
Senhor Presidente, senhores Ministros de hoje, de ontem e de 

sempre, membros da advocacia do Ministério Público, advogados, servidores, 

familiares dos homenageados, Senhoras e Senhores. 

Estamos reunidos aqui para homenagear doze Ministros que, ao 

exercerem a jurisdição no STJ, bem e justamente serviram ao País. Ao fazê-lo, 

em sessão solene do Pleno, como a ocasião recomenda, retomamos valiosa 

tradição da nossa Corte. 

Três desses Ministros, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes 

de Barros e Hélio Quaglia Barbosa, infelizmente não mais se encontram entre 

nós, mas estão bem representados por seus queridos familiares. Peço ao 

Presidente Francisco Falcão que façamos um minuto de silêncio em respeito à 

saudosa memória que eles deixaram. 

Cada um dos homenageados traz consigo seu próprio universo, fruto 

de distintos calendários de vida, daí a rica diversidade de origem, 

personalidade, formação e pensamento que os caracteriza. A uni-los há muito, 

o mais relevante vindo a ser a grande dedicação à construção deste Tribunal e à 

implementação do Estado Ecossocial de Direito, espelhado e espraiado na 

Constituição de 1988. 

Todos os homenageados passaram por este magnífico recinto e 

honraram o ornamento alegórico que domina o espaço do Pleno do STJ: no 

vitral, em vez da tradicional balança da prestação jurisdicional lastreada em 

igualdade formal, Marianne Peretti, a notável artista franco-brasileira, criou 

uma Justiça duplamente estilizada. Por um ângulo, a mão esquerda aberta, 

referência pictórica à pomba da paz e à generosidade da Justiça para todos, 

sem distinção. Por outro, um enorme olho, bem aberto, a simbolizar a 

necessidade de o Juiz enxergar vulnerabilidades que demandem a aplicação 

justa do Direito. Pronunciamento enfático esse que levou ao batismo deste 

colegiado como Tribunal da Cidadania. 
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Cidadãos abençoados pelas oportunidades da vida e pelo estudo, os 

homenageados não esqueceram a cidadania brasileira, nem dela se apartaram. 

Buscaram, em seus julgados, retirar da orfandade, quando não de guetos de 

perversidade social, tanto os pobres de recursos econômicos e políticos, como 

os destituídos do dom da saúde, tanto as minorias afogadas na prevalência 

majoritária, como os excluídos da segurança e da paz. 

Dispensáveis palavras laudatórias para lembrar juízes que, no seu 

trabalho, recusaram-se a empregá-las para adularem ou se exibirem. Neles e 

deles convém realçar tão só o que, nos seus memoráveis julgados, disseram e 

fizeram a favor da cidadania. Enquanto aqui estiveram, orgulhavam-se de 

serem apenas servidores, nada mais que isso, da causa da Justiça. Professores 

das novas gerações, posteriores à Constituição de 1988, afastaram, no seu 

ofício, o paradigma tão prevalente quanto antirrepublicano do nosso passado 

do juiz forte com os fracos e fraco com os fortes. 

Fizeram realmente Escola, tanto na jovem e corajosa Magistratura 

nacional, como fora dela. Por aqui passaram, daqui se foram e por aqui 

continuam e permanecerão, tantos são os judicioso rastros que deixaram. Ao 

serem juízes verdadeiros, a serviço tão só do Direito, não precisaram se 

esconder entre frágeis pilastras formais e falsas imagens abstratas, verdadeiro 

tapa-sol a distorcer a realidade dos fatos e a dificultar a percepção pública da 

tibieza de argumentos, quando não do próprio caráter. 

O que dizem os rastros desses Ministros, uns fundadores, outros 

consolidadores e outros constitucionalistas? Dos vários volumes da Coletânea 

de Julgados e Momentos Jurídicos dos Magistrados no TFR e no STJ hoje 

lançados, extraio fragmentos do pensar claro e socialmente imbuído dos 

homenageados. A partir dessas pegadas judiciais, bem se entende a razão e a 

concretude do título de Tribunal da Cidadania. 

