
ATA DE JULGAMENTO

      PRIMEIRA TURMA

  ATA DA   1 a. Sessão Ordinária

  Em 6 de fevereiro de 2001

PRESIDENTE: EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA:

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR

SECRETÁRIO(A): FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

GOMES  DE  BARROS, MILTON LUIZ PEREIRA e FRANCISCO FALCÃO,

foi aberta a sessão.

      Licenciado  o  Exmo. Sr. Ministro Garcia Vieira.

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

       O   EXMO.  SR.  MINISTRO  JOSÉ  DELGADO (PRESIDENTE):  Srs.

Ministros, Srs. Advogados, Srs. Servidores: é com alegria que

começamos  os  trabalhos  do ano de 2001 nesta Turma,  e  as  minhas

 primeiras  palavras - e tenho absoluta certeza que são também as de

V.  Exas.  -  são  de  preces  a Deus para que continue

protegendo-nos: pela nossa paz, nossa saúde, nossa tranquilidade,

para que possamos cumprir  a  nossa missão. Levo ao conhecimento dos

 eminentes  Pares  que o eminente Ministro Garcia Vieira está

restabelecendo-se de tratamento  de saÚde com absoluto êxito - para

a  nossa  alegria  -  e, mais uma vez, temos a certeza de que a mão

de Deus pousou sobre o seu   destino,   protegendo-o   de

realidades maiores.

     Em cumprimento à determinação regimental, faço  uma sintese de

um relatório que, por via de Instrução Normativa n. 06, de 11 de

outubro de  2000, deverá ser apresentado, no inicio de cada ano

judicial. A sintese deste relatório é apenas  para levar ao

conhecimento de V. Exas. o que, realmente, já sabem: que esta

Primeira  Turma julgou, durante o ano de 2000, um  total  de 45.453

processos, deles 4.828 em sessão e 40.625 por decisão monocrática.

Esta  Primeira  Turma  deixou  pendente apenas 7.608  processos,  em

 face, especialmente, do aceleramento   da   distribuição  que

ocorreu durante  os  Últimos  dias  do mês de dezembro passado.

Foram  proferidos 29 votos-vistas e, aguardando   continuação   de

julgamento  de voto-vista,  temos  apenas  20 processos. Esta

Turma publicou, aproximadamente, 4.704 acórdãos e, ao Ministério

Público, foram enviados  cerca  de 900 processos, com vistas.

Foram expedidos 922 oficios, 228 telexogramas e 137 memorandos de

serviços. A Primeira Turma recebeu 13.344 petições durante o ano de

2000.



Temos aqui uma relação de processos julgados,  aguardando  acórdãos,

 já lavrados, que  serão  distribuidos a cada um de V. Exas,

especialmente os que foram julgados nas últimas sessões de dezembro;

estão, tão-somente,  em  fase  de  conferência. Tenho este relatório

como apresentado, para o qual peço   a  aprovação,  e  cópia

integral  será enviada  a cada um dos senhores Ministros e ao

Ministério Público.

     O EXMO. SR. DR. ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR (SUBPROCURADOR):  Sr.

Presidente,  em nome do Ministério   PÚblico,  gostaria  de  saudar

a Primeira Turma, os eminentes Advogados aqui presentes,  e desejar

a todos um excelente ano de  2001; que, para V. Exas., seja tão

operoso e proficuo quanto foi o ano de 2000 e que consigam, da forma

como vêm se esforçando, por aquilo  que tem sido a marca de suas

vidas, um sempre maior e mais profundo esclarecimento dos  valores

fundantes  do Direito, na função paradigmática  para  os  demais

Juizes  deste Pais.

      Esses  são  os  votos  que  o Ministério Público  externa,

com  a certeza de que serão plenamente alcançados.

     Felicidades, Srs. Ministros.

          J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a sessão as 17:50  horas, tendo sido julgados 213

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.
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