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SESSÃO SOLENE, EM 16.03.95

HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

MINISTRO CÂNDIDO MESQUITA DA CUNHA LOBO

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novecentos e

noventa e cinco, às quatorze horas, na Sala de Sessões Plenárias do

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

Ministro William Patterson, presentes os Exmos. Srs. Ministros José

Dantas, Antônio Torreão Braz, Bueno de Souza, Américo Luz, Antônio

de Pádua Ribeiro, Cid Flaquer Scartezzini, Jesus Costa Lima, Costa

Leite, Nilson Naves, Assis Toledo, Edson Vidigal, Luiz Vicente

Cernicchiaro, Fontes de Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de

Figueiredo, Barros Monteiro, Hélio Mosimann, Peçanha Martins,

Demócrito Reinaldo, Humberto Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira,

Adhemar Maciel, Anselmo Santiago e Vicente Leal, foi aberta a

sessão. Ausentes, por motivos justificados, os Exmos. Srs. Ministros

Eduardo Ribeiro, José de Jesus Filho, Garcia Vieira, Waldemar

Zveiter, César Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

esta sessão foi convocada e será consagrada ao centenário de

nascimento do Eminente e saudoso Ministro Cândido Mesquita da Cunha

Lobo, nos termos do artigo 337, item III, do Regimento Interno do

Superior Tribunal de Justiça.

Representam a família do homenageado a sobrinha, Dra. Márcia Meira

de Vasconcellos Nogueira, e o neto, Dr. Cândido Ferreira da Cunha

Lobo. Registro, ainda, a presença das autoridades que vieram

participar desta cerimônia.

Para falar em nome da Corte, prestando ao Sr. Ministro Cândido

Mesquita da Cunha Lobo a homenagem devida, concedo a palavra ao

Eminente Ministro Américo Luz.

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: Exmo. Sr. Ministro William

Patterson, DD. Presidente deste Egrégio Tribunal; Exmos. Srs.

Ministros, Ministros Aposentados; Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da

República; Exmos. Drs. Cândido Ferreira da Cunha Lobo e Márcia Meira

Vasconcellos Nogueira, representantes da família do Exmo. Ministro

Cândido Lobo, Senhor Advogado e representante da Ordem dos Advogados

do Brasil; Senhoras e Senhores.

A incumbência a mim conferida, pelo Exmo. Sr. Ministro presidente,

para em nome desta Casa prestar homenagem ao saudoso Ministro

Cândido Mesquita da Cunha lobo, em comemoração ao centenário de seu

nascimento, ecoa em minha alma como privilégio. Evoco tal sentimento

porque Cândido Lobo é reverenciado como homem dotado de fidalguia no



trato, bondade, retidão de caráter e inteligência marcantes. Foi um

apóstolo da Justiça, nos seus quarenta e cinco anos de devoção.

A vasta experiência aliada a esses atributos ungiram-no com a

admiração e respeito de todos, Filho e neto de magistrado, Cândido

Lobo, como se predestinado, percorreu a senda das lindes judiciárias

como Suplente de Pretor, Sub-Pretor, Pretor, Juiz de Direito,

Desembargador e Ministro do Tribunal Federal de Recursos. Nessa

qualidade foi eleito Membro do Tribunal Superior Eleitoral e, em

substituição, no Colendo Supremo Tribunal Federal. Representou o TFR

na Corte de Apelação de Washington-EUA, onde proferiu conferência

sobre "O Mandado de Segurança na Legislação Brasileira. "

A dedicação ao trabalho e a bagagem cultural designaram-no, em 1962,

representante da Associação dos Magistrados Brasileiros no Congresso

da Organização Judiciária do Mercado Comum Europeu, em Bruxelas. Em

19 de novembro de 1964, aposentou-se por limite de idade. A vida

concedeu-lhe mais vinte anos, pois que veio a falecer em 28 de abril

de 1984.