Comecemos pelo Min. Gueiros Leite, único representante dos 

fundadores, como chamo os que fizeram a transição entre o antigo Tribunal 



 

 3

Federal de Recursos e o STJ. Assim como o Ministro Felix Fisher, que é 

decano e jurista da composição atual do Tribunal, o pernambucano de 

Canhotinho, decano dos aposentados, nos legou lições de como corretamente 

julgar. Diz ele: 

(...) não pode haver, nos tempos atuais, para o Judiciário, o 
Legislativo e o Executivo, um único tipo in aeternum. Isso 
quer dizer, quanto ao Poder Judiciário, que deve fugir ao vezo 
da atual ortodoxia liberal, da sentença clássica, individual, e 
abrir caminho para os precedentes, as sentenças normativas, 
a jurisprudência vinculante, aos atos quase-legislativos e aos 
atos plenamente legislativos. 

Impossível imaginar rejeição mais eloquente e tranquila da doutrina 

do originalismo que vozes, felizmente poucas, aqui e lá fora, ainda defendem. 

Sim, porque o originalismo não apenas paralisa a lei no tempo, mas a vincula a 

valores da sua época, muitos não apenas ultrapassados no presente, mas até 

mesmo com ele antagônicos, caso da escravidão que existia, em 1850, quando 

da promulgação do ainda vigente, embora parcialmente revogado, Código 

Comercial.  

Há um segundo grupo de Ministros, que denomino de 

consolidadores, aqueles que, não satisfeitos em receber um novo Tribunal em 

pé, tudo fizeram para fortalecer sua institucionalidade, função social e 

efetividade. 

Começo pelo saudoso Min. Francisco Peçanha Martins, baiano de 

Salvador. Era eloquente nos debates, às vezes incendiário do discurso jurídico, 

que adotava como técnica para exaltar seus pontos de vista. Em processo no 

qual os pais buscavam assegurar hipotético direito de educar os filhos em casa, 

enviando-os à escola apenas para exame, deixou claro que mesmo a vida 

familiar não escapa ao teste do interesse público: 

Os filhos não são dos pais, como pensam os Autores. São 
pessoas com direitos e deveres, cujas personalidades se 
devem forjar desde a adolescência em meio a iguais, no 
convívio social formador da cidadania. Aos pais cabem, sim, 
as obrigações de manter e educar os filhos consoante a 
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Constituição e as leis do País, asseguradoras do direito do 
menor à escola ... e impositivas de providências e sanções 
voltadas à educação dos jovens (...) 

Outro que não mais está conosco, o Min. Humberto Gomes de 

Barros, alagoano de Maceió, foi o nosso melhor poeta. E, como tal, trazia a 

sensibilidade à flor da pele e, por isso, se insurgia contra as portas fechadas da 

Justiça. Defendeu a amplitude máxima dos instrumentos processuais, como o 

Mandado de Segurança: 

A ação de Mandado de Segurança não deve ser encarada 
como uma via estreita, cujo acesso deva ser normalmente 
vedado e dificultado, ao máximo.  

(...) 

Em verdade, o Mandado de Segurança constitui, certamente, 
a maior e mais importante contribuição jurídica brasileira à 
defesa da cidadania. A ação que o persegue deve ser 
admitida, salvo hipóteses em que seus requisitos, a toda 
evidência, não foram adimplidos. 

Entre os consolidadores, o Min. Ari Pargendler, gaúcho de Passo 

Fundo, ocupa lugar de destaque como magistrado exemplar e ex-presidente do 

Tribunal. O que a natureza lhe negou em estatura física (classe dos 

“baixinhos”, na qual me incluo) atribuiu-lhe em conhecimento jurídico, 

capacidade de argumentar e de convencer, e, se não convencia, de persistir e 

insistir até convencer. Na mesma proporção, avulta sua pertinácia no zelo pela 

coisa pública, com destaque para aquilo que denominou de “relações 

promíscuas entre empresa e servidores públicos”: 

A promiscuidade de servidores públicos com empresas cujas 
obras devem fiscalizar constitui um método sórdido de 
cooptação, de difícil apuração. Sempre que esta for 
constatada, deve ser severamente punida porque a lealdade 
que deve haver entre os servidores e a Administração Pública 
é substituída pela lealdade dos servidores para com a 
empresa que lhes dá vantagens e benefícios. 

Outro gaúcho, também de Passo Fundo, o Min. Gilson Dipp, 

revelou-se na Terceira Seção, domínio do Direito Penal e Processual Penal. 

