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Sempre que um novo Ministro toma posse no Superior 

Tribunal, fico pensando na trajetória que percorreu até aqui chegar. 

Sabedor da procedência do ilustre Colega, isto é, do Estado em que 

construiu sua sólida experiência como magistrado - porquanto foi em São 

Paulo que, como juiz substituto (1969), deu os primeiros passos, sendo-

lhe somadas etapas de carreira como juiz de direito, por meio das quais 

escalou ascendentemente vários graus, chegando, em 1984, ao 2º 

Tribunal de Alçada Civil e, em 1993, ao Tribunal de Justiça paulista -, sim, 

sabedor desses fatos, fico aqui a relembrar a minha própria trajetória, 

quando, no início dos anos 70, deixei as Minas Gerais e fui para São 

Paulo, onde, após ter feito concurso, ingressei no Ministério Público do 

Estado. Ali permaneci, embora não fosse esse o meu intento, e vejam que 

permaneci porque me encantei com a missão daquele órgão e, em 

decorrência, com a magistratura paulista, na qual o Ministro Hélio Quaglia 

teve berço e tem suas raízes.  

Mas não é só isso o que me vem à lembrança: anos depois, já 

em Brasília, na condição de assessor no Supremo Tribunal Federal, tinha 

em mãos, vez por outra, acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Chamava-me a atenção o quanto naqueles acórdãos havia de melhor 

doutrina, e isso, é claro, refletia o espírito de construção jurídica (por que 

não dizer espírito excelente?) dos membros daquela Corte estadual. A 

verdade é que o Tribunal paulista, ao longo dos anos, tem-se destacado 

pela solidez de sua doutrina e pela perfeição técnica de seus julgados.  

                                                 
* Palavras de boas-vindas ao Ministro Hélio Quaglia, 6ª Turma, STJ, em 17.6.2004. 
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Fiz questão de relatar tais fatos, e o fiz reportando-me à 

minha própria história, a fim de dar fiel contorno ao que representa este 

momento para todos nós, pois o Ministro Hélio Quaglia vem desse Estado, 

de uma magistratura exemplar, e desse Tribunal, que tem sempre 

honrado a magistratura brasileira. Disto e daquilo não faltam 

testemunhos.  

Assim, posso dizer que ganhou o Superior Tribunal e que 

ganhamos nós por tudo o que representa a sua vinda para cá, Ministro 

Hélio. Seja bem-vindo à 6ª Turma, na qual sua força, trabalho e visão 

certamente ratificarão o que aqui falei. Que hoje seja o início de uma 

brilhante história e de uma carreira profícua no Superior Tribunal de 

Justiça. 
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