Momento Memória
Biografias
Nº 1 - FEV/2022

Nos 10 anos de sua morte, o primeiro número
do Momento Memória Biografias presta esta
homenagem ao Ministro, Juiz Federal,
Professor, Político, Radialista, Jornalista, e
Grande Homem Milton Luiz Pereira!

Juiz Milton Luiz Pereira – acervo JFPR

Paulista de Itatinga, Milton Luiz Pereira
nasceu em 9 de dezembro de 1932,
filho de José Benedito Pereira e Júlia
Pinto Pereira. Formou-se em Direito
pela
Faculdade
de
Direito
da
Universidade Federal do Paraná, em
1958, Turma Professor Napoleão Lyrio
Teixeira. Casou-se com Rizoleta Mary
Pereira, a dona Mary como era
conhecida, com quem teve cinco filhos:
Gisele, Gislene de Fátima, Celso de
Tarso, Luciene Maria e Marcus Vinícius.

O casamento do Dr. Milton e dona Mary - acervo da família

Ainda na Faculdade de Direito da UFPR,
aproveitando seu dom de falar bem,
trabalhou na Rádio Clube Paranaense
(PRB2) até a formatura. Como repórter,
transmitiu ao vivo muitos eventos.
Conheceu vários políticos e entrevistou
alguns, como o governador Bento
Munhoz da Rocha Neto e o presidente
Juscelino Kubitschek. Em 1958, durante
a Semana de Estudos Jurídicos em
Natal (RN), ganhou o concurso de
oratória realizado pela União Nacional
dos Estudantes. A oratória, ilustrada
com os clássicos da literatura
universal, seria uma marca da carreira
de Milton Luiz Pereira.

Quadro de formatura do Bacharel Milton Luiz Pereira, 1958 - acervo Sala da Memória da JFPR

Mesa, cadeira e objetos que pertenceram ao Ministro Milton - acervo Sala da Memória JFPR

Milton radialista da PRB2 na década de 1950
Instituto MLP

Milton Luiz Pereira, vencedor de concurso de oratória
em 1958 - Instituto MLP

A excelente oratória, aliás, seria uma
habilidade que manteria e o consagraria por
toda a vida. Só quem já ouviu o Ministro
Milton discursar sabe o que significa este
talento! As notas taquigráficas do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) registram que
praticamente todas as mensagens do Dr
Milton em início de sessão - sejam de
congratulações (nascimento de filhos e
netos de Ministros, casamentos, formaturas,
publicação de livros e artigos) ou de
pêsames por falecimentos – eram emitidas
de “improviso”, sem anotações ou consultas!
E foi assim em toda a sua vida – dono de
memória prodigiosa, era habilíssimo com as
palavras, encadeadas de forma lógica e
elegante. Seu discurso era quase hipnótico.
Falava por horas sem cansar ou entediar a
plateia! A mesma correção e elegância
pontuaram sua escrita, nas milhares de
decisões judiciais de sua lavra ao longo da
carreira.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
ORGANIZOU UMA COLETÂNEA DE JULGADOS E
MOMENTOS JURÍDICOS DO MINISTRO MILTON, QUE
PODE SER CONFERIDA ABAIXO: HOMENAGEM AO
MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA

Iniciou sua carreira como Procurador Judicial
Municipal em Campo Mourão e depois
advogado credenciado pela Caixa Econômica
Federal. Entre 1964 e 1967, foi prefeito da
cidade. Em sua administração, pelas
realizações administrativas e ações de
desenvolvimento social e econômico, o
município de Campo Mourão recebeu o título
de “Município Modelo do Paraná”. Ele
assumiu a prefeitura em 5 de dezembro de
1963, em evento no Cine Plaza.