O perfil de Cândido Lobo não pode estar contido tão-só nesta síntese

de suas atividades judicantes. A relação é considerável e o mérito

bem maior. Foram-lhe concedidas importantíssimas comendas. Fixo-me

no traço humanista de Cândido Lobo, cuja vida emoldurou sem

poupar-lhe o esmero. E na colheita dos bons frutos na seara do

Direito, o amor que o homenageado dispensava ao próximo lembra-nos a

frase de Calamandrei: "O Juiz é o Direito tornado homem". E

complementa o Mestre italiano: "Na vida prática, só desse homem

posso esperar a proteção prometida pela lei sob uma forma abstrata. "

A propósito, e por ocasião da posse do Ministro Afrânio Antônio da

Costa, na presidência do Tribunal federal de Recursos, Cândido Lobo

proferiu discurso, do qual destaco os seguintes tópicos:

"Sempre tive fé profunda nos homens, porque no fundo da alma humana

constantemente são notadas as modificações, produto das paixões,

porque todos nós, passados esses momentos  de emoção, nos

encontramos em face à exatidão daquela fórmula de São Bernardo que

certa feita, interrogado por alguém, respondeu: "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 no impôs, para o perfeito desempenho de nossa

função específica que nos aproxima cada vez mais do povo. "

Esse Juiz de Calamandrei que Nelson Hungria tão lucidamente

descreveu para os Anais da nossa memória jurídica. São suas estas

afirmações:

"Cândido Lobo é um Juiz à altura da atualidade brasileira e

universal. Todos os ramos do direito lhe são familiares, e é com

superior visão e atualizada consciência jurídica que encara, para

resolvê-los, os novos problemas jurídico-sociais. Não é infenso à

chamada socialização do direito, que está presente a todas as suas

decisões; mas sabe, como Ripert, "que o Direito sem Justiça é a

decadência, e a morte do Direito. "

Os casos mais desconcertantes, que se acumulam na "twilight zone"

entre os antigos e os novos princípios, ele os resolve com

habilidade de um atilado enxadrista.

Veja-se, por exemplo, o seu voto de desempate no rumoroso caso de

cassação de registro do Partido Comunista, em que tão lucidamente

demonstrou a compossibilidade entre tal medida e o princípio

democrático da liberdade de convicção política, desde que esse

princípio já não pode ser, nos dias que correm como diz Sebastian

Soler, um seguro de vida para os inimigos da democracia, que se

pretendia inibida, na pureza dos seus dogmas, de reagir contra a

liberdade, de a destruírem.

Veja-se, igualmente, o seu voto no mandado de segurança impetrado

contra a Lei nº 1.807, de 1953, evidenciando, irretorquivelmente, a

legitimidade do intervencionismo do Estado na vida econômica e dos

critérios de política cambial adotados pelo Ministro Aranha. São

páginas reveladoras de uma rara acuidade de espírito e de seguro

conhecimento, em extensão e profundidade, geral e analítico, dos

graves problemas que nos assoberbam.

Não se encontra ali um Juiz aferrado à cômoda atitude de querer

tudo resolver dentro dos quadros jurídicos romanísticos, mas uma

consciência voltada para a realidade do mundo contemporâneo e

desapegada das sebentas de um direito anacrônico, para integra-se no

momento presente, estudando e meditando longamente em torno dos

múltiplos e intricados problemas que oferece.

Não se limita a aplicar as leis novas invocando sumariamente a

escravização do Juiz ao seu texto; penetra-lhes a "ratio",

descobre-lhes a lógica e o acerto e patenteia-lhes a justiça, não a

justiça deformada pelo unilateralismo  individualista, mas a justiça



reclamada pelo bem de todos, que é o fim último do direito".

Estas palavras de Nelson Hungria encontrei-as transcritas no

discurso do Ministro Oscar Saraiva, quando da despedida de Cândido

Lobo do TFR, na Sessão Especial de 19.11.64.

Em janeiro de 1960, antes de sua inauguração, nosso homenageado

veia a Brasília, como representante do TFR comparar as opiniões

desencontradas que havia recebido com as suas próprias impressões

sobre as instalações para o funcionamento do Poder Judiciário e as

condições de habitabilidade na nova Capital Federal. Retornando ao

Rio de Janeiro, apresentou o seu relatório na Sessão do dia 22 de

janeiro daquele ano, no qual registrou que a parte mais importante

da sua missão oficial e de maior dificuldade foi a instalação dos

Magistrados e dos funcionários, com suas respectivas famílias. Para

a tranferência sinalizou:

"O drama das famílias: Separação dos filhos estudantes. Marido

segue, esposa fica. Solução: fazer colégios e mais colégios.  O

problema complica-se e assume proporções verdadeiramente

assustadoras, no setor da família, e sua transferência, no sentido

da ida do Rio para lá, porque a maioria da criadagem não queria

acompanhar seus patrões, mesmo os mais antigos, pois tem seus

problemas também sérios e de difícil solução. Acontece que, em

Brasília, se torna impossível obter os substitutos, eis que os do

local ainda são inexperientes, e preferem outros afazeres. Os

contratos de locação no Rio quase todos têm multa, e a rescisão,

pela força maior, nem sempre será bem compreendida pelo

proprietário, o que dará lugar a processos judiciais para solução do

caso.

