
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 04 DE JUNHO DE 1992

Presidente: O Exmo. Sr. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO

Subprocurador-Geral da República: EXMA. SRA. DRA. DELZA CURVELLO

ROCHA

Secretário(a): DRA. IZA TERESINHA RORIZ DA ROCHA

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

FLAQUER SCARTEZZINI, COSTA LIMA, COSTA LEITE, ASSIS TOLEDO E EDSON

VIDIGAL, foi aberta a sessão.

Ausente, por motivo justificado, os Exmos. Srs. Mins. Pedro Acioli e

Vicente Cernicchiaro e ocasionalmente, o Exmo. Sr. Ministro Edson

Vidigal.

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

O SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO (PRESIDENTE): Lamento que a Seção, em

sua última reunião, não tenha prestado ao Ministro CARLOS THIBAU as

homenagens que ele merecia pelo seu afastamento. Não esperávamos que

o ato de sua aposentadoria saísse tão rápido. Mas queremos

prestar-lhe agora a homenagem devida, fazendo constar do "Livro de

Atas" o registro de nossos sentimentos pela sua saída desta Terceira

Seção, a qual sempre ilustrou com seu trato pessoal e acerto de

suas brilhantes decisões. Cada um de nós tem uma opção na vida, que

deve ser realizada quando nos resta ainda força e tempo. Ainda que

saudosos, temos que apoiar a sua decisão. Estendemos-lhe as mãos na

despedida, ficando sua Excia. Certo que pode contar, em qualquer

tempo, com os amigos que deixa no Tribunal. Dê-se conhecimento ao

eminente Ministro CARLOS THIBAU do teor desta homenagem, com os

votos da Seção pela felicidade de sua gentil esposa e queridos

filhos.

A DRA. DELZA CURVELLO ROCHA (SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA):

Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Srs. Ministros, o Ministério Público

Federal associa-se a homenagem ora prestada ao eminente Ministro

CARLOS THIBAU. S. Exa. , quer como Magistrado Federal, quer como

Ministro do extinto Tribunal Federal de Recursos ou como membro

desta Egrégia Corte, sobressaiu-se sempre não só pela qualidade de

seus julgados, como também pela forma imparcial com que sempre se

conduziu na Magistratura, e pela lhaneza de trato, principalmente,

que teve para com o Ministério Público. Deseja, assim, o Ministério

Público Federal felicidade nesta nova etapa da vida do ilustre

Ministro.

JULGAMENTOS

Encerrou-se a sessão às 14:30 horas, tendo sido julgados 6

processos.

Brasília, 10 de junho de 1992
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