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Despedida como Ministro do TSE 

Esta é a última sessão deste Tribunal a que compareço como seu membro 
efetivo, porquanto o meu biênio terminará no próximo dia 26. Durante o perí
odo em que aqui trabalhei, inicialmente, como Ministro Substituto e, após, como 
Ministro Titular e Corregedor-Geral, procurei combater o bom combate, ten
do sempre presente no meu pensamento tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é de boa fama, seguindo os conselhos de 
Paulo (Filipenses, capítulo 4, versículo 8). Se mais não fiz, foi porque não pude; 
as minhas limitações não permitiram. Saio, pois, com a consciência tranqüila. 

Confesso-lhes que não me sinto triste, mas alegre. Alegre porque Deus me 
deu vida e saúde para que pudesse cumprir mais uma missão; por ter uma 
família unida, que sempre esteve ao meu lado em todos os momentos da minha 
caminhada; porque aqui reencontrei antigos Colegas e velhos Amigos e tive opor
tunidade de a todos renovar e reforçar o meu sentimento de amizade e afeição. 

Ao Senhor Presidente, Ministro Marco Aurélio, as minhas especiais homena
gens, extensivas a todos os Ministros da Corte, pela fidalguia, cortesia e espírito 
de companheirismo e amizade sempre demonstrados na nossa convivência den-

tro e fora deste Tribunal. 
Ao Senhor Procurador-Geral da República, aos Senhores Advogados, aos 

Servidores da Casa, chefiados pelo Dr. Levindo Coelho Martins de Oliveira, aos 
servidores do meu Gabinete e da Corregedoria-Geral, os meus agradecimentos 

pela atenção que sempre me devotaram. 
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