A posse de Milton Luiz Pereira como Prefeito de Campo Mourão em 1963 - blog Jair Elias dos Santos

“A gestão de Milton Luiz Pereira foi marcada pela conquista do prêmio Município Modelo do Paraná, concurso realizado entre 272
municípios brasileiros. A conquista do título teve dois efeitos concretos: acelerou a licitação para a pavimentação da estrada
Campo Mourão a Maringá e a implantação do sistema de iluminação pública no perímetro urbano da cidade. Além destes dois
efeitos, a imagem de Campo Mourão foi divulgada nos principais jornais do Brasil”.
JAIR ELIAS DOS SANTOS JR, HISTORIADOR

Em 9 de maio de 1967 toma posse como
Juiz Federal Substituto da 2ª Vara da Seção
Judiciária do Paraná, na capital. Em 1972,
por merecimento, é nomeado Juiz Federal
titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul. Ainda em 1972, assume a
titularidade da 1ª Vara Federal de Curitiba

Posse como Juiz Federal em 1967 - acervo JFPR

Exerceu a Direção do Foro da JFPR por dois períodos: de 1974 a 1976
e de 1981 a 1984. Foi Juiz Substituto do Tribunal Regional
Eleitoral/PR nos períodos 1971/1973, 1974/1975, 1981/1982 e
1982/1983, e Juiz Efetivo nos biênios 1975/1977 e 1983/1985. Em
1982 e 1985 teve o nome incluído em duas listas tríplices para o
cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos (TFR). A partir de
novembro de 1988, é convocado para substituir Ministros no TFR até
a data de instalação do Superior Tribunal de Justiça em 1989.
Com a instalação dos cinco Tribunais Regionais Federais no país, é
nomeado como primeiro Presidente do Tribunal Regional Federal da
3ª Região (com Sede em São Paulo) no biênio 1989/1991.

Ministro Milton Luiz Pereira, na cerimônia de posse como o primeiro Presidente
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo - TRF3

Em 23 de março de 1992 é nomeado para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministro Milton em sessão no STJ - G1

Nova Sede do STJ inaugurada em 1995, em Brasília. Foto: folha.uol

Em 16 de junho de 2000 participa da solenidade de instalação da Vara Federal de Campo Mourão, inaugurando a presença da
Justiça Federal no Município.

Acervo JFPR

Acervo JFPR

Membro do Conselho da Justiça Federal de
2001 a 2002, aposentou-se compulsoriamente
aos 70 anos de idade, em dezembro de 2002.
Milton Luiz Pereira faleceu em Curitiba aos 79
anos, na madrugada de 16 de fevereiro de
2012, vítima de câncer. Sua morte ocorreu
apenas poucas horas após o falecimento da
esposa, Rizoleta Mary Pereira, vitimada pela
mesma doença.

Milton Luiz Pereira e Rizoleta Mary Pereira
Fonte: Livro "Ministro Milton Luiz Pereira : narrativas de uma trajetória exemplar"

Em 15 de junho de 2012, o Foro Federal da
Subseção Judiciária de Campo Mourão é nominado
como “Foro Federal Ministro Milton Luiz Pereira”.
Em 14 de fevereiro de 2014, foi fundado o
Instituto Milton Luiz Pereira, com a intenção de
promover ações e assistência sociais, bem como
estudos e iniciativas para o exercício das virtudes
e ideais daquele que lhe deu o nome.

Solenidade de nominação do Foro de Campo Mourão - acervo JFPR

Em 20 de novembro de 2012, a Sede
dos Juizados Especiais Federais e das
Turmas Recursais em Curitiba (antigo
“Edifício Bagé”) também é nominada
“Foro Federal Ministro Milton Luiz
Pereira”, pela Portaria nº 1011 da
Presidência do TRF4.
Em 19 de maio de 2014, a JFPR sediou
o lançamento do livro “Milton Luiz
Pereira – narrativas de uma trajetória
exemplar” (clique na capa ao lado
para lê-lo). A galeria de fotos deste
lançamento você confere aqui!

