
ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 26 DE JUNHO DE 2001 

 
PRESIDENTA : EXMA. SRA. MINISTRA  ELIANA CALMON 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WAGNER DE CASTRO 
MATHIAS NETTO 
SECRETÁRIA : Bela. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
 
Às 13:30 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, FRANCIULLI NETTO e CASTRO FILHO, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Sra. Ministra-Presidenta, com esse voto, encerro, 
pelo menos por enquanto, a minha participação nesta Turma e na Seção. 
Foi altamente gratificante e honroso a mim estar com a senhora e com os senhores 
durante esses meses. Foi um excelente aprendizado. 
Apenas com a vacância, dada a saída do Sr. Ministro Waldemar Zveiter, requeri a minha 
transferência para a 3ª Turma, entendendo que lá poderei me inserir em uma área em 
que possa ser mais útil ao nosso Tribunal, porque venho do Tribunal  de Goiás, onde  se 
opera mais na área do Direito Privado. 
Lamentando imensamente deixar essa agradabilíssima convivência, encerro a minha 
participação, mas continuaremos juntos no Tribunal, trabalhando e lutando com a 
finalidade de alcançar os mesmos objetivos, que é de entregar a prestação jurisdicional o 
mais rapidamente possível e tanto quanto possível, com justiça. 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): Srs. Ministros, ao encerrar esta 
sessão, que é a última em que o Sr. Ministro Castro Filho tem participação efetiva, 
verifiquei que existem ainda algumas pendências e que S. Exa. voltará algumas vezes, 
como convocado, para o julgamento dessas pendências, O que trará grande satisfação. 
Quero dizer que é lamentável a sua ausência deste Órgão fracionário. 
A convivência foi das melhores,  e  reforçou uma Turma que vem, ao longo dos dois 
últimos anos, sofrendo muito com uma grande mutação de magistrados. Mas é isso 
mesmo; cumprimos regimentalmente, continuaremos Colegas e nos encontraremos 
ainda em alguns julgamentos. 
De qualquer forma, o Estado de Goiás estará representado nesta Segunda Turma, porque 
teremos uma conterrânea de S. Exa. Para minha satisfação, é mais uma companheira 
que virá, com segurança, enriquecer o Tribunal. 
O SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Muito obrigado, Sra. Ministra Eliana Calmon. Ratifico 
as palavras por mim ditas minutos antes, quando proferi, como Relator, o meu último 
voto na sessão. 
Obrigado a todos e que Deus lhes recompense, por sua paciência e coleguismo. 
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): Faço esta despedida em nome 
da Turma, augurando que V. Exa., Sr. Ministro Castro Filho, seja feliz na Segunda Seção 
como foi nesta Turma. 
 
Encerrou-se a sessão às 15:45 horas, tendo sido julgados 22 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
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