
ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21 DE FEVEREIRO DE 1990

PRESIDENTE: O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: O EXMO. SR. DR. SYLVIO FIORÊNCIO

SECRETÁRIA: MARIA DO SOCORRO MELO

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

FERRANTE, AMÉRICO LUZ, ILMAR GALVÃO, VICENTE CERNICCHIARO, além dos

Exmos. Srs. Ministros PEDRO ACIOLI, GERALDO SOBRAL, JOSÉ DE JESUS e

dos MM. MM. Srs. Juizes Federais Drs. JORGE FLAQUER SCARTEZZINI e

ANA MARIA SCARTEZZINI, foi aberta a sessão.

Compareceu, na segunda parte da sessão, o Exmo. Sr.

Ministro-Presidente WASHINGTON BOLÍVAR.

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

JULGAMENTOS

PALAVRAS DE DESPEDIDA

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO (PRESIDENTE): - Srs.

Ministros, no próximo dia 03 de março completará 70 (setenta) anos

o nosso colega e amigo, Ministro MIGUEL FERRANTE. S. Exa. , por

imperativo  constitucional, afastar-se-á do Tribunal.  Gozará no

seio de sua família, otium cum dignitate. está é a última sessão de

S. Exa. nesta Turma. Corta-nos o coração a despedida. Alegra-nos,

entretanto, verificar que sua laboriosa carreira, coberta de louros,

chega ao fim com o reconhecimento de todos os que militam nesta

Casa.

Recebi do Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira

Região, em exercício, Juiz Homar Cais, ofício do seguinte teor:

"Honrar-me apresentar a Vossa Excelência os Juizes JORGE TADEO

FLAQUER SCARTEZZINI e ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI designados

para representarem este Tribunal na última sessão da 2ª Turma do E.

Superior Tribunal de Justiça a que comparece o eminentíssimo

Ministro MIGUEL FERRANTE, tendo em vista sua próxima aposentadoria

por implemento de idade.

Juiz Federal por longos anos na Seção Judiciária de São Paulo o

Ministro MIGUEL FERRANTE soube impor-se ao respeito e à admiração de

todos os que com Sua Excelência tivemos o privilégio de conviver,

mercê de suas qualidades morais e intelectuais, de sua incansável

dedicação ao trabalho, à fraterna convivência, o que o torna credor

da homenagem que, por intermédio daqueles ilustres Juizes, ao mesmo

tributamos.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus

protestos de elevada estima e consideração. "

S. Exas. , os Srs. Juizes Jorge Scartezzini e Ana Maria Scartezzini,

estão aqui e homenageiam o Sr. Ministro MIGUEL FERRANTE. Também



estão presentes os Srs. Ministros Pedro Acioli, Geraldo Sobral e

José de Jesus, que, assim, homenageiam, também, o Ministro Ferrante,

quando S. Exa. participa, pela última vez, dos trabalhos desta

Turma. Por ora, Ministro MIGUEL FERRANTE nós não estamos a

tributar-lhe a homenagem que V. Exa. merece. Oportunamente, o

Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Especial, louvará os méritos

de V. Exa. , homenageará V. Exa. pela sua fecunda passagem neste

Tribunal, pela sua magnífica atuação como Juiz. Por ora, estamos

apenas nos despedindo de V. Exa. .

Dou a palavra ao Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro que, em nome

desta Turma, apresentará ao Ministro Ferrante as nossas despedidas.

O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO

Exmo. Sr. Ministro-Presidente da Segunda Turma, Exmos. Srs.

Ministros Integrantes, Exmos. Sr. representantes do Ministério

Público, Exmos. Sr. Ministro Pedro Acioli, Geraldo Sobral e José de

Jesus, Exmos. Juizes Dr. Jorge Flaquer Scartezzini e Dra. Ana Maria

Scartezzini, representante e integrante do Egrégio Tribunal Federal

Regional da Terceira Região, Exmo. Sr. Ministro Miguel Jerônimo

Ferrante:

Honrou-me Sua Excelência, o eminente Presidente da 2ª Turma,

Ministro Carlos Velloso, com o convite para, em nome do Colegiado,

dirigir-me ao Excelentíssimo Ministro Miguel Ferrante. Honra e

satisfação. Honra porque o mais moderno do colegiado, sem um ano de

assento ao lado de colegas tão ilustres. Satisfação porque o

distinguido, por sua personalidade, marcou a trajetória na vida

pública de modo invulgar.

