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Boa tarde a todos. 

Neste dia de comemorações, quero, como Presidente do 

Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, expressar 

meu agradecimento aos senhores e às senhoras pelo que representam 

para esta Casa. São como a régua e o esquadro, elementos importantes 

para toda obra de engenharia. E o que estamos fazendo aqui se não uma 

construção? Por isso necessitamos de régua e de esquadro, e os 

servidores são, exatamente, os elementos necessários e imprescindíveis a 

essa construção. 

O Tribunal pouco seria se não pudesse contar com o 

prestimoso apoio e dedicação de seus servidores. Em outras palavras, a 

atividade-fim pouco faria se não pudesse ter o respaldo, o suporte da 

atividade-meio. Todos sabem do prestígio que o Superior Tribunal de 

Justiça desfruta no seio do cenário jurídico nacional. Pergunto eu: isso se 

deve apenas à atividade-fim? Não; deve-se também à atividade-meio, que 

é desenvolvida pelos servidores da Casa. 

Penso que todos somos pessoas sensatas ao lembrar a 

parábola do “Homem Sensato”, que construiu sua casa sobre a rocha. E é 

o que estamos fazendo: construindo o Superior Tribunal de Justiça sobre a 

rocha. Podem vir as tempestades, os ventos, mas não irão derrubar a 

nossa Casa. Não somos aquela pessoa insensata que construiu a casa em 

cima da areia. 

                                                 
* Palavras proferidas na homenagem do “Dia do Servidor”, 29/10/2002. 
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Quando tomei posse, disse que estabeleceria com os 

servidores uma aliança, uma espécie de pacto, isto é, que gostaria de 

contar com os senhores e as senhoras e que também poderiam contar 

comigo. Creio que não os decepcionei, e, sem dúvida, vocês não me 

decepcionaram. Espero que continuem pensando no Tribunal, que 

vistamos sua camisa, que nos dediquemos mais, que sejamos criativos, 

pois, afinal, não se pode negar que esta é uma ótima Casa. 

Neste dia festivo, em que até seria dispensável o discurso, 

quero transmitir a todos os meus cumprimentos, fazendo-o em meu 

nome, da Sra. Adélia e do Diretor-Geral da Casa, Dr. José Roberto. 

Sejam todos muito felizes!  
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