A separação dos filhos e dos netos já em idade escolar, e a dos

amigos e parentes. A solução será os pais seguirem sozinhos? Péssima

solução.

Há também funcionários federais que são casados com funcionárias

municipais, o que traduz situação tormentosa. Também os médicos de

confiança, que nos acompanham há muitos anos, e que, por isso mesmo,

já conhecem nosso organismo, e que, muitas vezes, resolvem uma crise

até pelo telefone; enfim, tudo isso, em verdade, impõe uma série de

contrariedades, que nos levam a sentir qualquer coisa assim parecida

com a infelicidade, agravada com a perspectiva de um desterro

forçado, por muito tempo, em terra absolutamente desconhecida. Esse

problema é efetivamente complexo, e ele existe.

A adaptação será lenta, muito lenta, e as cicatrizes permanecerão

doloridas por muito tempo, demandando confiança e paciência, cada um

dentro de seus próprios problemas domésticos, que são inúmeros. A



melancolia perdurará ainda por um decênio, eis que somos

brasileiros!

Entretanto, força é convir que não correm eles, de forma alguma,

por conta ou responsabilidade do Governo. O Brasil já sentiu drama

igual com a mudança de Ouro Preto para Belo Horizonte, e com a nova

instalação de Goiânia. Note-se, ainda, que o preceito constitucional

um dia teria que ser cumprido. Não foi com os nossos antepassados.

Paciência! Atingiu-nos em cheio. Temos de suportá-lo, com

resignação, para o bem das gerações que hão de vir. O Governo é que

não pode, de forma alguma, ser censurado por querer dar cumprimento

a uma lei que existe desde nossa primeira Constituição Republicana,

em 1891. "

Apesar de tudo, concluiu o seu relatório dizendo que Brasília

oferecia condições de habitabilidade, mas sentenciou:

"Reconheço que, para os intransigentes, será necessário muito

espírito de resignação e de renúncia para suportar a monotonia atual

da cidade à noite, e os enormes transtornos causados pela mudança de

hábitos, de casa, de convivência, enfim, a perda das vantagens que o

Rio oferece, não obstante as intermináveis filas para tudo; a falta

do telefone, o barulho, a poeira; a falta de policiamento, com a

cidade entregue aos ladrões, mesmo nas ruas; os buracos e a sujeira,

as enchentes e, acima de tudo isso, o calor senegalesco.

Brasília não tem nada disso. Há compensações, portanto. Resumo

minhas observações no seguinte: transporte, arborização, vida

social, calçadas nas ruas, sombra na cidade, maior limpeza, e saúde

pública atuante. Eis aí o de que Brasília necessita com imediata

urgência. Se isso não for cuidado agora, jamais o será. "

Conquanto carioca, confessou naquela sessão que sempre foi sincero

entusiasta da transferência do Distrito Federal para o Planalto

Central.

Ao aposentar-se retornou à cidade do Rio de Janeiro, para viver ao

lado de seus amados familiares.

O "Correio da Manhã", de 12 de maio de 1965, publicou artigo de

Benedito Barros, no qual destaca expressões do Magistrado Cândido

Lobo, em seu discurso de agradecimento e despedida, que merecem

recordação:

"Todas as alegrias deste Mundo transformam-se em sombrias

tristezas quando  vistas do passado, sob a forma indecisa e apagada

de uma recordação. Felizes os que sofrem  a peso da soberania

exclusiva  da dor e podem encontrar, nas páginas lidas do livro da

vida, alguma coisa que possa perdurar e fazer sorrir. O passado não

morre, nem para o homem, nem para a espécie. Esquecido ou adorado,



ela inspira todas as concepções, ele alimenta todos os sentimentos,

ele guia toda conduta e desgraçado do presente se não o iluminasse o

passado.

