
PREFÁCIO 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

 

Esta Coletânea, homenagem do Superior Tribunal de Justiça 

ao Ministro José Anselmo de Figueiredo Santiago, reflete, com nitidez, a 

imagem de quem trouxe da infância o sonho de jamais negar direito a 

qualquer ser humano; de alguém que, cristalizando o seu ideal primaz no 

viver quotidiano, tornou-o sólido como o diamante e fê-lo norteador de 

um caminho pautado pelo desejo de fazer justiça. 

E a sua “idéia-força simbolizadora da verdadeira justiça”, no 

dizer do Ministro Fernando Gonçalves, exterioriza-se ”não no princípio 

abstrato do ‘dar a cada um o seu direito’, mas em atribuir a cada um 

aquilo que, na justa medida, lhe pertence e lhe é devido, segundo as suas 

necessidades e os seus anseios, com respeito às condições eqüitativas de 

oportunidades para todos”. 

Irmanam-se e identificam-se de tal modo autor e obra, que 

ingente tarefa seria tecer considerações acerca desta sem fazer referência 

ao universo do preclaro Juiz, o qual, ao aposentar-se, deixa  após si um 

rastro mesclado de honradez, trabalho e proficiência, tendo-se erigido em 

paradigma de quantos queiram abraçar o sacerdócio de julgar os 

semelhantes. 

Assim, trago a lume, no afã de apresentar a obra, o perfil do 

homem talhado para o sublime mister de operar o Direito e a Justiça – 

profissional que cuidou da prestação jurisdicional com dedicação 

sacerdotal e evidenciou, em quase quatro décadas de profícua atividade 

judicante, portar, na tessitura do espírito, a essência da equanimidade. 

Daí a sabedoria e simplicidade que emanam das suas decisões; a 

 
RIBEIRO, Antônio de Pádua. Prefácio. In: Brasil. Superior Tribuna de Justiça (STJ). 
Ministro José Anselmo de Figueiredo Santiago: centenário de nascimento. Brasília: 
Superior Tribuna de Justiça, 1999. 197 p.  (Coletânea de julgados e momentos jurídicos dos 
magistrados no TRF E STJ, 28) 



Prefácio 
 

objetividade e justeza que permeiam os seus votos; o magistério de 

acórdãos ora legado aos pósteros. 

Infere-se, pelos resultados do seu labor, pela perspicácia com 

que sempre soube optar entre o bem e o mal, o certo e o errado, a 

tenacidade e a inconstância, que o eminente Magistrado entendeu, desde 

cedo, uma grande verdade: o caminho do triunfo está aberto a todos, mas 

só os probos, os corajosos, os batalhadores, os que vão à luta com 

bravura indômita e armas adequadas empunham, afinal, o troféu da 

vitória. 

Com esse entendimento, o nobre homenageado colheu rosas, 

desviando-se sabiamente dos espinhos. Enfim, completou a carreira, 

trazendo, a mancheias, frutos – ora postos como memorial para quem 

almeje palmilhar o mesmo caminho. 
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