Ontem, no encerramento da Primeira Seção, o nobre Ministro Ilmar

Galvão esboçou o perfil do Ministro Ferrante, testemunhando o

reconhecimento da sociedade, na terra natal - Estado do Acre - no

Pará, onde fez os estudos universitários em Brasília, em função do

Ministério da Justiça, em São Paulo, início da vida judiciária.

Firmou-se como Juiz Federal. Conseguiu o mais alto título de

magistrado - impor-se ao respeito dos jurisdicionados. Ao depois,

Ministro do Egrégio Tribunal Federal de Recursos. Por fim, o

privilégio histórico de integrar a primeira composição do Superior

Tribunal de Justiça. Probidade, cultura, eficiência voltaram a se

unir quando integrou o Tribunal Superior Eleitoral. Ao meio das

paixões eleitorais que, não poucas vezes, retiram o controle

emocional dos candidatos, o Ministro Miguel Ferrante marcou

presença. Ninguém ousou macular a qualidade primeira do Juiz - a

imparcialidade. Para nós, que exercemos atividades nem sempre bem

compreendida porque julgar interesses conflitantes acarreta



descontentamento para o vencido, passar uma longa vida é só recebe

aplausos é fato reconfortante.

Não desejo, Senhor Ministro, focalizar todos os aspectos de sua

personalidade. Em primeiro lugar, avalizo, sem restrição ou medo de

errar, as palavras, da véspera, do Excelentíssimo Ministro Ilmar

Galvão. Em segundo lugar, a homenagem de nosso Tribunal guardará a

solenidade merecida. Diga-se, não por simples preceito regimental,

mas por imperativo de justiça e publicidade do mérito. Os gregos

homenageavam alguém para o fato ser conhecido e servir de exemplo

que deveria ser imitado.

Peço licença para recordar o momento de nosso conhecimento pessoal.

Numa solenidade no CEUB, a qual estava presente o Ministro José de

Paiva, à época, também recentemente empossado no Tribunal Federal de

Recursos. Na ocasião, o Ministro Ferrante, irradiando simpatia

revelou além de sólido conhecimento jurídico, certa ingenuidade de

poetas, que é, e com a sensibilidade do escritor, narrava cenas

pitorescas da Amazônia.

Aqui, o destino, mais uma vez, foi liberal comigo. Reservou-me

assento na 1ª Sessão, onde, pude conviver com Sua Excelência,

Magistrado que chama a atenção que dedica aos julgamentos. Não

consegue esconder, até angústia, de acertar, ciente de que o Direito

é o fim e não meio.

Ao mesmo tempo, apresenta a simplicidade do homem realizado. Ameno

no trato. Afável com todos. Seguro na orientação.

Estas palavras não representam despedidas. Exteriorizam afeto.

Porque não dizer agradecimento dos colegas da 2ª turma; sem exceção,

lêem-no como amigo, conselheiro e exemplo.

Relato um fato significativo para definir a pessoa. Sábado, em

reunião informal, cumprimentei Sua Excelência pela condecoração do

governo federal, recentemente outorgada.

O prezado Ministro afirmou receber os cumprimentos com reserva; não

sabia se a homenagem era para ele ou a um homônimo. Ignorava

qualquer iniciativa naquele sentido e lera com surpresa o decreto

publicado no Diário Oficial.

O pormenor confirma que o mérito se impõe, ainda que se queira

esconder ou negá-lo.

O reconhecimento veio à revelia. Entretanto, na hora certa e de modo

eloqüente, Repito. Aqui estamos para agradecer. Obrigado, Ministro

MIGUEL FERRANTE.

