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PREFÁCIO 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

 

O Superior Tribunal de Justiça, mediante esta Coletânea, 

presta justa homenagem ao Ministro Américo Luz, o valoroso mineiro 

que, após mais de três décadas de profícua atividade judicante, 

aposentou-se, legando às gerações vindouras um exemplo digno de ser 

seguido. 

É com satisfação, portanto, que me disponho a prefaciar esta 

publicação, de cujas páginas emerge o perfil do Juiz honrado, 

independente e sensível que bem exerceu o mister de julgar e que sempre 

concebeu o Direito ligado à Justiça, Divina Justiça, que objetiva o bem da 

humanidade; de onde emerge, também, a pessoa singular, o ser humano 

magistralmente descrito pelo Dr. Antônio Villas Boas Teixeira de Carvalho:  

Mas Américo se distingue, porque distinto dos comuns; 
porque não é só ‘luz’, é um ‘iluminado’, com o brilho dos 
bem-aventurados, o brilho do ‘Juiz justo’, de que falam as 
Escrituras, do justo que envolve a justiça na bondade, na 
compreensão do homem, na compreensão do seu 
semelhante, atento sempre à recomendação de Goethe, no 
sentido de que, ‘quer se tenha que punir, quer de absolver, 
é preciso ver humanamente os homens’. 

Acerca dos seus abalizados dotes jurídicos, ilustrados pelos 

votos aqui registrados, expressou-se, com propriedade, o Ministro 

Eduardo Ribeiro, ao rememorar o período em que com ele pontificou em 

Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos: 

Américo Luz primava, não só pelo sólido conhecimento 
jurídico como, o que é mais importante, pela lucidez e senso 
de justiça nas decisões que proferia. Resumiu o seu 
testemunho, na ocasião, denominando-o, acertadamente, 
“juiz íntegro, competente, dedicado à Justiça”. 
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Encerrando este prêmio, valho-me de palavras do próprio 

homenageado, o qual, ao fazer o seu último pronunciamento como 

membro ativo e Presidente deste Tribunal, deixou transparecer a têmpera 

do homem que estabelecia alvos definidos e empenhava-se em alcançá-

los – causa mater da correção e da estirpe dos seus julgados. No ensejo, 

imbuído da convicção de que concluíra a sublime missão a ele confiada, 

asseverou o nobre paladino da Justiça:  

Certo de haver cumprido o dever, afirmo, neste momento de 
despedida, que, no jornadear de meio século de serviço 
público, vi meus sonhos e ideais cristalizando-se, tomando 
forma e passando a existir na prática de meu viver. É, pois, 
com dignidade que parafraseio o Apóstolo Paulo: ‘Combati o 
bom combate, completei a carreira, guardei a fé’. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