Fórum Federal Ministro Milton Luiz Pereira
Sede Atual JEFs e Turmas Recursais

Para saber mais sobre o Ministro Milton Luiz Pereira

:

Memória Oral da JFPR - Ministro Milton Luiz Pereira –
depoimento (o Ministro conta histórias de sua infância e
adolescência)
Memórias Paraná entrevista o Ministro Milton Luiz Pereira
Uma serenata para Milton Luiz Pereira
Livro sobre Milton Luiz Pereira é lançado em Curitiba

Curiosidades

…

Em 2016, a Prefeitura Municipal de
Curitiba inaugurou o Centro de Educação
Municipal (CMEI) Milton Luiz Pereira,
localizado no bairro Campo de Santana, e
que atende 200 crianças de 0 a 5 anos.
O Juiz e o Fusca
Quando encerrou seu mandato frente à Prefeitura de Campo
Mourão, Milton Luiz Pereira recebeu como presente da população,
em reconhecimento à gestão, um fusca azul, ano 1967, comprado em
uma “vaquinha” feita pelos moradores da cidade. Este fusca ficou
com o Ministro até sua morte, em 2012, e rendeu muitas reportagens
ao longo do tempo.
O fusca chegou a ficar exposto na Sala da Memória da JFPR por um
ano, em 2013 (veja fotos aqui!), e na Sede da Prefeitura de Campo
Mourão, em 2017, durante as comemorações de 70 anos de
emancipação do Município.

CMEI Milton Luiz Pereira - cumaps.net

Veja algumas das reportagens sobre o Ministro e o lendário fusca:

Casos e causos: Até o fim de nossas vidas
Rede Globo destaca história de Dr. Milton Luiz Pereira e a volta
do fusca a Campo Mourão
Paraná TV conta a história de um ex-prefeito que ganhou um
fusca de presente da população
A vida de Milton Luiz Pereira, narrada pelo advogado René Dotti

Entrando no seu fusca pela primeira vez, Dr. Milton, D. Rizoleta e a pequena
Gisele, momento em que o então prefeito Milton recebe o carro de presente
da população - acervo da família

Artigos

MILTON, UM PREFEITO MODELO PARA CAMPO MOURÃO
“Foi uma eleição histórica. Milton Luiz Pereira derrotou o empresário Ivo Trombini, do PSD (Partido Social Democrático), o candidato da
oligarquia agrária que dominava a política na região desde 1947 – quando o município conquistou sua emancipação – representada pelos
fazendeiros, industriais madeireiros e pela poderosa Rádio Colmeia, que tinha entre os sócios-diretores Erwin Bonkowski e Aníbal Khury.
Milton Luiz Pereira foi convidado pelo governador Ney Braga para ser candidato a prefeito. O Partido Democrata Cristão estava no
governo do Estado e precisava ganhar no interior. Foi o advogado Armando Queiroz quem o convenceu. Foi ele também quem o incentivou
ficar em Campo Mourão. Sobre a candidatura, argumentou que Milton Luiz Pereira, pelo trabalho como advogado, desfrutava de bom
conceito na cidade e não havia restrição ao seu nome. Armando revelou-se um estrategista. Elegeu-se em dois mandatos à Assembleia
Legislativa do Paraná e presidiu a casa.
Doutor Milton, como era chamado, despontou como um fenômeno. Ele representou o novo. A população da região não suportava mais a
velha política do PSD do ex-governador Moisés Lupyon, em duas gestões marcadas pela pistolagem e grilo de terras. Pistoleiros agiam
impunemente a soldo das companhias colonizadoras de terras. Terras amansadas com suor, cultivadas e com benfeitorias, mudavam de
donos em documentos forjados em Curitiba. Foi um tempo de muitos abusos. Esse cenário favoreceu Milton Luiz Pereira, que arrasou nas
urnas.
Nem a presença do ex-presidente Juscelino Kubitschek no comício-gigante do PSD, nem os 50 bois abatidos para o churrasco
adiantaram. Os eleitores foram conhecer JK, ver de perto o arrojado construtor de Brasília, o presidente Bossa Nova e degustar o
churrasco. Mas votaram mesmo em Doutor Milton. O PSD e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), tradicionais adversários, aliaram-se
contra o inimigo comum. Saiu ainda um terceiro candidato, Miguel Balaba, do PSP (Partido Social Progressista, criado por Ademar de
Barros), que teve poucos votos.

