
ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 17  DE DEZEMBRO  DE 2002 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA  : EXMO. SR. DR. HENRIQUE FAGUNDES 
SECRETÁRIA : Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as)  ARI PARGENDLER, 
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e CASTRO FILHO, foi aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, a Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI. 
 
SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
estamos encerrando as atividades, e quero, no ensejo, congratular-me com os eminentes 
Colegas pelo imenso trabalho desenvolvido no curso deste ano, durante a maior parte do 
tempo, funcionando esta Terceira Turma sob a brilhante presidência do ilustre Ministro 
Ari Pargendler, que trouxe uma extraordinária colaboração ao com andamento dos 
trabalhos. Quero lhes dizer que a Turma fez aquilo que foi possível, todos trabalharam 
acima dos limites da sua capacidade, portando, a cada dia, aumenta o número de 
processos que nos são distribuídos, além daqueles processos urgentes. Seja como for, o 
resultado do nosso trabalho é proveitoso, porque, no período de dois de janeiro a 
dezesseis de dezembro deste ano, a Turma julgou 3.290 processo, sendo que foram 
decididos monocraticamente 14.912 processos; o total julgado é de 18.202 processos, 
um número realmente muito grande, tendo em conta que se trata de uma Turma de 
Direito Privado, em que o percentual dos feitos repetitivos é pequeno. Foram publicados 
3.667 acórdãos. Manifestando a alegria de ver que a Turma funcionou de maneira 
harmônica, com grande espírito de colaboração entre os seus integrantes, obtendo 
produtividade significativa, quero, no ensejo, formular votos de Boas Festas aos Colegas, 
ao ilustre Subprocurador-Geral Dr. Henrique Fagundes, aos servidores que aqui 
trabalham e aos senhores advogados e desejar que possamos, no próximo ano, trabalhar 
com igual desenvoltura. Felicitando a todos, declaro encerrada esta sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:40 horas, tendo sido julgados 31 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 

 
Brasília, 17  de dezembro  de 2002. 
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