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Professor universitário, publicou muitos trabalhos jurídicos, pro~eriu nume
rosas conferências, participou de importantes conclaves internacionals e recebeu 

significativos títulos honoríficos. . 
Nascido no Rio de Janeiro, filho de Plínio Affonso de Farias Mello e Euruce 

M d d F . M llo o Mini· stro Marco Aurélio é casado com a Dra. Sandra en es e anas e , . . 
de Santis Mendes de Farias Mello, ilustre Juíza de Direito no Dlstrlto Federal, a 

, d e na sua pessoa os seus dignos familiares aqui presentes. quem sau o, , ' 
Senhores Ministros empossados, "o galardão das boas obras ~ tê_-Ia~ feito". 

Esse galardão, tenho certeza, ser-lhes-á entregue ao término da tnlssao .mere~te 
aos cargos em que ora se empossaram. Que Deus ilumine os seus catrunhos. 

* Discurso de saudação proferido na sessão solene de pos~e dos 
ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio nos cargos de presidente 

e vice-presidente do TSE, em 6 de dezembro de 1994 
(Publicado no DJ, Seção 01, de 27/2/1995, pp. 3543/3544). 
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, 
Ultima Sessão no Antigo Prédio 
do Superior Tribunal de Justiça 

Senhor Presidente, a data de hoje é significativa para esta Egrégia Primeira 
Seção, porquanto se trata da última vez em que funciona neste prédio, que pertenceu 
ao extinto Tribunal Federal de Recursos e que passou a ser a sede desta Corte a 
partir de abril de 1989. Todavia, no próximo dia 23, será inaugurada a nova sede 
do Superior Tribunal de Justiça, onde passará a atuar este órgão judicante. 

Dois fatos marcantes estão, também, a acontecer. Neste dia, pela última vez, 
exercem as suas atribuições nesta Seção os eminentes Ministros Américo Luz e 
Garcia Vieira. 

O Ministro América Luz irá exercer a Vice-Presidência do Tribunal e o Ministro 
Garcia Vieira, a Coordenadoria-Geral da Justiça Federal. 

Trata-se de dois eminentes Colegas que sempre atuaram neste órgão fracionário, 
a que presidiram com eficiência e cordialidade, assegurando o clima de excelente 
convivência aqui reinante. 

O afastamento dos dois ilustres Ministros desta Seção deixa-nos, ao mes
mo tempo, tristes e alegres. Tristes, porque não iremos mais ter, doravante, o 
sadio convívio laboral, formador das grandes amizades. Alegres, porque 
sabemos que daquí saem os Amigos para exercer os dois importantes cargos 
na direção da Casa. 
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A Suas Excelências e aos seus dignos familiares, especialmente as dignas ~s-

D a C'li Dra Gilda as nossas cordiais felicitações e votos de mmto posas, r . e a e . , 
êxito . 

• Palavras proferidas em 20 de junho de 1995, sala de sessões da 1 ª Seção. 
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Cumpre, hoje, este Tribunal o salutar princípio republicano da renovação 
dos mandatos dos seus dirigentes. O período bienal é curto, mas, ao mesmo 
tempo, benéfico, porque assegura a um maior número de Colegas a oportunida
de de dar a sua contribuição gerencial à Corte e evita a esclerose a que conduzem 
os longos períodos administrativos sob a mesma chefia, peculiar às instituições 
insensíveis às mudanças que ocorrem na sociedade. 

Deixa a Presidência o insigne Ministro William Patterson, assumindo-a o eminente 
Ministro Bueno de Souza, escolhido, em votação, pelo consenso dos seus Pares. 

O Ministro William Patterson passa o cargo a seu sucessor com o sincero 
aplauso dos seus Colegas, pois todos são testemunhas de que, em todos os 
momentos, mesmo naqueles mais tormentosos, sempre soube ser cordial, ami
go e conciliador e agir com simplicidade, movido, unicamente, pelo objetivo 
maior de alcançar o bem comum. Apreciador do Padre Antônio Vieira, disse, 
no seu discurso de posse na Presidência, com a costumeira modéstia, que, antes 
de diminuí-lo, só faz enaltecê-lo aos olhos dos seus concidadãos: 




