
PRIMEIRA SEÇÃO

  ATA DA   1 a. Sessão Ordinária

  Em 14 de fevereiro de 2001

PRESIDENTE: EXMO.   SR.   MINISTRO  HUMBERTO GOMES DE BARROS

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA:

EXMO.  SR. DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

SECRETÁRIO(A): MARIA   AUXILIADORA  RAMALHO  DA ROCHA

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

PEÇANHA  MARTINS, MILTON LUIZ PEREIRA, JOSÉ DELGADO, ELIANA

CALMON,   PAULO  GALLOTTI,  FRANCISCO  FALCÃO, FRANCIULLI  NETTO e

CASTRO FILHO, foi aberta a sessão.

      Ausente,  justificadamente,  o Exmo. Sr. Ministro Garcia

Vieira.

      Ausente,  ocasionalmente,  o  Exmo.  Sr. Ministro Francisco

Falcão.

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

 

                       PALAVRAS

 

        O  SR.  MINISTRO  HUMBERTO  GOMES  DE BARROS(PRESIDENTE):

Srs. Ministros, eminente   Agente   do   Ministério   PÚblico,

eminentes  Advogados,  colegas  do  apoio, é a primeira  vez  que

esta  Seção se reúne neste ano,  e  o  faz  depois  de  se  refazer

de um trabalho muito produtivo que realizamos no ano passado. Volta

cheia de alegria, porque sua composição  novamente é integral com a

chegada do  ilustre Ministro Castro Filho, um eminente

Desembargador, um grande juiz que o Estado de   Goiás   nos  cedeu

para  completar  este Tribunal.

      S. Exa., todos nós que vivemos nas lides forenses,  sabemos

que  vem  precedido  de um currículo exemplar e invejável como

Juiz, cidadão e jurista.

      A  Seção,  eminente  Ministro, lhe dá as boas-vindas, certa de

que já pode transmitir-lhe, desde logo, um abraço fraternal.   V.

Exa.  se  incorpora  a  esta irmandade que é a Primeira Seção.

       Seja  bem-vindo  e  seja  feliz.  Muito obrigado  pela

presença. O SR. MINISTRO CASTRO FILHO: Sr. Presidente, gostaria de

registrar os  meus  agradecimentos  e  que estes -- como

dizia  outro  dia, ao estrear na Segunda Turma -- sejam endereçados

primeiramente a Deus, por  me  fazer estar aqui e permitir que todos

aqui  estejamos,  nesta  tarde  de  clima  tão gostoso.

     É uma honra muito grande não só para mim, mas  para o Estado de

Goiás que, pela primeira vez,  vê  o  seu  Judiciário contemplado



com a escolha  de um de seus integrantes para compor esta  Corte  da

 Cidadania  Nacional. Sinto-me altamente  gratificado,

primeiramente, por ter integrado a lista triplice na honrosa

condição de primeiro colocado. Por isso, quero deixar, de pÚblico, o

meu agradecimento a esta Casa, por todos os seus Ministros, que,

confiando neste modesto julgador, colocaram-no naquela posição

bastante invejável.

      Minhas  saudações a todos os integrantes do  Ministério

PÚblico, advogados, servidores da Justiça que mourejam nesta Casa.

Que  Deus permita que eu tenha condição de não deslustrar  o brilho

dos julgados desta Corte, hoje respeitada em todo o Brasil e além

fronteiras.

      Muito  obrigado  pela acolhida. Sinto-me realmente  em casa e

tenho certeza que passo a integrar, com as bênçãos de Deus,

uma  nova  familia.  O SR. DR. DALTON BARQUETI GENDIROBA (ADVOGADO):

Exmo. Sr. Ministro-Presidente,    Sr.    Ministro-Relator,    Sr.

Subprocurador-Geral   da   RepÚblica,   demais Ministros que compõem

esta Mesa, colegas advogados,   demais   presentes,  gostaria  de

parabenizar  o  Sr.  Ministro Castro Filho por estar   aqui   sendo

 homenageado  e  podendo participar dessa colenda Seção, honrando,

mais uma  vez,  o  Estado  de Goiás. O SR. DR. JOÃO LEAL  JR.

(ADVOGADO):  Sr.  Presidente,  Sra. Ministra,  Srs.  Ministros  que

compõem  esta egrégia Primeira Seção, gostaria de me  associar às

homenagens e às boas-vindas ao Sr.  Ministro  Castro Filho. Que

S.Exa., com a graça de Deus, seja feliz nesta Casa.

O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS(PRESIDENTE): Srs. Ministros,

peço  licença  para  ler  uma  comunicação que acabo de receber.

      Dizem  que  o advogado é o juiz do juiz.

Chegou  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça um telegrama nesses

termos:

       "Exmos.  Srs.  Ministros,  gostaria  de agradecer a V.

      Exas.  por  colocarem  à  disposição  do advogado de

      todo  o Pais, pobres e ricos, uma página tão rápida,  farta

    de  julgados  e fácil depesquisar.

     Aliás, saibam V.Exas. que, como advogado, vejo

      este  colendo  Tribunal como o melhor do Pais,

      especialmente  pela  qualidade dos votos proferidos

      e  pela  isenção  e  imparcialidade  que revelam.

     Espero que continue assim."

     Quem assina é Arnold Luis Ramos, advogado de Minas Gerais.

      Leio esse telegrama com muita satisfação e orgulho.

 



          J U L G A M E N T O S

 

                 PALAVRAS

 

      .  O  SR.  DR. ANTÔNIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

(SUBPROCURADOR):

Sr.Presidente,   o   Ministério  PÚblico  quer externar  adesão às

palavras proferidas por V. Exa.,  no  inicio  dos  trabalhos  de

hoje, em recepção  ao  Sr. Ministro Castro Filho, nesta

Seção,  bem  como  àquelas  que destacam o seu mérito.

      O Ministério PÚblico Federal tem certeza de  que,  graças  à

sua  competência e ao seu brilho   intelectual,   o   ilustre

Ministro exercerá   proficua   judicatura  nesta  Corte Superior.

   Encerrou-se a sessão as 18:40  horas, tendo sido julgados  22

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

 

Brasilia, 14 de fevereiro de 2001

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS

PRESIDENTE DA SESSÃO

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

SECRETÁRIO(A)


