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Palavras 

 

 

 

O SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr. Presidente, 

gostaria de registrar o júbilo da Quarta Turma pela indicação do Sr. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito para o honroso cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal. 

 S. Exa., reconhecidamente, é um dos expoentes da nossa 

Corte, um homem extremamente dedicado ao trabalho, extremamente ético, 

generoso, preparado e que muito honrará o Superior Tribunal de Justiça com 

sua nobre missão de integrar a Corte Suprema brasileira. 

 Tivemos o privilégio de tê-lo como companheiro mais do que 

alguns outros, por integrar a Turma gêmea, a egrégia Terceira Turma, 

portanto nosso Colega, não apenas na Corte Especial e no Tribunal Pleno, 

mas, particularmente, sempre presente aos debates na Segunda Seção. 

 O júbilo se estende ao próprio STJ institucionalmente, uma 

vez que já há 16 anos nenhum membro do Superior Tribunal de Justiça era 

indicado para integrar o Supremo Tribunal Federal. De modo que a alegria 

também vem pelo próprio reconhecimento do trabalho que esta Instituição faz 

em prol dos jurisdicionados, dos cidadãos brasileiros. 

 

 

 

O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Sr. Presidente, vou aderir 

integralmente às palavras do Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior, até porque 

tenho a particularidade de ter sido sabatinado no Senado juntamente com o Sr. 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e o Sr. Ministro José Arnaldo da 

Fonseca e tomamos posse no mesmo dia aqui no Superior Tribunal de Justiça: 

27 de junho de 1996. 

 Para mim, essa particularidade é muito importante, muito 

relevante. 

 Creio que o Superior Tribunal de Justiça estará 

brilhantemente representado no Supremo Tribunal Federal. 
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O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA: Sr. Presidente, gostaria de me 

somar às manifestações de júbilo e alegria pela honrosa indicação da 

Presidência da República ao eminente Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito. 

 Apesar do pouco tempo de convívio com S. Exa., porque fui 

nomeado no ano passado,  já pude aferir suas excelentes qualidades como 

pessoa e como jurista. Sua assunção ao elevado cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal será também, como bem ressaltou o Sr. Ministro 

Aldir Passarinho Junior, uma referência em termos de realidade jurídica 

nacional. O trabalho de S. Exa. será realmente uma grande contribuição para a 

formação do Direito Brasileiro. 

 

 

 

O SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (PRESIDENTE): Srs. 

Ministros, de minha parte, no exercício da Presidência da Turma, pouco seria 

dado a acrescentar diante das palavras dos Srs. Ministros Aldir Passarinho 

Junior, Fernando Gonçalves e Massami Uyeda, todavia, não posso deixar de 

reafirmar o júbilo de todos nós diante da indicação do Sr. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, com toda sua gama de qualidades, com sua 

bagagem cultural notável, com sua figura humana digna de admiração, de 

respeito e cativante para todos nós  no convívio diário. 

  Apenas acrescento que, na particularidade, há o meu 

contentamento por conta de S. Exa. ser natural do Estado do Pará, apesar de 

ter feito toda sua carreira jurídica no Estado do Rio de Janeiro, isso por conta 

de que eu, apesar de ser paulista, ter raízes do lado materno também naquele 

Estado.  

 Fico extremamente sensibilizado, contente, alegre e feliz por 

saber que o Superior Tribunal de Justiça como Instituição, o Estado do Pará e 

o Estado do Rio de Janeiro terão um representante seu a altura de toda a 

expectativa, de toda a nossa esperança no Supremo Tribunal Federal. 

 