Assustado com tanta gente no comício, o advogado foi à luta. Passou a visitar casa por casa nos distritos e bairros rurais, ao contrário dos
adversários que ficavam apenas nos comícios. A presença física do candidato, muitas vezes jantando na casa das famílias – o tradicional
virado-de-feijão com torresmo e couve – desfez o boato de que Milton Luiz Pereira era um advogado grã-fino que não entrava na casa de
pobres. Foi impressionante a mobilização a seu favor às vésperas da eleição. Lideranças de todos os cantos aderiram à campanha,
conduzindo eleitores para votar, de jipes e até de charretes.
Entre as inovações de sua administração, Milton Luiz Pereira introduziu um sistema de consultas populares, que precedeu em muitos anos
as atuais audiências públicas para a elaboração da LOA (Lei de Orçamento Anual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), previstas na
Constituição. Na época Campo Mourão também ganhou um concurso nacional, que destacou os municípios mais bem organizados do país.
Como “Município Modelo”, atraiu empresas de fora e elevou sua auto-estima. O país tomou conhecimento da cidade e de seu prefeito”.
In Uma serenata para Milton Luiz Pereira, de Silvestre Duarte

MILTON LUIZ PEREIRA E AS FACETAS DE UM GRANDE JUIZ!
Por Vladimir Passos de Freitas, Desembargador Federal aposentado do TRF4

“Conheci-o no ano de 1981, quando assumi a 2ª Vara Federal de Curitiba. Éramos apenas seis juízes federais para todo o estado. Mas ele era,
visivelmente, o líder, o condutor. Sua figura rigorosa, a par da gentileza no trato, impressionou-me. E o tempo me fez compreender aquele homem
singular.
Assistindo a aposição de seu nome no edifício que ele instalou em 1983, vieram-me à mente, como naqueles filmes em que sucessivas estações do ano
revelam a inexorável passagem do tempo, as inúmeras passagens da vida de Milton Luiz Pereira. Muitas eu presenciei. Outras, me contaram. Vale a pena
mencionar algumas. Pequenas coisas, que distinguem os que fizeram a diferença daqueles que, burocraticamente, apenas cumpriram seu papel.
O primeiro caso que me ocorre, contaram-me os servidores. Diziam que ele foi ao Detran resolver um problema e, após horas na fila sem se identificar, no
momento em que ia ser atendido, o funcionário disse solenemente: “expediente encerrado” e fechou a pequena janela sua cara. Ele identificou a pessoa e
mandou um convite para que fosse à Justiça Federal. O homem lá chegou, amedrontado, vivia-se no regime militar. Ele o recebeu educadamente e
mostrou os três andares da Justiça Federal, à época na rua 15 de Novembro. Finalizou, levando o homem ao térreo e disse, sem qualquer sermão: “Sr.
Fulano, eu só queria mostrar-lhe que aqui fazemos questão de atender bem a todos que nos procuram”.
Nos anos 1980, vez por outra, vinham ministros do Tribunal Federal de Recursos. Em 1983 chega um deles e era preciso recebê-lo bem. Milton avisou-nos
que daria um jantar em sua casa. Lá fomos todos, cerca de 12 pessoas. A comida, preparada por sua esposa Mary — morreram com horas de diferença,
no mesmo hospital, com 52 anos de matrimônio — feita com capricho. Seus cinco filhos, ainda crianças, ajudaram a servir e arrumar a mesa, depois
brindaram-nos tocando piano. Vi algo incomum, uma linda e diferente recepção familiar.

