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À Sua Excelência o Senhor
Dout or JOSÉ CELSO DE MELLO FILHO
DD. Ministro do Supremo Tribunal Federal
BRASÍLIA - DF

Ao ensejo do presente, venho saudá-lo e apresentar os meus sinceros
cumprimentos pela aposentadoria conquistada por Vossa Excelência como Ministro do
Supremo Tribunal Federal, após trinta e dois anos de uma carreira brilhante, construída com
votos e decisões de excepcional qualidade técnica e conteúdo humanístico, frutos de
inteligência elevada e de sensibilidade aguçada, sempre a serviço dos princípios basilares da
República e do Direito.
Ao exercer papel tão destacado na Alta Corte Constitucional Brasileira, Vossa
Excelência muito honrou o Ministério Público Nacional e, em especial, o Ministério Público
Paulista, que sempre o terá como ícone de jurista ímpar, notadamente, pela defesa dos
direitos individuais e da igualdade de todos perante a lei.
Na acepção de André Comte-Sponville, o justo “é alguém que põe sua força a
serviço do direito, e dos direitos, e que, decretando nele a igualdade de todo homem com
todo outro, apesar das desigualdades de fato ou de talentos, que são inúmeras, instaura uma
ordem que não existe, mas sem a qual nenhuma ordem jamais poderia nos satisfazer”,
exatamente o perfil que se amolda com precisão a Vossa Excelência e o define, sem sombra
de dúvida como um homem verdadeiramente justo.
Contudo, embora a Justiça Brasileira neste momento crucial vá se ressentir
enormemente de vossa ausência, é hora de seguir o curso da vida. Parafraseando a palavra
do pregador do Eclesiastes, há tempo para tudo; tempo de chegar e tempo de partir, tempo
de plantar e tempo de colher.
Que a nova fase que se inicia lhe proporcione desfrutar do merecido
descanso com a serenidade de quem escolheu trilhar os bons caminhos, deixando para trás
um rastro de humanidade e justiça e, para adiante, um facho de luz a orientar novas
gerações de juristas e a inspirar decisões embasadas no melhor direito.
Por fim, venho reiterar meus protestos da mais profunda admiração e de
genuíno respeito, juntamente com votos de dias muito felizes e proveitosos pela frente.
Atenciosamente,
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