São leading cases precedentes em matéria de responsabilidade penal da pessoa 
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jurídica, inovação extraordinária, de sua relatoria, trazida pela Lei dos Crimes 

contra o Meio Ambiente. Sobre o tema, trago curta passagem: 

É sabido, destarte, que os maiores responsáveis por danos 
ao meio-ambiente são empresas, entes coletivos, através de 
suas atividades de exploração industrial e comercial. A 
incriminação dos verdadeiros responsáveis pelos eventos 
danosos, no entanto, nem sempre é possível, diante da 
dificuldade de se apurar, no âmbito das pessoas jurídicas, a 
responsabilidade dos sujeitos ativos dessas infrações. (...) 

(...) a mesma ciência que atribui personalidade à pessoa 
jurídica deve ser capaz de atribuir-lhe responsabilidade penal. 

De Salvador, Bahia, recebemos a Ministra Eliana Calmon, 

magistrada completa em todos os sentidos. Aqui, a mãe natureza deixou-se 

levar entusiasmadamente pelo ritmo acelerado da música baiana e pelos 

sabores fortes da sua culinária, tudo casado com o destemor tão festejado na 

narrativa heroica que cerca o sertanejo e os nordestinos. Inflexível e combativa  

na defesa de suas convicções, nada temia e nunca fraquejou. Nos seus 

julgados, sempre objetivos, a vocação social não vem implícita ou em recantos 

sombreados. É parte do começo, meio e fim de seu raciocínio. Veja-se, p. ex., 

a defesa pioneira que fez de novas dimensões para o dano moral, tema hoje 

pacificado no STJ: 

O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de 
personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a 
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a 
indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. 

Da Bahia e Livramento de Nossa Senhora nos chegou o Min. Castro 

Meira, o baiano mais mineiro do STJ. De temperamento calmo, na 

apresentação de seus julgados, mesmo os mais complexos, procedia como se 

recitasse uma sutra budista. Inspirava respeito pela simples presença. 

Argumentava com os fundamentos da norma, mas gostava de trazer à linha de 

frente a dignidade da pessoa humana. Em caso em que se discutia direito de 

menor inválido sob guarda da avó passar a receber a pensão que esta recebia, 

assim se posicionou:  
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Havendo regra a tutelar o direito perseguido em juízo, não 
deve o julgador adotar exegese restritiva da norma, de modo 
a amesquinhar o postulado da dignidade da pessoa humana 
e inibir a plena eficácia do princípio da proteção integral do 
menor, sobretudo quando comprovada a sua invalidez 
permanente. 

Outro dos consolidadores também nos deixou, Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, paulistano da gema. Foi, Ministro Humberto Martins, como Vossa 

Excelência, diretor de Escola Judicial e, talvez por isso mesmo, transitava 

facilmente do Direito Penal para o Direito Civil, num e noutro enfatizando a 

posição dos vulneráveis e dos hipervulneráveis. Para ele, mesmo no Direito 

Privado, a posição do trabalhador exigiria realce, em resposta à fragilidade de 

sua condição. Neste caso concreto, discutia-se recuperação judicial de uma 

empresa: 

O escopo da recuperação ... é a preservação da sociedade 
empresária, a manutenção da fonte produtora, em benefício 
dos trabalhadores não dispensados, da arrecadação de 
impostos, dos próprios credores, da manutenção de 
empregos indiretos e de outros beneficiados com a atividade 
econômica, em resumo, a busca de cumprimento da função 
social da empresa.  

 (...) 

Se, a contrario sensu, as execuções trabalhistas forem 
retomadas, prevalecerão os princípios do "salve-se quem 
puder" e do "leva quem chegar primeiro", na expressão do 
Juízo Suscitado, o da Recuperação, sendo beneficiados os 
que buscaram o Judiciário em primeiro lugar ou aqueles cujas 
ações tiveram um trâmite mais acelerado, em prejuízo de 
toda a classe e da repartição proporcional dos créditos 
apurados. 

O Min. Arnaldo Esteves Lima, de Novo Cruzeiro, representava a 

corrente dos “extraordinariamente mineiros”: fala mansa, sagacidade 

escondida sob o manto de modéstia insuperável, argumentos jurídicos 

desfiados suavemente como se fossem fatos naturais da vida. Mais importante 

do que o “seu” Atlético, para desespero do Ministro João Otávio de Noronha, 

torcedor fanático do Cruzeiro e o “menos mineiro dos mineiros”, só a 

preocupação com os direitos humanos. A ênfase no valor da vida era sua marca 
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registrada, como se nota no processo em que se discutia o homicídio da 

missionária norte-americana Dorothy Stang: 

É imprescindível ... verificar o real significado da expressão 
“grave violação de direitos humanos”, tendo em vista que todo 
homicídio doloso, independentemente da condição pessoal 
da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou 
internacional, representa grave violação ao maior e mais 
importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito 
à vida. 