Mas adiante S. Exa. explica-se a sim mesmo, dizendo: "Podeis,

portanto, compreender a fundo que o meu modo de agir provém de

inegável influência recebida das sábias lições de humanização do

direito e das leis, herdadas de meu Pai e Mestre de todas as horas,

acrescidas conseqüentemente da minha formação  Salesiana  cujos

efeitos, no meu entendimento, não me arrependo, não obstante as

críticas ultimamente feitas contra mim pelo meu  excesso de

liberalismo. "

O único filho, o saudoso Alfredo Veiga da Cunha Lobo, conheci-o

quando Procurador da República de 1ª Categoria. Com ele convivi,

desde a minha investidura na 3ª Vara Federal, a partir de 25 de

abril de 1967. Atuou, competentemente, no exercício incansável de

suas funções. Tornamo-nos amigos fraternais.

De seu matrimônio com Leonor Ferreira da Cunha Lobo nasceram

Renata Oliveira da Cunha Lobo e Cândido Lobo Neto que lhe deram: a

primeira, os netos Nina, Tiago e Pedro; e o segundo, Alfredo e

Mariana. Abelardo, neto mais novo do Ministro Cândido Lobo, é

Diretor de um grande Banco em São Paulo e não possui filhos.

A viúva do Ministro ora homenageado, Senhora Maria José Lobo, não

pôde comparecer a esta homenagem, mas é de lembrar a referência,

pelo homenageado, de sua presença em todos os momentos tristes e

alegres da vida.

Esta homenagem envolve o ambiente com o manto da alegria, por

estarmos brindando o centenário de nascimento do notável homem e

exemplar Juiz que foi o Ministro Cândido Lobo.

Vale reproduzir, ainda, a citação do homenageado como sendo a

síntese de sua despedida em discursos de agradecimento proferido no

banquete oferecido por ocasião de sua aposentadoria, ao afirmar:

"Nada se constrói sem amor para a Eternidade".

Muito obrigado.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome do Ministério Público Federal, concedo a palavra ao ilustre

Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco Adalberto Nóbrega.

O DR. FRANCISCO ADALBERTO NÓBREGA (SUBPROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA): Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, Srs.

Ministros, Srs. Ministros Aposentados, Ilustres Membros do

Ministério Público Federal, Ilustre Representante da Ordem dos

Advogados do Brasil; Ilustres parentes do homenageado:

Cumpro o honroso dever de ofício de representar o Ministério Público



Federal nessa solenidade em que essa Superior Corte de Justiça

tributa uma homenagem à memória do Ministro Cândido Mesquita da

Cunha Lobo, ao ensejo do centenário de seu nascimento.

Faço-o saber da relevância do ato, posto não ser essa uma reunião

rotineira. O tom da sessão é solene, como solene devem ser os atos

que transcendem a liturgia das horas costumeiras.

Na mais louvável do que celebrar nossos maiores, rememorando os

momentos construtivos de suas vidas, para extrair lições para o

futuro.

Bem lembrou Ernesto Renan: "O culto dos antepassados é o mais

legítimo de todos; os antepassados nos fizeram o que somos. "

O solenizado Ministro Cândido Lobo, nascido na cidade do Rio de

Janeiro, teve uma longa e dedicada carreira na magistratura.

Iniciando como suplente de Pretor, foi ao depois, Subpretor, Pretor,

Juiz de Direito, Desembargador e por fim, Ministro do Tribunal

Federal de Recursos, nomeado por ato do então Presidente da

República, Eurico Gaspar Dutra. Tomou posse no Tribunal Federal de

Recursos no dia 07.07.1950, permanecendo como integrante da Corte

até 19.11.1964, quando solicitou aposentadoria. Ainda como

Desembargador, teve oportunidade de integrar o Tribunal Superior

Eleitoral, participando de memoráveis julgamentos. Também exerceu a

Presidência do Tribunal Federal de Recursos e em diversas ocasiões

teve assento no Supremo Tribunal Federal, como convocado.

