Despedida da
Segunda Seção*
O EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR
(PRESIDENTE):
Srs. Ministros, há quatro propostas de súmula que ainda serão aprovadas
hoje por V. Exas. Tenho de ausentar em razão de compromisso inadiável.
Antecipo meus agradecimentos à Comissão de Jurisprudência, ao Presidente
da Comissão, Sr. Ministro Nilson Naves, e aos nossos Colegas que a integram por
terem, efetivamente, agilizado essa sumulação que tanto é necessária para nossos
trabalhos.
Não querendo suprimir o registro que deverá ser feito pela Sra. Ministra
Nancy Andrighi ao ﬁnal da sessão, por ser esta a última sessão a que comparece
o Exmo. Sr. Ministro Fernando Gonçalves, gostaria, de minha parte, deixar
consignado que, para mim, a sessão termina de uma forma melancólica, porque
estava muito satisfeito em ter V. Exa. como Colega de Turma e Colega de Seção
no STJ, pois no Tribunal Regional Federal, quando fomos Juízes naquela Corte,
não tive o privilégio de conviver com V. Exa., nem na Turma, nem na Seção,
porque pertencíamos a Seções diferentes; convivemos, então, apenas nas sessões
do Plenário. Sabe V. Exa. muito bem do grau da nossa amizade e das qualidades
que vejo em V. Exa., e que todos também identiﬁcam - não é privilégio meu - em
relação à sua capacidade jurídica, ao seu senso jurídico, à excelente pessoa que é
como ser humano. De modo que, tudo isso faz com que encerre a minha participação
nesta sessão de hoje com certa tristeza, muito embora sabendo, por outro lado,
que, institucionalmente, o Tribunal ﬁcará muito bem tendo V. Exa. à frente da
Coordenação do Conselho da Justiça Federal.
Assim, ﬁca o meu registro sincero e muito afetivo pela amizade que nos
une há muitos anos. Desejo a V. Exa. todo o sucesso e, também, que, saindo de lá,
retorne V. Exa. à 4ª Turma e a esta 2ª Seção.
...............................................
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, gostaria de agradecer, muito sensibilizado, à recepção que
tive aqui na Segunda Seção. Em fevereiro completaria três anos nesta Seção. Aceito
*Ata da 16ª Sessão Ordinária da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, de
23/11/2005.
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minha ida para a Coordenação do Conselho da Justiça Federal como uma missão
e, também, como uma progressão, porque sou egresso da Justiça Federal e não
poderia recusar este nobilitante encargo que foi tão bem desempenhado pelo Sr.
Ministro Ari Pargendler.
Só me resta agradecer e dizer que minha experiência na Segunda Seção e
na Quarta Turma foram válidas. Verdadeira escola, onde aprendi muito e creio que
recebi mais do que pude oferecer.
Agradeço pela amizade, carinho e compreensão de todos os senhores.
Espero que possa, se for o caso, um dia retornar ao convívio da Seção de
Direito Privado.
Muito obrigado.
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