Despedida da
Terceira Seção*
O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA
(PRESIDENTE):
Srs. Ministros, Sr. Subprocurador-Geral da República, com muito pesar
e desagrado, registro a saída do eminente Ministro Fernando Gonçalves desta
Terceira Seção que passará a integrar a Segunda Seção.
Como sabemos, por mais de seis anos, S. Exa. tem prestado relevantes
serviços, em fecunda Judicatura, principalmente na uniformização de jurisprudência
penal.
Temos a certeza de que permanecerá a emprestar seu brilho ao
aperfeiçoamento e presteza na realização da Justiça.
O EXMO. SR. DR. WAGNER GONÇALVES (SUBPROCURADOR):
Sr. Presidente, em nome do Ministério Público, endosso as palavras de V.
Exa.
O convívio há tantos anos com o Dr. Fernando Gonçalves, Ministro da
Sexta Turma, Juiz de excelentes qualidades, tem sido profundamente rico.
Sabemos que S. Exa. dedicar-se-á a outro ramo do Direito, restando-nos
imensa saudade do convívio diário, de grande signiﬁcado e aprendizado para todos
os Membros do Ministério Público.
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:
Sr. Presidente, agradeço, sensibilizado, o tratamento que me foi dispensado
durante todo o período em que militei nesta Terceira Seção, ao lado de caros Colegas,
prezados Amigos.
Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, tomamos posse juntos no Superior
Tribunal de Justiça; Sr. Ministro Vicente Leal, tomamos posse juntos como Juiz
Federal, Substituto. De longa data é o meu conhecimento com os Srs. Ministros
Jorge Scartezzini, Fontes de Alencar, Felix Fischer, Paulo Gallotti, Hamilton
Carvalhido, meu aﬁlhado, e a Sra. Ministra Laurita Vaz, além do SubprocuradorGeral da República, Dr. Wagner Gonçalves.

*Ata da 2ª Sessão Ordinária da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de 26/02/2003.
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Coletânea de Julgados e Momentos Jurídicos dos
Magistrados no TFR e no STJ
Fico pesaroso de deixar a Terceira Seção. Passarei a integrar a Segunda
Seção na tentativa de retorno às minhas origens, encerrando a minha carreira como
a comecei: como Juiz de Direito, do interior, mais afeito às demandas cíveis do
que às criminais.
Após breve passagem pelo Ministério Público Federal, militei na Justiça
Federal, ligado fundamentalmente às causas do Direito Público, até que, no Superior
Tribunal de Justiça, tive contato mais estreito com o Direito Penal. A experiência
foi enriquecedora, grande o aprendizado e valioso o convívio com os diversos
Ministros integrantes da Sexta Turma.
Resta-me agradecer a todos pela tolerância, compreensão e amizade. Na
esperança de que, de alguma forma, emprestarei a minha contribuição à Segunda
Seção, nesse apagar das luzes da minha carreira de Magistrado, é que solicitei
transferência.
Continuaremos no Superior Tribunal de Justiça, se Deus quiser, nesse
ambiente fraterno e alegre, numa convivência de quase verdadeiros irmãos.
Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, ao Subprocurador-Geral da República,
Dr. Wagner Gonçalves, e a todos os servidores da Terceira Seção.
Muito obrigado.
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