Quando da mudança da Justiça para o prédio que agora leva o seu nome, estava eu sentado em uma mesa, com dois diretores de Secretaria, deliberando
sobre a lotação de funcionários, porque a Vara havia sido desmembrada em duas. Ele passou e, percebendo a dificuldade da divisão, recomendou-me:
“Na dúvida, pense no que atende mais ao interesse público e decida”. Essa lição levei para toda minha vida.
Dessa época, outra passagem curiosa. Milton, como Diretor do Foro, foi a Brasília em viagem oficial. Ao retornar, entregou ao diretor administrativo as
notas fiscais de suas despesas e, dando um cheque em branco e assinado, disse: “as despesas foram menores que as diárias, portanto, recolha a
diferença a favor da União”. O diretor, após tentar convencê-lo de que não precisava devolver o dinheiro, perdeu dias até descobrir como recolher a
diferença aos cofres públicos, porque até então nunca alguém tinha procedido daquela forma.
O corregedor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tadaaqui Hirose, conta que, ao prestar o concurso em Brasília, no dia da prova oral, recebeu a
visita de Milton Pereira, então convocado no TFR. Dele ouviu: “Dr. Tadaaqui, hoje de manhã fui à Igreja e rezei para que o senhor faça uma boa prova”.
Poucos anos depois, indicado em lista tríplice para o TFR, foi procurado por um advogado de péssimo conceito, que ofereceu apoio político.
Evidentemente, para depois tornar-se credor do favor e cobrá-lo com juros e correção monetária. Ele respondeu: “Dr. Fulano, se o senhor quer me ajudar,
reze por mim”. A um só tempo, rejeitou a oferta e não melindrou o homem, revelando sabedoria política.
Quando foram criados os TRFs, ele foi para São Paulo, presidir o TRF-3. Um assessor conta que, certa feita, o tribunal decidiu, administrativamente, pelo
pagamento de diferenças salariais. Ele entregou um ofício ao assessor, dizendo: “Entregue no setor de pagamentos, não aceito receber esse dinheiro.
Recomende ao diretor que não comente isto com ninguém, pois não quero parecer melhor do que os outros”. Em outra ocasião, o assessor entrou na sua
sala, às 13 hs, e encontrou-o ajoelhado, rezando. Saiu rapidamente. Depois, chamado, ouviu a explicação: “Temos sessão hoje e sempre peço a Deus que,
nos meus julgamentos, eu não cometa injustiças”.
Nomeado ministro do STJ, jamais se deixou inebriar pelo cargo. Jamais aceitou que o carro oficial o levasse do aeroporto à sua casa quando ia visitar a
família, em caráter particular.

Quando foi coordenador do Conselho da Justiça Federal, criou um curso de hermenêutica à distância. Narra a presidente do TRF-4, Marga Tessler, que ao
fazer o curso surpreendeu-se com o interesse do ministro que, inclusive, se comunicava com os participantes enviando mensagens. Por expressa
recomendação dele, ela leu o livro Didascalion – a arte de ler, escrito por Hugo de San Victor em 1127, que acabou influenciando-a por toda a vida.
Em 2007, já aposentado, recebeu em sua casa a visita do diretor do Foro Marcelo Malucelli e da presidente da associação local, Flávia Xavier, que vinham
pedir autorização para que fosse dado seu nome ao Fórum Federal. Exibiram ambos ato do Conselho da Justiça Federal, permitindo que pessoas vivas
fossem assim homenageadas, desde que aposentadas. Ele ouviu atentamente, agradeceu e não aceitou. Disse: “Esperem que eu morra”.
Dezenas de passagens de Milton Luiz Pereira são transmitidas oralmente. E não só das atividades de magistrado, mas também dos tempos de estudante
de Direito — venceu um concurso nacional de oratória —, de radialista, de advogado, de prefeito de Campo Mourão — onde recebeu, ao deixar o
mandato, um Volkswagen de presente da população — e de professor — dedicado e rigoroso.
Exemplos como o dele devem ser lembrados e divulgados. E que frutifiquem, para o bem do Brasil.”
In Conjur, fevereiro de 2013

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL

Fonte: autoentusiastas