O EXMO. SR. DR. SYLVIO FIORÊNCIO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA):

Egrégio Tribunal, Srs. Ministros, Srs. Juizes, eminentes Ministro

MIGUEL FERRANTE, não sabia que hoje era a última vez que teríamos



aqui as luzes dos seus ensinamentos. Mas conforta-me fazer minhas as

palavras do Sr. Ministros Carlos Velloso e do Sr. Ministro Vicente

Cernicchiaro. O pouco que convivi com V. Exa. reafirma a minha

antiga admiração, que vem desde o Rio de Janeiro, serviu para

testemunhar exatamente o que S. Exas, acabaram de dizer. Não só seu

trato muito ameno como também, as preocupações em bem julgar. E é

muito curioso, Sr. Ministro, que hoje, V. Exa. quando está chegando

à idade condicional, fez duas observações aqui, que demostraram bem

a sua lucidez, o seu cuidado com que será julgado, lembrando ao Sr.

Ministro Carlos Velloso, que não deixa escapar súmula alguma, uma

súmula que havia passado despercebida de muitos de nós.

Do Rio de Janeiro, vi alguns votos de V. Exa. , como velho advogado

da União e hoje do Ministério Público, cujas construções, em momento

crítico do País, bem demonstraram seu elevado espírito público.

Refiro-me, por exemplo, ao caso do empréstimo compulsório, em que

pouco importa que nem sempre tenham sido acolhidos os seus votos -

demonstrou naquela oportunidade, o desejo de construir com elevação,

a interpretação da Lei a partir do interesse público e não, quase

sempre, a partir do direito do cidadão, não menos louvável.

Nesta Casa, por exemplo, temos alguns arautos dos direitos do

cidadão - e um deles até me olha no momento e que muito respeito -

mas, como velho advogado da União, procuro ver a imagem daquilo que

defendia V. Exa. , realmente, encheu-me as medidas, confortou-me a

alma coma as suas posições.

Lamento ter sido surpreendido agora. Não há mais tempo para dizer

todas as palavras que gostaria de consignar mas o Sr. Ministro

Vicente Cernicchiaro e o Sr. Ministro Carlos Velloso, ao que parece,

fizeram uma justa e merecida homenagem a V. Exa. .

V. Exa. vai no momento para o seu descanso e, realmente, acho que a

Constituição é sábia, embora com exceções, quando aos 70 anos nos

tira do Serviço Público.

Há exceções que mereciam um justo prolongamento na atividade, e uma

delas é V. Exa. , em que realmente justificava permanecer mais algum

tempo, mas imagino que V. Exa. não irá para casa apenas para o ócio

cum dignitate, como disse o Sr. Ministro Carlos Velloso. V. Exa.

ainda tem muito a dar ao País, às instituições e certamente o fará.

Receba, Sr. Ministro MIGUEL FERRANTE, minha homenagem pessoal e a do

Ministério Público Federal.

O EXMO. SR. MINISTRO MIGUEL FERRANTE

Exmo. Sr. Presidente Washington Bolívar,

Exmo. Srs. Ministros Geraldo Sobral, José de Jesus e Pedro Acioli,

Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República, Dr. Sylvio Fiorêncio,



Eminentes Juizes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região,

Drs. Jorge Flaquer Scartezzini e Ana Maria Goffi Scartezzini,

Senhoras e Senhores,

Senhor Presidente, Mário Velloso,

Nestes últimos dias prestes a aposentar-me, tenho sido alvo de

carinhosas manifestações de apreço, que muito me desvanecem.

Ainda ontem, ao participar da última reunião da 1ª Seção, meu nobre

e dileto amigo, Ministro Ilmar Galvão e o digno Subprocurador-Geral,

Dr. José Arnaldo da Fonseca, cumularam-me com palavras repassadas de

generosidade e estima, que calaram fundo em meu coração.