Foram ao todo 45 anos de judicatura, com uma notável produção

jurídica, retratada em 8 volumes, contendo seus despachos e

sentenças, votos e acórdãos. Quem perpassar as páginas de sua

biografia, há de entender a advertência do ilustre jurista e também

Magistrado Mário Moacyr Porto, posta nos seguintes termos: "A

magistratura não é uma profissão que se escolhe mas uma

predestinação que se aceita. Quem não é tocado pela graça do

chamamento não se integra jamais na comunidade dos eleitos".

O notável Nelson Hungria bem retratou a figura do jurista hoje

relembrado:

"Cândido Lobo é um Juiz à altura da atualidade brasileira e

universal. Todos os ramos do direito lhe são familiares, e é com

superior visão e atualizada consciência jurídica que encara, para

resolvê-los, os novos problemas jurídico-sociais. Não é infenso à

chamada socialização do direito, que está presente a todas as suas

decisões; mas sabe, com Riperti, "que o Direito sem Justiça é a

decadência, e a morte do Direito. "

Por isso que no prefácio do volume nº 12 da Coletânea de Julgados

e Momentos Jurídicos dos Magistrados no TFR e STJ, o Ministro



William Patterson, em feliz síntese, bem definiu a atuação judicante

do homenageado, ao registrar ter sido ele considerado em sua época

"uma das mais felizes e fecundas aquisições da magistratura. "

Inteligência lúcida, o Ministro Cândido Lobo percebeu o corte

vertical na história do país, ocorrido em seu tempo, por iniciativa

do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek.

Como integrante do Tribunal Superior Eleitoral, esteve visitando

as obras de construção de Brasília. Retornando ao Rio de Janeiro, em

sessão da Superior Corte Eleitoral, apresentou um Relatório de

palpitante atualidade no qual destacava:

"Sempre fui um sincero entusiasta adepto da transferência do

Distrito Federal para o Planalto, e, sem dúvida alguma, essa

gigantesca obra do atual Governo só será devidamente apreciada e

respeitada pelas gerações que hão de vir, porque sua verdadeira

projeção mundial e nacional está no futuro, dentro da sua evolução,

que só tende a aumentar, pelo aperfeiçoamento natural, que

diariamente vai recebendo. "

E como numa visão profética, assim finalizou seu relato:

"Kubitschek, Lúcio Costa, Niemeyer, Israel Pinheiro, esse nomes

marcarão uma época e fixarão uma geração. "

Homem de fino trato e trabalhador incansável, como atestam os que

o conheceram, o Ministro Cândido Lobo, no discurso de despedida de

magistratura, deixou admirável orientação de vida que vale ser

reproduzida:

"Qualquer que seja a idade, tenhamos sempre no fundo do coração a

expectativa do maravilhoso, a incontida vontade de desafiar os

acontecimentos, a infantil ansiedade de saber o que virá e a alegria

do jogo da vida. No âmago de cada coração há entretanto, um

repositório de recordação e se este recebe mensagens de beleza, de

alegria ou de entusiasmo, nunca se perde a mocidade. Somente quando

deixamos descer o nível dos nossos pensamentos e desejos ou quando

permitimos que baixe a neve do pessimismo em nosso coração ou ainda

quando deixamos que nos invada o gelo da indiferença, é somente

nessa ocasião que começamos realmente a envelhecer. "

Senhor Presidente, Senhores Ministros:

A marca característica da dimensão espiritual é a perfeição, a

excelência, a ampla compreensão das realidades circundantes. Se

assim é, do outro lado da vida, alguém sorrindo contempla Brasília,

e agradece ao Pai Supremo, a graça de aqui ter vivido.

O EXMO. SR. MINSITRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome da classe dos Advogados, concedo a palavra ao Representante do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Gerardo



Grossi.

O DR. JOSÉ GERARDO GROSSI (REPRESENTANTE DO CONSELHO FEDERAL DA

ORDEM DOS ADVOGADOS): Exmo. Sr. Ministro William Patterson, muito

digno Presidente deste Tribunal; Srs. Ministros; Srs. Ministros

Aposentados; Senhoras; Senhores; Prezados Colegas e familiares do

homenageado.

Uma vez mais o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos

Advogados comete-me a tarefa, sem dúvida honrosa, de falar nesta

Casa Augusta em nome de meus colegas. Cumpre-me desempenhá-la, com a

proficiência possível e a humildade necessária.

