
ATA DA  25ª Sessão Ordinária, de 17 de junho de 1999

 

  As 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros  HELIO

MOSIMANN E FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, foi aberta a Sessão.

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

 

     J U L G A M E N T O S

 

O   SR.   MINISTRO   ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR (PRESIDENTE):  Srs.

Ministros, esta é a Última sessão do semestre e há também a

particularidade  de  se  registrar  aqui  duas despedidas:

primeiramente, a do Sr. Ministro Hélio  Mosimann, que deixa a Turma

para ocupar o  elevado cargo de Coordenador do Conselho da Justiça

Federal, de modo que S.Exa. vai se ausentar da Turma, talvez a ela

voltando no futuro,  mas,  seguramente,  por dois anos não mais

participará dos julgamentos deste Órgão Fracionário.

 Falar  do  Sr. Ministro Hélio Mosimann é difícil  e  fácil  ao

mesmo  tempo;  difícil, porque sempre se cai nos lugares comuns, e

fácil,  porque  as  qualidades  que  ornam sua pessoa  são

reconhecidas à unanimidade.S.Exa., como  decano  nesta  Turma, entre

os Ministros que  S.Exa.,  decano nesta Turma, destacou-se em  todos

os  julgamentos,  e suas judiciosas manifestações granjearam-lhe o

mais alto  respeito  da  comunidade  jurídica  pela inteligência  de

suas  idéias  e  o bom senso demonstrado pela aplicação do Direito.

A Par disso, é uma pessoa de trato fácil, um  julgador  operoso

e extremamente capaz, de modo que fica registrado, em nome desta

Presidência, a despedida do Sr. Ministro Hélio  Mosimann, e

evidentemente, o que espera a Turma - tenho a impressão de que é um

pensamente  geral  -  é  que S.Exa., dentro de dois anos, a ela

retorne. Em segundo lugar, também quero registrar a  minha  ausência

deste Colegiado a partir da próxima  segunda-feira, porque, como

V.Exas. o sabem  requeri  minha  transferência  para  a Colenda

Segunda Seção e para a Quarta Turma, e o  fiz  por  razões

vinculadas estritamente à matéria: sempre me vi muito atraído

particularmente  pelo Direito civil, em função de um excelente

professor que tive na Universidade  do  Estado da Guanabara, que é o

Desembargador  Herbert  Vianna Chamum, patrono de minha turma. Quero

assinalar que tenho deste Colegiado a   melhor   das  impressões.

Fui  muito  bem recebido aqui por todos, há pouco mais de um  ano,

de  modo  fraternal mesmo. E naquele tempo,  sob  a  Presidência  do

Sr.  Ministro Francisco Peçanha Martins, todos dispensaram-me  um

tratamento excepcional e me auxiliaram muito na realização de meu



trabalho,  especialmente  na  fase inicial. Os Senhores  Ministros

Hélio Mosimann, Francisco Peçanha  Martins,  Ari  Pargendler  e

Adhemar Maciel  faziam  um pequeno resumo das questões que  já

constituíam a jurisprudência da Turma, o que, evidentemente, causei

algum atraso aos julgamentos. Também tive de pedir vista em algumas

matérias   já   tranqüilas,  e  isso igualmente roubou tempo ao

Colegiado. Mas me senti  muito  tranqüilo,  porque  esse  resumo

sempre  foi  feito  com  o maior prazer, com a maior minúcia e

paciência pelos colegas mais antigos.  Portanto,  agradeço  de

coração essa acolhida  na Segunda Turma, também feita pelos Senhores

funcionários que aqui prestam os serviços,  capitaneados  pela Dra.

Bárdia Tupy Vieira  Fonseca. Todos deram-me grande apoio e sou-lhes

extremamente grato.Tambem faço meus  agradecimentos  ao  excelente

trato que me foi dispensado pelos eminentes Doutores

Subprocuradores-Gerais  da  república  que por

aqui  passaram,  hoje  representados  pelo Dr. Wagner  de  Castro

Mathias Netto, a quem peço que estenda estas palavras aos seus

demais.  Muito  obrigado.  O  SR.  MINISTRO HELIO MOSIMANN: Sr.

