibilidade da sua figura humana.

Nesta oportunidade, gostaria de destacar as palavras proferidas pelo

Eminente Ministro Américo Godoy Ilha, na solenidade de despedida do

Ministro Amando Sampaio Costa da Presidência do Tribunal e de sua

aposentadoria compulsória, em sessão de 18 de junho de 1963:

"A proveitosa e fecunda gestão de Vossa Excelência neste último

biênio está refletida nas cifras denunciadas nos últimos relatórios

da Presidência, acusando índices altamente expressivos, que realçam

o prestígio do Tribunal e sublimam as árduas responsabilidades que

pesam sobre os Juizes desta Corte e que, se reclamaram de todos um

extremo esforço, repousaram, por outro lado, na segurança de um

timoneiro incansável e capaz. Jamais logrou o Tribunal, no curso de

sua existência, alcançar o volume de julgamentos e acórdãos

publicados como no período de gestão de Vossa Excelência. O vulto

dos feitos que sobreleva a própria capacidade física não tirou o

ânimo dos julgadores sob a inspiração do exemplo edificante de seu

grande Presidente, que, com excepcional eficiência, soube conduzir

os trabalhos do Tribunal, conferindo-lhe uma posição ímpar na vida

judiciária do País. Destaquem-se essas cifras altamente

significativas: enquanto em 1961 atingimos a soma de 9.440

julgamentos e 6.398 acórdãos publicados, encerrávamos o ano de 1962

com 11.869 julgados e 8.643 arestos publicados".

Com tal destaque, Senhor Presidente, gostaria de terminar o meu

agradecimento, desejando que os Ilustres Ministros membros desta

Corte continuem a usufruir das condições necessárias para

solucionarem as graves questões jurídicas oriundas de tribunais



inferiores.

Em nome da família do Ministros AMANDO SAMPAIO COSTA, agradeço,

comovido, a homenagem que lhe foi prestada por este Tribunal.

Muito Obrigado.

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

esta comemoração, anuncio a edição do livro sobre o Exmo. Sr.

Ministro AMANDO SAMPAIO COSTA, dando continuidade ao programa

inaugurado na atual administração, como preito que se rende ao

Ministro que deixa definitivamente o serviço ou por ocasião da

celebração do centenário do seu nascimento.

Quero registrar, com satisfação, a presença dos familiares do

saudoso Ministro, representados pelo Dr. Paulo Ortiz Monteiro, que

acabou de usar da palavra, e D. Salete Pugliesi Sampaio Costa.

Registro, também, e agradeço às autoridades e a quantos vieram com a

sal presença, prestigiar esta solenidade.

Os familiares do homenageado receberão os cumprimentos no salão

contíguo.

Encerrou-se a Sessão às dezesseis horas, da qual se lavrou a

presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Ministro

Presidente e pela funcionária que a secretariou ad hoc.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 28.05.93.

MINISTRO ANTÔNIO TORREÃO BRAZ

Presidente

BELA ROSÂNGELA SILVA

Secretária


