Despede-se da Presidência
da Primeira Seção*
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, gostaria de comunicar aos eminentes Colegas que acabam de
chegar, para nossa honra, diversos Colegas, que estão fazendo curso da ENFAM, são
juízes estaduais e distritais, do Distrito Federal, de Minas Gerais, de Mato Grosso,
do Rio de Janeiro, do Paraíba e de Rondônia.
Quero saudar a todos e dizer-lhes que se sintam à vontade, para nós é uma
honra a presença de V. Exas. durante esta manhã.
O tema que está em discussão, como diz respeito à matéria de prova, é questão
de prova testemunhal e início de prova escrita; penso que o restante do debate seja
muito interessante para eles também.
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES
MARTINS:
Sr. Presidente, antes de transferir a palavra a V. Exa., tomei ciência, pela
Coordenadora da Primeira Seção, que hoje é a última sessão de V. Exa. Quero apenas
destacar três pontos que demonstram a virtude de V. Exa. como verdadeiro juiz, que
é a competência, a humildade e a sensibilidade. Então, V. Exa. demonstrou, tanto
na magistratura de primeiro grau, em segunda instância, no Superior Tribunal de
Justiça e, agora também, na Presidência da Primeira Seção, todas essas virtudes.
Sr. Presidente, parabenizo V. Exa. pelos dois anos e passo a palavra,
rapidamente, ao Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O EXMO. SR. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Eminente Presidente, doutos integrantes desta Primeira Seção, penso que
este registro deveria ser feito só no ﬁnal da sessão.
Sr. Presidente, a razão de ele ter me pedido para dizer essas quatro palavras é
exclusivamente por causa da já longa convivência proﬁssional e pessoal que tenho
a sorte de manter com Vossa Excelência. Conhecemo-nos há muitos anos, nem vou
dizer há quantos, porque não há necessidade, ainda quando V. Exa. pontiﬁcava no
egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região e eu lá cheguei como aprendiz
de suas lições, de seu talento, da sua permanente jovialidade e, sobretudo, da sua
sensibilidade e do seu humanismo.
* Ata da 9ª Sessão Ordinária da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, de 26/06/2013.
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O Professor Machado, que foi seu colega fundador do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, ainda hoje em dia me diz que V. Exa., Ministro Castro Meira,
era, para ele, para todos nós da 5ª Região, um padrão e um espelho. Subscrevo
com energia esse parecer do Professor Hugo Machado, que V. Exa. realmente foi
isso para a minha geração de juízes da 5ª Região. Vossa Excelência é considerado,
sem favor nenhum, um luminar, um ilustrado, uma pessoa sempre atenciosa, muito
cordial e, principalmente, como disse, dotado de uma sensibilidade baiana e de
um humanismo idem. E essas duas características fazem de V. Exa. uma pessoa
singular, singularíssima.
Parabenizo V. Exa. pela maneira como conduziu a Presidência da Primeira
Seção. Tive a desventura de chegar aqui já na curva descendente do seu período
presidencial, mas pude testemunhar a sua enérgica bondade, e apenas se conﬁrma
o que eu já havia percebido dos tempos da 5ª Região, que sempre relembramos
com saudade.
Presidente Castro Meira, V. Exa. será para mim permanentemente o
Presidente da Primeira Seção. Seja muito feliz nesse tempo pós-presidencial. Um
grande abraço e disponha sempre de todos nós aqui, com a maior franqueza.
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, agradeço muito as palavras do Sr. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, principalmente S. Exa., que foi com quem mais podei aqui, às vezes
contra a minha vontade, às vezes tendo que interromper, mas fazia isso porque
temos esse convívio.
Muito obrigado aos eminentes Colegas e agradeço ao Sr. Ministro Humberto
Martins pela intervenção.
O E X M O . S R . WA L L A C E D E O L I V E I R A B A S T O S
(SUBPROCURADOR):
Excelências, a atuação do Sr. Ministro Castro Meira não possui nenhuma
mácula. O Ministério Público só faz enaltecer uma coisa que é do conhecimento
de todos pelo convívio e pela experiência com V. Exa.
V. Exa. foi muito bem novamente.
.................................
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Agradeço a todos, sobretudo a paciência. Peço desculpas a alguns Colegas
que, na verdade, no afã de conduzir os trabalhos, muitas vezes fui além do necessário,
mas era o que parecia na ocasião.
Declaro encerrada a sessão, agradecendo a Deus pelas bênçãos que
recebemos durante esse período.
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