Assume a Presidência da
Segunda Turma*
O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS:
Senhores Ministros, Senhores e Senhoras, encerra-se hoje o período
regimental de exercício da presidência. Devo dizer-lhes que foi um bom período
para mim e até prazeroso, porque julgamos uma centena de processos sem
qualquer arranhão na amizade, no respeito e na consideração que devem ter os
julgadores, não obstante a pressão, o estresse, a azáfama a que estamos submetidos
pela pletora de recursos a esse Tribunal.
Suceder-me-á um dos mais jovens e brilhantes integrantes deste Tribunal, o
Sr. Ministro Ari Pargendler, mas que traz, grande experiência de julgador. S.Exa.
é um antigo Juiz Federal, de carreira, a que ingressou por brilhante concurso
público, após o exercício de bela carreira no Ministério Público. Nesta Turma,
desde o início, fez amigos, e como tenho alardeado, revelou-se um julgador
notável. Temos todos nós valido da sua cultura e inteligência a serviço sempre do
interesse maior da Justiça.
Estou certo de que, a exemplo do que ocorreu sob a presidência do Ministro
Hélio Mosimann, continuaremos a ter na Turma o mesmo convívio respeitoso e
fraterno.
E é assim que, agradecendo a todos, sobretudo aqueles funcionários que
nos prestaram inestimável colaboração, incluindo neste agradecimento a Dra.
Édina que nos deixou após cumprido o seu período de serviço público, sucedida
por esta admirável jovem advogada que promete, com certeza, ser umas das mais
eﬁcientes funcionárias deste Tribunal, a Dra. Bárdia, na pessoa de quem agradeço
essa colaboraçao prestada.
Para não me delongar mais, já que temos que trabalhar, convido o Sr.
Ministro Ari Pargendler a assumir o seu posto.

O EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER:
Srs. Ministros, Advogados e funcionários, este ato decorre tão só da
obediência que devemos ao Regimento Interno do Tribunal. Se dependesse da
minha vontade permaneceria nesta presidência meu querido amigo o Ministro
* Ata da 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 18/06/1998.
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Peçanha Martins. Se o exercício da presidência lhe foi prazeroso, muito mais
prazeroso e frutífero foi para nossa Turma. Realmente, como disse S.Exa., durante
esses dois anos ﬁzemos um grande trabalho, mas acima de tudo ﬁzemos uma grande
amizade. As sessões de julgamento desta nossa Turma tem esta peculiaridade a de
que procuramos realizar um julgamento conjunto, sempre que possível solidário,
mas mesmo nos casos em que divergimos, esse dissenso sempre se dá num clima
de respeito e harmonia.
A minha gestão será, Srs. Ministros, como também foi a dos eminentes
Ministros Peçanha Martins e Helio Mosimann, uma gestão coletiva. É com esse
espírito então que agradeço as palavras do Ministro Peçanha Martins.
Aproveito a ocasião para assinalar a presença entre nós, pela primeira vez,
do eminente Subprocurador-Geral da República, Dr. João Francisco Sobrinho, que
vem do Estado do Piauí para enriquecer os nossos trabalhos.
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