Profere voto de boas-vindas
ao Ministro Sérgio Kukina
na Primeira Seção*
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, senhores advogados, senhores servidores, sabemos que a
Primeira Seção, desde outubro do ano passado, vinha atuando com um número menor
de seus integrantes, desde que, daqui, saiu o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki,
que para nossa honra, hoje, compõe a Suprema Corte. Agora, essa vaga está sendo
preenchida e, numa lista formada por eminentes integrantes do Ministério Público,
foi escolhido o Doutor, hoje, Ministro, Sérgio Luiz Kukina, natural de Curitiba, que
tem uma carreira brilhante. Não vou falar sobre detalhes de S. Exa. devido a questão
de tempo. Nós temos, hoje, repetitivos e diversos outros processos para julgamento.
Gostaria de assinalar que S. Exa., durante dezoito anos, atuou como promotor
de justiça. No Estado do Paraná, esteve nas Cormarcas de Francisco Beltrão, Dois
Vizinhos, Faxinal, Guarapuava, Foz do Iguaçu e, ﬁnalmente, em Curitiba, sonho
de todo promotor que começa a sua carreira. Lá, em Curitiba, teve uma atuação
destacada no Ministério Público. Já, em 2002, se não me engano, li o currículo, S.
Exa. passou a integrar a 2ª Procuradoria Cível emitindo pareceres perante o Tribunal
de Justiça do Paraná, na área do Direito Público. Daí advém a sua experiência,
nessa área, e também a sua simpatia pelo Direito Público, já, que S. Exa. também
trabalhou, tendo um perﬁl inicial, dedicando-se especialmente à matéria penal.
Promotor que não sabe Direito Penal e Processo Penal, realmente, não está habilitado
ao exercício das suas funções.
Ao lado disso, também, assessorou o setor de recurso tendo outras atividades,
mas, durante esse segundo grau, S. Exa, atuou, mais ou menos, onze anos. São vinte
e nove anos de experiência no Ministério Público, o que mostra que é um lídimo
representante do quinto pelo Ministério Público nesta Casa.
Na área acadêmica, lembro aqui – muita coisa estou dizendo de memória
–, S. Exa. se tornou mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná, instituição em que também fez o curso de graduação. Tornou-se um
especialista, como já disse, aqui, em Ciências Penais e em Direito contemporâneo,
também, lá, pela PUC. É professor de Direito Processual Civil e esteve na Escola do
Ministério Público do Paraná. Ensinou também o Direito da Infância e da Juventude
* Ata da 2ª Sessão Ordinária da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, de 27/02/2013.
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na Escola de Magistratura do Paraná e atuou num curso preparatório do Professor
Luiz Carlos em Curitiba. Lecionou em outros cursos e em outras atividades que
vou aqui suprimir.
Pude conhecer S. Exa. melhor na visita que me fez, inicialmente, como
candidato. Quero dizer que S. Exa. é dessas pessoas que impressionam já no primeiro
contato e se mostra uma pessoa, realmente, formada e já com a maturidade, aquele
magistrado que está pronto para o desempenho das suas relevantes funções em um
tribunal superior.
Ao lado disso, todos pudemos acompanhar aqui seu desempenho em uma
entrevista que nos proporcionou. S. Exa. mostra, realmente, uma experiência variada,
falando sobre a questão dos juizados especiais, mostrando o conhecimento sobre
os grandes problemas que desaﬁam o Poder Judiciário.
Neste momento, Sr. Ministro Sérgio Kukina, embora com estas palavras
toscas e rápidas, gostaria de dizer que, para todos, seus Colegas, é uma satisfação
muito grande ter S. Exa. aqui entre nós e saber que, também para o jurisdicionado,
no momento em que, aqui, falta algum dos membros, evidentemente, a Turma e a
Seção passam a trabalhar com menor intensidade, porque deixam de atender dezenas
e, às vezes, centenas de processos que estão aí aclamando por um pronunciamento
deﬁnitivo desta Corte Superior.
De tal modo que V. Exa. seja bem-vindo e esteja à vontade. Estamos todos
sedentos do concurso, das observações e da ajuda de V. Exa. na nossa missão
que nos foi outorgada pela correição, na aplicação do direito infraconstitucional,
principalmente, e, ainda, quando possível, o que é uma tarefa diﬁcílima, dar
uniformização do Direito infraconstitucional, ao lado de outras tarefas, como
julgamentos de mandados de segurança - o que hoje, aqui mesmo, vai acontecer - e de
outras atividades que são também deferidas a todos nós pelo preceito constitucional.
Seja bem-vindo. Estamos todos certos de que contaremos sempre com a
ajuda de V. Exa.

O EXMO. SR. MOACIR GUIMARÃES MORAES FILHO
(SUBPROCURADOR):
Sr. Presidente, queria que V. Exa. estendesse esse registro, também, à
manifestação do Ministério Público, notadamente, porque, como V. Exa. salientou,
a bagagem jurídica, a carreira no Ministério Público, na Magistratura, e a carreira
acadêmica também credenciam o Sr. Ministro recém-chegado, com uma grande
experiência jurídica, para integrar este seleto Tribunal.
De modo que o Ministério Público quer associar-se a esse registro e quer
que V. Exa. estenda toda a manifestação também em seu favor.
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O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA:
Sr. Presidente, Ministro Castro Meira, gostaria de agradecer profundamente
as generosas palavras de V. Exa., que, seguramente, excedem em muito minha
realidade proﬁssional e intelectual. E, seguramente, V. Exa. as disse dessa forma
em virtude da grande alma que habita em sua pessoa.
Agradeço, pois, essa acolhida singular, afetiva, e digo que me sinto,
efetivamente, bem acolhido nesta Casa, nesta Corte. Tal como, em ocasião anterior,
pude da mesma forma expressar este sentimento aos Colegas da Primeira Turma,
hoje, também, o expresso aos Srs. Ministros integrantes da Segunda Turma.
Meu desejo, efetivamente, como iniciante, é o de poder, em breve tempo, estar
à altura, ombrear-me, pelo menos de forma próxima, com cada um dos Senhores no
sentido de poder contribuir positivamente para os trabalhos deste Tribunal, Tribunal
tão importante dentro da estrutura judiciária brasileira, e que isso me seja possível
conseguir. O esforço não faltará de nossa parte.
Concluo agradecendo também as palavras do nobre Colega do Ministério
Público Federal, Dr. Moacir Guimarães Moraes Filho, companheiro da minha
ex-congênere Casa, nosso Ministério Público do Estado do Paraná, a instituição
pela qual continuarei seguramente tendo o maior respeito.
Agradeço, em suma, as palavras generosas a mim dedicadas.
Muito obrigado.
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