Esse Tribunal Egrégio se reúne para prestar homenagem à memória do

Ministro Cândido Mesquita da Cunha Lobo pelo centenário de seu

nascimento. E ao se reunir, penso, desmente, de forma categórica,

dois aforismos em voga.

O primeiro deles, que tem curso em nosso país, diz que o Brasil

não cultiva sua memória. O segundo, lançado há pouco por pensador

nipo-americano, brada que a história acabou.

Quando um Tribunal, com os enormes encargos desta Casa, interrompe

seus trabalhos diários  e se reúne para cultuar a memória de um de

seus ilustres membros, na data do centenário de seu nascimento,

desmente o primeiro dos aforismos. O Brasil tem memória e a cultiva.

E ao homenageá-la do eminente Ministro Cândido Lobo, traz à tona,

para meditação, um voto seu, sem dúvida histórico, dado em 7 de maio

de 1947 e, pois, há quase meio século, no Tribunal Superior

Eleitoral.

A Corte Eleitoral, então, no regime da Constituição de 1946,

conquanto integrada, como hoje, por sete Ministros, tinha diversa

composição. Nela se assentavam dois Ministros do Supremo Tribunal e

não três, como hoje  dois Ministros do extinto Tribunal Federal de

Recursos, um Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e, segundo a Constituição ". . . dois dentre seis cidadãos de

notável saber jurídico e reputação ilibada que não sejam

incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Federal" que

poderiam ser, segundo se presume, advogados.

O Ministro Cândido Lobo integrava aquela Corte como um dos

Ministros do Tribunal Federal de Recursos.

O Tribunal Superior Eleitoral julgava, então, um dos casos mais

rumorosos de que seus anais dão notícia. Tratava-se de uma denúncia,

como se chamava a época, do Dr. Alceu Barbêdo, Subprocurador da

República, visando a cassação do registro do Partido Comunista.

E no julgamento de tal caso havia empate, cumprindo ao Ministro

Cândido Lobo proferir o voto de desempate.



Era, como disse, o ano de 1947. O país saíra, no final de 1945, de

um longo período ditatorial e ganhara, em 1946, uma nova

Constituição, de inequívoco formato liberal, verdadeira antítese do

arremedo de constituição que fora a Carta de 1937.

O país, depois de longos anos, tivera, em 1946, uma eleição  com

defeitos naturais das eleições daquela e de outras épocas,

inclusive, da atual  mas, sem dúvida, razoavelmente livre. O

Partido Comunista lançou candidato próprio que concorreu a

Presidência da República obtendo, ao que se lembra, cerca de 10% dos

votos recolhidos. Elegera Senadores e Deputados que, como

constituintes, participaram da elaboração e da aprovação da nova

Carta Constitucional, inclusive do seu art. 141, nº 13, conhecido

como emenda Clemente Mariani, em alusão ao nome do então deputado

que a apresentara.

No plano mundial, superado o flagelo que foi o nazi-facismo, para

cujo combate se uniram os países capitalistas e comunistas, já se

havia iniciado o que, depois, se chamou de guerra-fria.

No plano interno, atuando acima dos partidos políticos que se

organizaram com a redemocratização  a UDN, o PSD e o PTB, sendo os

maiores  agiam, as escancaras, a Igreja Católica, então

ultraconservadora e os militares, que tendo dado contribuição

imprescindível para que fosse implantada a ditadura de novembro de

1937, cuidaram de desmontá-la, em outubro de 1945, na onda de

liberalismo político que então varreu o mundo ocidental.

É sintomático que no voto do homenageado haja alusão a palavra do

homem da Galiléia, várias citações de São Tómas de Aquino e a

invocação das opiniões de seis generais brasileiros, Canrobert

Pereira da Costa, Góis Monteiro, Newton Cavalcante, João Pereira de

Oliveira, José Agostinho dos Santos e Humberto Castelo Branco, quase

todos comprometidos, antes ou depois do julgamento, com a

implantação de regimes ditatoriais.

Era o Brasil de então. Os julgamentos pelo Poder Judiciário, se

envolvem aspectos políticos, tendem a refletir o momento político

que se vive.

O Ministro Cândido Lobo desempatou o julgamento, cassando o

registro do Partido Comunista.

Decorreu, desde então, quase meio século. O comunismo, como

inaugurado na União Soviética, desmoronou. O mundo vive, hoje, uma

euforia liberal. O próprio Partido Comunista, no Brasil, foi de novo

registrado.

