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      Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros   ELIANA

CALMON,  PAULO  GALLOTTI, FRANCIULLI NETTO E CASTRO FILHO, foi

aberta a Sessão.

   Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.

O   SR.  MINISTRO  FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS (PRESIDENTE):  Srs.

Ministros,  temos  hoje a honra e o prazer de receber, para julgar

conosco,  o  eminente  Ministro  Castro Filho.

Magistrado  de  larga experiência, é Mestre em Direito Processual,

interessado nas coisas do  Direito  e  na  administração  da

Justiça.

Estamos certos de que emprestará brilho a esta Turma, ajudando-nos

na tarefa de distribuir justiça.

      Eminente Ministro, compomos uma Turma de pessoas   que  se

dão  bem  e  que  trabalham prazerosamente. Não temos tido, ao

longo   deste   meu   periodo  aqui,  qualquer incidente. Ao revés,

proclamo sempre que tenho saudades quando, já ao final das férias,

quero   voltar  ao  convivio  não  só  com  os colegas,  mas  também

com aqueles funcionários que nos servem. Espero que assim também

ocorra com  V.Exa. De nossa parte pode estar certo de que o

recebemos de braços abertos.

      Seja  feliz  aqui. O SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Sr.

Presidente, não sei se com isso quebro  o  protocolo,  mas

gostaria, antes de proferir  meu  primeiro  voto  nesta  Casa, de

deixar externados meus melhores agradecimentos, em primeiro lugar,

dirigidos a Deus por eu estar aqui e por nós todos  estarmos aqui; a

esse Deus que, além de Pai,  no  meu caso, tem sempre dado mostras

de ser, sobretudo, amigo, e os agradecimentos aos  Srs.  Ministros

integrantes desta Egrégia Corte, que me acolhem em seu seio.

Colocaram-me,  para  minha honra pessoal, para gáudio  de  meu

Estado  de  origem,  de forma privilegiada, encabeçando uma lista

que  acabou redundando na minha indicação e na minha nomeação para

este honroso cargo.

      Altamente  gratificado,  costumo  dizer, altamente honrado,



estou aqui com a consciência de estar representando um

Estado, uma Região e, por que não dizer, sendo agora  porta-voz

também  das esperanças e dos anseios de justiça do povo brasileiro.

Só  tenho  a agradecer àqueles que, inspirados por  Deus,

trouxeram-me a esta Corte. vêm-me a lembrança palavras do Apóstolo

Paulo, em sua 1i   Carta  aos  Corintios,  quando  dizia  da

importância, para o corpo, dos seus membros, e chego, Sr.

Presidente, com essa consciência da minha importância como membro,

parte

integrante deste corpo que, dia após dia, mais contribui para que se

ergam, nas hastes das esperanças,  os  anseios maiores de justiça do

povo brasileiro.

      Por  isso  saibam,  V.Exa.  e  todos  os Colegas  que

ornamentam  esta Turma, da minha pessoal satisfação por aqui estar e

tenha  V.Exa.  certeza  de que tudo farei para não  deslumbrar  o

brilho  das decisões desta Corte, através deste seu órgão, e para

também contribuir  para  que essa harmonia que sempre

aqui imperou, continue reinando.

     Muito obrigado pela acolhida.

          J U L G A M E N T O S

   Encerrou-se a sessão as 19:00  horas, tendo sido julgados 157

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

proxima sessão.
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