Presidente, se estamos atingindo este momento de despedida, como nos

indicam as palavras  de  V.Exa.,  creio que o lamento não recai

muito sobre mim. O que temos a lamentar, efetivamente, é a saída

prematura de V.Exa.,  tanto  da  Presidência como da Turma, digo

prematura, porque justamente quando V.Exa,  com extrema facilidade,

já se adaptava aos  julgamentos e ao sistema de trabalho e de

proceder da Turma, eis que nos surpreende com  a  transferência

para  a Quarta Turma, o que, afinal, para nós, é altamente

compreensível,   pelas   razões   que   V.Exa. declina.  De  minha

parte,  realmente, integrei a Turma  durante  quase  nove  anos, mas

a minha saída talvez seja um pouco mais confortadora  do  que  a de

V.Exa., porque, na verdade,  não  estou saindo definitivamente da

Turma, como V.Exa., mas dela me afastando temporariamente  para

servir  ao  Conselho da Justiça Federal, por prazo certo,

determinado. Se devo voltar, só Deus saberá dizer. Por isso  que,

nem me despeço. A despedida, por si só, já  é  constrangedora.  Quero

estar sempre aqui em volta, sempre por perto, sempre acompanhando

os   trabalhos   da  Turma,  na expectativa,   um   dia,  quem

sabe,  do  meu retorno.  De qualquer forma, agradeço também a

acolhida, a amizade e o espirito de companheirismo que sempre

encontrei desde quando,  em  1990, passei a funcionar na Turma sob

a Presidência do Sr. Ministro Américo Luz e na agradável companhia

dos Srs. Ministros Ilmar Galvão e Luiz Vicente Cernicchiaro, logo

depois  completada com a posse do Sr. eminente Ministro Francisco



Peçanha Martins. Encerro esta minha fase da vida profissional e lhes

digo, sem formalidade, que o faço com a minha consciência tranqüila.

Estou em paz comigo mesmo e acredito que, pela minha  forma  de

ser,  de  agir  e pela minha maneira de proceder, estou consciente

de que cumpri meu dever; se assim o foi, outros dirão mais tade, se

isso for necessário ou se houver oportunidade.  Agradeço  as

palavras  de  V.Exa. Todos sabem  o  modo  de V.Exa. ser como homem,

como ser humano, como Magistrado, como Juiz. E  agradeço  também,

na  pessoa do Dr. Wagner Mathias   Netto,   todos   aqueles   que

aqui desfilaram as suas presenças representando o Ministério

Público; aos Advogados, às partes e aos  servidores de hoje e desses

nove anos que se passaram. Lá, no Conselho da Justiça Federal,

permaneço,  como  permaneci  aqui, à disposição de todos.

Muito Obrigado! O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sr.

Presidente, Min. Aldir Passarinho  e Min. Hélio Mosimann, na

condição de    Membro   remanescente   da   Turma, quero dizer-lhes

que a ausência de ambos fará imensa falta.  V.Exa.,  como  disse na

sua recepção, já era conhecido pelo bom desempenho e conduta no TRF

da 1a. Região, e pelos magníficos pais que tem.  O eminente Sr.

Ministro Hélio Mosimann é

o  meu  mais  antigo  e chegado Companheiro da Turma. Votei sempre

em seguida a S.Exa.,  e  graças a Deus que assim aconteceu, porque

talvez  seja,  de  todos,  aquele  que melhor  memória  e arquivo

possui, de modo que me facilitou muito a adaptação à Magistratura.

Fará  grande  falta  na Turma, mas a companhia vai manter-se, já que

atuaremos juntos no Conselho  de  Justiça  por esses dois anos. De

qualquer sorte, resta-me aqui continuar, pois, não obstante atuar-se

na área civil no longo exercício  da advocacia a verdade é que sou

um cultor   da  Direito  Público,  regulador  dos interesses da

Coletividade. E aqui tive a oportunidade  de  dedicar-me com mais

afinco a esses  estudos e confesso que estou plenamente satisfeito

por participar desta Turma desde que assumi a Magistratura.  Tive

grandes orientadores nos eminentes Ministros  que  acompanhei  na

Turma: Américo Luz, Antônio de Pádua Ribeiro, José de  Jesus,  Ilmar

Galvão e Helio Mosimann. Em seguida,  tivemos também um jovem

companheiro, o Min. Ari Pargendler, com quem tivemos momentos

agradáveis  na  discussão  dos casos interessantes  que  relatava.

