Assume a Presidência
da Terceira Turma*
O Exmo. Sr. Ministro COSTA LEITE:
Srs. Ministros, encerra-se amanhã o meu mandato. Como não é dia de sessão,
transmitirei hoje o cargo.
O Superior Tribunal de Justiça, em sua primeira hora, houve por bem
estabelecer o rodízio na direção de seus orgãos fracionários. Foi medida importante
para a harmonia do Tribunal.
É chegada a vez do eminente Ministro Menezes Direito. Com o seu
descortino e inteligência terá pleno êxito na empreitada, dignificando o cargo com
suas conhecidas qualidades.
Nesta oportunidade, quero dizer que foi um privilégio presidir esta Turma,
onde se tem um convívio excelente. Apresento a Vossas Excelências, Senhores
Ministros, o meu agradecimento pelo apoio e a compreensão, com as minhas escusas
pelas eventuais falhas. Asseguro-lhes que, como em todas as missões que me foram
confiadas nesta Casa, procurei dar o melhor de mim.
Estendo os agradecimentos aos Senhores Subprocuradores-Gerais, aos
Senhores Advogados, aos Srs. servidores da Turma e aos que prestam serviços na
sala de sessões.
Sr. Ministro Menezes Direito, que o bom Deus o abençoe e o ilumine, para
que se desincumba da tarefa com o sucesso costumeiro.
O EXMO. Sr. DR. HENRIQUE FAGUNDES (SubprocuradorGeral da República):
Sr. Presidente, peço a palavra por alguns segundos, apenas para exaltar as
qualidades de V. Exa. nessa Presidencia e que, por razões meramente regimentais,
neste momento a está deixando. V. Exa. se conduziu sempre de maneira exemplar,
com um tratamento muito cordial aos advogados e ao Ministério Publico. E cordial,
posso até dizê-lo, no sentido mais recôndito da palavra, no sentido mais remoto do
termo, como aquilo que vem do fundo do coração. Por essas razões, lamenta-se a
saída de V. Exa., mas essa tristeza é recompensada pelo ingresso na Presidencia do
Eminente Ministro e Professor Carlos Alberto Menezes Direito, uma das mais
valiosas e sábias conquistas deste Tribunal. S.Exa, o Sr. Presidente que daqui para
* Ata da 47ª Sessão Ordinária da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 17/11/1998.
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frente dirigirá os trabalhos da Turma, saberá conduzir a Presidência com a mesma
eficiência, descortino e o mesmo trato lhano que V. Exa. lha prestou.
O Exmo. Sr. Ministro NILSON NAVES:
Sr. Presidente, sabemos todos que V. Exa. soube, como ninguém, estar a frente
dos trabalhos da Turma. Em meu nome e no dos demais componentes da Turma,
queira receber os cumprimentos de todos. Aproveito para estender os cumprimentos
ao Ministro Menezes Direito, que assume a Presidência.
O Exmo. Sr. Ministro COSTA LEITE:
Agradeço sensibilizado as palavras de V.Exa.
Convido o Exmo. Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito para assumir
a Presidência da Turma.
O Exmo. Sr. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO:
Senhores Ministros , sou um bem-aventurado pela convivência desta Corte.
Todos os dias, eu e minha família temos no coração o nome do Ministro
Waldemar Zveiter, que me estimulou, com o apoio de eminentes colegas, a estar
nesta Corte, um privilégio que poucas pessoas podem desfrutar. É um privilégio
não apenas jurídico, no sentido do aprendizado, mas também humano, que é o mais
importante, essa convivência dos afetos, dos carinhos, da amizade, de tudo o que
nós vivenciamos aqui.
Sempre fui um admirador permanente do modelo suíço de governo, o
diretorial, o modelo que estamos seguindo nesta Corte, nos orgãos julgadores.
Todavia, neste caso, lanço o meu mais veemente protesto, por entender, como o mais
jovem, que deveríamos preservar na presidência o nosso eminentíssimo Presidente,
Ministro Paulo Roberto Costa Leite. Ministro que queremos com muito carinho
e com muito afeto e que tem sido, ao longo do tempo, exemplar companheiro. A
presidência de S.Exa. é o modelo de presidência que todos nós temos que seguir,
por ser aquela que tem, sobretudo, como norte a generosidade e, ao mesmo tempo,
a firmeza necessária para que os trabalhos possam andar com eficiência e, enfim,
com rapidez.
Agradeço muito sempre o privilégio da convivência nesta Corte, o de estar
com Vv. Exas., com nosso Ministério Público, a quem rendo as minhas homenagens
– eu que tenho uma filha promotora –, com os advogados, com nossas colaboradoras,
com nossos funcionários, que são, também, parte essencial do nosso trabalho.
Estou muito emocionado, muito feliz. Tenho certeza de que com as mãos
dadas, chegaremos a bom termo.
Muito obrigado.
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