Se votasse hoje, é certo que o Em. Min. Cândido Lobo invocasse as

opiniões, por exemplo de Maurice Duverger e de Norberto Bobbio, e se



esquecesse das idéias medievais de São Tómas de Aquino e dos

"conceitos" políticos do generais que citou em seu voto histórico.

É bom que cada um de nós se debruce sobre o longo voto do ilustre

homenageado. Sem dúvida é voto íntegro. Reflete uma era; retrata uma

época. É culto de memória. É história.

Os advogados por quem falo se associam a essa merecida homenagem.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Para falar em

nome da família do homenageado, concedo a palavra, inicialmente à

Dra. Márcia Meira de Vasconcellos Nogueira.

A DRA. MÁRCIA MEIRA DE VASCONCELLOS NOGUEIRA: Excelentíssimo

Senhor Ministro William Patterson, Presidente do Colendo Superior

Tribunal de Justiça; Exmo. Sr. Ministro Américo Luz; Exmo. Sr.

Representante do Ministério Público; Exmo. Sr. Representante da OAB;

demais Ministros; Autoridades presentes; Senhoras e Senhores.

Quero agradecer em nome da minha tia, Maria José lobo, viúva do

Ministro Cândido Lobo e, em meu nome próprio, a tão honrosa

homenagem a quem dedicou sua vida a árdua e nobre tarefa de

distribuir Justiça, nos deixando uma legado de integridade e de

dignidade.

Muito obrigada. Boa tarde.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): Concedo,

agora, a palavra ao Dr. Cândido Ferreira da Cunha Lobo.

O DR. CÂNDIDO FERREIRA DA CUNHA LOBO: Excelentíssimo Senhor

Ministro William Patterson, MD Presidente do Colendo Superior

Tribunal de Justiça; Exmo. Sr. Ministro Américo Luz que, com seu

brilhantismo, lembrou tão bem, e de forma completa, meu saudoso avô,

chegando até meu pai, filho único e amado do Ministro Cândido Lobo,

seus netos e bisnetos; Exmos. Srs. Ministros; Exmas. Autoridades

aqui presentes; Meus Colegas; Minhas Senhoras e Meus Senhores.

Em nome de toda a família do saudoso Ministro Cândido Lobo, meu

avô, aqui homenageado para celebrar o centenário de seu nascimento,

agradeço a esse C. Tribunal.

É certo que hoje um dia especialmente feliz para meu avô que,

junto a seu filho ambos ao lado de Deus -, se vê homenageado por

essa E. Corte, a qual, neste momento de mudanças e tormentos a

incerteza econômica, tem respondido, com segurança, aos anseios de

justiça do país, mantendo o Brasil firme nos trilhos da legalidade,

e em inabalável rumo à ordem e ao progresso.

Srs. Ministros, permito-me ousar dizer que quem verdadeiramente

vos presta homenagem, além da saudosa memória do Ministro Cândido

Lobo, é a sociedade brasileira, que agradece a V. Exas. pelo

incansável esforço pessoal que têm dedicado aos relevantíssimos



serviços que prestam ao nosso país, muitas vezes sacrificando o

próprio convívio familiar.

E procurando ser breve, Sr. Presidente, após termos ouvido a

palavra da Dra. Márcia Nogueira, sobrinha do Ministro Cândido Lobo,

representante não só da lúcida Sra. Maria José lobo, viúva do

homenageado, mas de todo o lado feminino de minha família, o nosso

verdadeiro lado forte, só me resta agradecer, bastante

sensibilizado, a presente homenagem.

Obrigado.

O EXMO. SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON (PRESIDENTE): O Superior

Tribunal de Justiça, através de seu presidente, agradece a todos que

aqui se fizeram presentes, em especial os representantes da família

do Exmo. Sr. Ministro Cândido Mesquita da Cunha Lobo, que receberão

os cumprimentos no salão contíguo a este Plenário.

Encerrou-se a sessão às quatorze horas e quarenta e cinco minutos,

da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada pelo Exmo. Sr.

Ministro Presidente e pela funcionária que a secretariou ad hoc.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 16.03.95.

Ministro WILLIAM PATTERSON

Presidente

Belª ROSÂNGELA SILVA

Secretária