Agora recolho sensibilizado a saudação que, em nome da Egrégia

Turma, me dirige o ilustre Ministro Vicente Cernicchiaro, bem como

as bondosas referências feitas à minha pessoa pelo eminente

Subprocurador-Geral, Dr. Sylvio Fiorêncio. E ainda, para grande

satisfação minha, registro as honrosas presenças, neste  recinto, de

meu caros amigos Jorge Scartezzini e sua esposa, Ana Maria Goffi

Scartezzini, figuras ímpares de magistrados - o Dr. Jorge meu

colega na 5ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo -  que aqui

comparecem na qualidade de representantes do Colendo Tribunal

Regional Federal da 3ª Região, para prestigiar e dar especial relevo

a esta singela despedida. Foram também portadores de ofício do

eminente Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Dr.

Homar Cais, dando conta de que aquela Egrégia Corte de Justiça me

outorgou o honroso Colar de Mérito Judiciário "Ministro Pedro

Lessa", assim como de uma placa de prata, delicada homenagem de

antigos funcionários nossos, Dra. Namirair Silveira Oliveira Campos,

Dra. Maria Aparecida Canuto, Naucea da Silva Paranhos, Dr. Roberto

Eduardo, João Xisto dos Santos, Irmo Bianchi e Antônio Santana dos

Santos.

Agradeço comovido essas homenagens, inspiradas antes na amizade e na

generosidade, do que em meus próprios merecimentos que, bem sei, são

poucos. Sinto-me recompensado e altamente confortado com a

cordialidade dessas manifestações que destinguem e dignificam o

homem e o magistrado.

Senhor Presidente,

Durante quase meio século, procurei dar à causa pública e, em

particular à causa da Justiça, o melhor de meus esforços. Contando

com o apoio e a experiência maior de insignes magistrados com quem

tive a honra de privar durante todos esses anos, entre os quais

incluo, com renovado prazer, Vossa Excelência e nosso eminente pares

aqui presentes, fiz da judicatura uma profissão de fé. E ao deixar a

Toga, por imperativo constitucional, creio que não me excedo ao



dizer que, dentro de minhas limitações, tudo fiz para bem

desempenhar minhas funções.

Sou grato a Vossa Excelência e aos eminentes pares, assim como à

digna representação do Ministério Público, por todas as atenções que

me dispensaram e pela homenagem que ora me prestam. Agradeço à

dedicada Secretária da Turma, Dra. Maria do Socorro Melo, e aos

zelosos funcionários e taquígrafos que nos servem. Agradeço, por

derradeiro, como fraternal afeto, aos meus diletos amigos, Drs.

Jorge Scartezzini e Ana Maria Goffi Scartezzini, o calor de suas

nobres  presenças.

Muito obrigado, de todo coração.

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO (PRESIDENTE): - As palavras

aqui proferidas constarão da ata dos nossos trabalhos. Registro a

presença, muito honrosa para a Turma, do quardião-mor do Tribunal, o

nosso Presidente, Ministro WASHINGTON BOLÍVAR, que aqui vem também

homenagear o nosso Colega, Ministro MIGUEL FERRANTE, no momento em

que S. Exa. se despede da Turma.

Agradeço a presença dos eminentes Juizes Jorge Scartezzini e Ana

Maria Scartezzini, que, em seus próprios nomes, como amigo do

Ministro MIGUEL FERRANTE, e representando o Egrégio Tribunal Federal

da 3ª Região, homenageiam o Sr. Ministro MIGUEL FERRANTE, no momento

em que S. Exa. se despede da 2ª Turma.

Nada mais deverá ser dito, porque tudo o que precisava ser dito o

foi pelo eminente Ministro Vicente Cernicchiaro e pelo eminente

Subprocurador-Geral Sylvio Fiorêncio.

Apenas uma palavra, Sr. Ministro MIGUEL FERRANTE, dirijo a V. Exa. ,

antes de encerrar a nossa sessão. Quero apenas dizer-lhe, com o

testemunho de todos que aqui vieram, que o convívio com V. Exa. , com

tão nobre magistrado, nos fez melhores.

Por isso, muito obrigado a V. Exa.

Encerrou-se a sessão às 15:00 horas, tendo sido julgados 22

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a

próxima sessão.

Brasília, 21 de fevereiro de 1990

MINISTRO CARLOS VELLOSO

Presidente da Turma

MARIA DO SOCORRO MELO

Secretária da Turma