A verdade é que esta Egrégia Segunda Turma vem-se caracterizando

por  um  intenso  rodízio, e a renovação  se  avizinha.  Serei  o

mais velho, dentro em pouco, porque já estou há oito anos nesta

Turma,  e  tudo  indica,  se  Deus  me permitir  chegar  à

compulsória, que dela não sairei; isso significa também dizer que



terei muito prazer em lhes receber de novo, se nesta Egrégia Segunda

Turma quiserem continuar engrandecendo o Tribunal com o trabalho

profícuo  desenvolvido na serventia ao Direito Público.  O DR.

WAGNER DE CASTRO MATHIAS NETTO (SUBPROCURADOR-GERAL    DA

REPUBLICA):   Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que registre, em meu

nome  próprio  e  do  Ministério  Público Federal,  que  me

associo  às  homenagens que estão  sendo prestadas, tanto a V.Exa.,

quanto ao   eminente  Sr.  Ministro  Helio  Mosimann, quando de suas

despedidas. No caso do eminente Sr. Ministro Hélio Mosimann,

parece-me que temporariamente,  mas no de V.Exa., pelo menos da

Turma, seu desejo é que seja definitivo. Associo-me  às  homenagens

e  desejo  a V.Exas.  que tenham êxito, como estou certo de que

terão, nas novas funções que passarão

a  exercer  e  desejo  a  V.Exas. também muita  felicidade  pessoal.

A DRA. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA (SECRETÁRIA) : Em nome dos

servidores  da Coordenadoria da Segunda Turma, eu  gostaria  de

fazer uma breve homenagem aos Exmos. Srs. Ministros Hélio Mosimann e

Aldir Passarinho Júnior, que, com certeza, demonstraram  enorme

proficuidade  de  em  seus julgamentos,   demonstrando   as  mais

nobres qualidades  de  Magistrados  que  poderiam  se registrar. É

com muita tristeza que despedimo-nos  de  V.Exas.,  tendo,  porém,

a certeza  do  sucesso  e  da felicidade em suas novas atribuições.

Agradecemos  o  tratamento  dispensado a nós,  servidores,  que

tivemos o privilégio de trabalhar  com  autoridades  de

personalidades tão   carismáticas,   que  sempre  agiram  com

transparente  seriedade  e  confiança,  o  que enaltece mais ainda o

respeito que temos   por   V.Exas.  O  SR.  MINISTRO  ALDIR

PASSARINHO JUNIOR (PRESIDENTE): As palavras de todos ficarão

registradas em Ata.

  Agradeço   a   manifestação   dos  Srs. Ministros  Hélio

Mosiman  e Francisco Peçanha Martins, do ilustre Dr.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Mathias

Netto e da Dra. Bárdia Tupy Vieira Fonseca,  que nos saudou com

tanta gentileza, e  a quem  nós, da Segunda Turma, somos muito

gratos     pelo seu  excelente    desempenho    na  condução desses

trabalhos na área administrativa.

Ao encerrar a sessão,   desejo  toda  a  felicidade ao  eminente

Sr.  Ministro   Helio Mosimann, por ser  o novo Presidente da Turma,

ainda que por breves quarenta e oito  horas e, em seguida, ao

eminente Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins, que voltará à

Presidência para liderar uma Turma absolutamente nova, inclusive

porque será a primeira Turma a ter uma  mulher em sua composição.



Todos os novos Membros  têm um excelente currículum, são ótimos

Julgadores, de modo que tenho certeza  de que os trabalhos da

Segunda Turma continuarão  da  melhor forma possível, sempre

elevando o seu nome.  Desejo,  portanto, Srs. Ministros Helio

Mosimann e Francisco  Peçanha Martins, toda  a felicidade   na

Presidência   este    Órgão Fracionário.

Encerrou-se a sessão as 16:40  horas, tendo sido julgados  99

processos, ficando o julga- mento dos demais feitos  adiado para a

próxima sessão.

 

Brasília, 17 de junho de 1999

 

MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR

PRESIDENTE DA SESSÃO

Sra. Dra. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA

SECRETARIO(A)


