Recebe as boas-vindas
da Quarta Turma*
O EXMO. SR. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, antes de iniciar os trabalhos desta sessão, gostaria de
registrar, para a nossa alegria e com muita satisfação, que a Corte passa a ser
composta também pelo Sr. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, vindo da Sexta
Turma para a Quarta Turma.
A sua trajetória no mundo jurídico é conhecida de todos. Começou como
juiz substituto em São Paulo, atingiu o ápice da carreira como membro da Escola
Paulista da Magistratura; enﬁm, exerceu diversas funções sempre com muito
brilho, muita cultura e talento que lhe são próprios. Foi assessor do Professor Hely
Lopes Meirelles, é mestre em Direito Administrativo e em Direito Civil.
Para prestar uma homenagem singela da nossa Turma ao eminente
Ministro, concedo a palavra ao decano, Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, para fazer
a saudação em nome dos Colegas.
O EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA:
Sr. Presidente, V. Exa. praticamente esgotou a manifestação que eu poderia
fazer, porquanto já disse do nosso contentamento em ter, a partir de hoje, a presença
do eminente Ministro Hélio Quaglia Barbosa como integrante desta Quarta
Turma. S. Exa., que é magistrado há quase quarenta anos, foi Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 1993 até a posse nesta Corte, que se
deu em junho de 2004, portanto há quase dois anos, tendo sido naquele Tribunal
Diretor da Escola Paulista de Magistratura no biênio de 2002 e 2003. Foi professor
universitário, professor titular de Direito Civil e de Direito Administrativo da
Faculdade de Direito de Araraquara, tendo sido assessor jurídico da Secretaria de
Estado do Interior e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo na
gestão do Professor Hely Lopes Meirelles. Foi membro da Comissão de Estudos
para a localização da nova capital do Estado de São Paulo e coordenador dos
grupos de elaboração dos orçamentos e programas na Secretaria do Interior e de
Segurança Pública do Estado de São Paulo.
O eminente Ministro iniciou nesta Corte como membro da egrégia Sexta
Turma e da colenda Terceira Seção, onde pontiﬁcou com permanente maestria,
ﬁrmando posições que deixaram já marcadas as posições de S. Exa. no campo
do Direito Penal. Agora reencontra o seu mais natural habitat, porquanto o Sr.
* Ata da 25ª Sessão Ordinária da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 06/06/2006.

53

Coletânea de Julgados e Momentos Jurídicos dos
Magistrados no TFR e no STJ
Ministro Hélio Quaglia Barbosa é um grande civilista, que deixou grandes lições
quando atuou como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
A par de tudo isso, e pela extraordinária ﬁgura humana que é, um grande
companheiro, já tendo demonstrado tais qualidades no curto período de tempo
que S. Exa. integra esta Corte, ﬁca redobrada a nossa satisfação em ter a sua
companhia, em ter os seus ensinamentos e as suas decisões no âmbito desta Quarta
Turma e, também, da Segunda Seção deste Tribunal.
Em nome de todos os colegas da Quarta Turma, Sr. Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, quero dizer que V. Exa. é muito bem-vindo e desejo-lhe as
mais escolhidas bênçãos do céu na sua judicatura nesta Turma que agora se inicia.
O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA:
Sr. Presidente, Srs. Ministros, nobre Subprocurador-Geral da República,
srs. advogados, dignos serventuários, é para mim extremamente gratiﬁcante ser tão
bem recebido nesta colenda Quarta Turma, como já se antevia diante das calorosas
manifestações que sempre obtive de parte dos eminentes Colegas, tanto quanto
daqueles que integram a Sexta Turma, de onde provenho e a quem dedico a minha
gratidão por tudo quanto ﬁzeram em prol de um convívio ameno e produtivo no
tempo em que lá judiquei nesses dois anos.
Tenho absoluta certeza de que estou retornando à casa paterna, e isso se
prenuncia pelo conhecimento que tenho dos eminentes Colegas da Quarta Turma,
desde quando ainda me dispunha a acudir ao colendo Superior Tribunal de Justiça,
visitando-os em seus gabinetes alguns anos atrás, sempre tendo uma recepção
amável, calorosa e, sobretudo, carinhosa até o ponto de chegar a esta Corte
indicado em lista tríplice e, posteriormente, nomeado.
Nos últimos vinte anos, anteriormente ao meu ingresso no colendo Superior
Tribunal de Justiça, sempre adjudiquei na área de Direito Privado, alguma coisa
na área do Direito Público quando fui juiz de Vara de Fazenda em São Paulo, mas,
sobretudo nos Tribunais, no Segundo Tribunal de Alçada Civil e no Tribunal de
Justiça, a minha vivência toda foi no campo de Direito Privado. E bem por isso,
por saber o quanto carinhosa seria a recepção e de quão ameno seria o convívio
com os novos colegas da Quarta Turma, que ﬁquei com uma certa dor no coração
diante da amizade que me unia aos Ministros da Sexta Turma ao pedir minha
transferência para esta Turma.
Creio que, com os ensinamentos dos eminentes Colegas, com o seu apoio,
com a sua dedicação, com o seu carinho, haverei de levar a bom termo a missão
que me aguarda.
Agradeço a todos, e aqui continuo à disposição de todos.
O EXMO. SR. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI (PRESIDENTE):
Endossando as palavras do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, o decano, que
falou em nome dos Colegas, quero dizer que V. Exa., Sr. Ministro Hélio Quaglia,
é muitíssimo bem-vindo à Quarta Turma.
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