Paulista de Ribeirão Preto, o Ministro Sidnei Beneti recebeu, em 

nosso nome, da Ministra Nancy Andrighi uma das mais memoráveis e 

eloquentes despedidas deste tribunal, expressando-se a atual Corregedora do 

CNJ com a voz do coração e da razão. Jurista reconhecido, sempre realçava a 

necessidade de casar o substantivo e o processual, os avanços daquele impondo 

o dever da garantia por este, especialmente quando se tratar de processo civil 

coletivo: 

No fundo, o pleito de que o julgamento de Ação Civil Pública 
se limite à só proclamação anódina de tese, incentivado o 
condenado a procrastinar a concretude da condenação no 
aguardo da propositura de execuções individuais, para, só 
então, iniciar o curso de juros de mora, contém o germe da 
destruição da efetividade do relevante instrumento processual 
que é a Ação Civil Pública, que tantas esperanças abriu para 
a eliminação da demora na solução de grandes controvérsias 
e da superação da própria insegurança jurídica na sociedade 
brasileira, além de incentivar a judicialização individual em 
massa, de gigantesco número de processos repetitivos, que 
estão a asfixiar o Judiciário nacional e a impedir o célere e 
qualificado deslinde de processos para os jurisdicionados em 
geral. 

No terceiro grupo, que à falta de melhor terminologia chamo de 

constitucionalista, inserem-se aqueles que fizeram a transição entre a 

uniformização da interpretação do Direito Federal e a interpretação do texto e 

espírito da Constituição, de juízes de legalidade no STJ para juízes de 

constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.  

Ambos são consagrados professores, ambos são conhecidos autores 

de obras estruturantes e modernizantes da nossa doutrina. 
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O Min. Luiz Fux, carioca, nunca escondeu sua paixão por dois 

núcleos fundantes da nossa República: a solidariedade e a dignidade da pessoa 

humana. Exatamente assim se mostra em precedente em que o Estado de 

Pernambuco pretendia redução de elevada indenização concedida a pessoa 

presa indevidamente por treze anos: 

Deveras, a dignidade humana retrata-se ... na vontade livre 
daqueles que usufruem de uma vivência sadia. É de se 
indagar, qual a aptidão de um cidadão para o exercício de 
sua dignidade se tanto quanto experimentou foi uma "morte 
em vida", que se caracterizou pela supressão ilegítima de sua 
liberdade, de sua integridade moral e física e de sua inteireza 
humana? 

 

Finalmente, o Min. Teori Albino Zavascki, catarinense de Faxinal 

dos Guedes. Voz mansa e rouca, exuberância na ética da decisão e na ética do 

comportamento, encanta não só pela elegância do que diz, mas também pelos 

valores que esposa e transmite. São votos de um juiz simplesmente brilhante e 

lúcido, lucidez pautada pelo núcleo da razoabilidade. Nos seus julgados há 

uma linha forte de coerência, sem oscilações, centrada na proteção da pessoa 

humana e das bases estatais que a viabilizam. A integridade e a probidade do 

Estado fiduciário, em todas as suas vertentes e possibilidades, constituem a 

agulha que utiliza para costurar seus Votos. Cito trecho de um deles:  

(...) no desempenho de seu mister, ao legislador cumpre 
observar os limites próprios da atividade normativa 
infraconstitucional, que não o autoriza a afastar ou a restringir 
injustificadamente o alcance de qualquer preceito 
constitucional. Por isso mesmo, não lhe será lícito, a pretexto 
de tipificar crimes de responsabilidade, excluir os respectivos 
agentes das sanções decorrentes do comando superior do 
art. 37, § 4º 

O que se conclui, em suma, é que, excetuada a hipótese de 
atos de improbidade praticados pelo Presidente da República 
(sujeitos, por força da própria Constituição, a regime 
especial), não há norma constitucional alguma que imunize os 
agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de 
qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no 
art. 37, § 4º. Seria igualmente incompatível com a 
Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional 
que impusesse imunidade dessa natureza. 
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Senhoras e senhores, Ministra Laurita Vaz, que honra nosso Tribunal 

como Vice-Presidente, e demais colegas, haveria muito mais a dizer sobre 

esses fundadores, consolidadores e constitucionalistas. Mas, por enquanto, 

deixo só o apelo para que sigamos suas lições e passos.  

Muito obrigado. 


