
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 DE AGOSTO DE 1991

Presidente: O Exmo. Sr. MIN. JOSÉ CANDIDO

Subprocurador-Geral da República: EXMO. SR. DR. HAROLDO FERRAZ DA

NOBREGA

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

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

FLAQUER SCARTEZZINI, COSTA LIMA, CARLOS THIBAU, COSTA LEITE, ASSIS

TOLEDO, EDSON VIDIGAL e VICENTE CERNICCHIARO, foi aberta a sessão.

Licenciado o Exmo. Sr. Ministro WASHINGTON BOLÍVAR.

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

O EXMO. SR. MINISTRO COSTA LIMA: - Senhor Presidente. Durante dois

anos esta Terceira Seção foi presidida pelo ilustre Ministro JOSE

DANTAS, nosso estimadíssimo decano. Agora, por implemento

regimental, V. Exª. assume a presidência do colegiado. Então,

recordo o nosso ingresso na magistratura federal, no ano de 1987.

Viemos a nos conhecer, pessoalmente, entanto, quando visitou a Seção

Judiciária do Ceara e eu Juiz Federal naquele Estado. E que, V.

Exª. , bem jovem, dissera adeus a sua querida Boa Viagem e seguirá

para a Bahia com o propósito de ser médico. Passaram-se os anos, o

Ceara perdeu um médico, mas o Brasil ganhou um jurista, que tem

honrado a catedra e a magistratura. Relembro, outrotanto, o nosso

reencontro no extinto Tribunal Federal da Recursos, especialmente,

na Segunda Turma, que serviu para nos aproximar mais e mais

admirá-lo.

Com essas breves palavras, Ministro JOSE CANDIDO, em meu nome e dos

colegas, fazemos votos por muito sucesso na presidência deste

colegiado. Parabéns.

O EXMO. SR. MINISTRO JOSE CANDIDO (PRESIDENTE): - Senhores

Ministros, Senhor Subprocurador-Geral da República, Senhores

Servidores do Tribunal. E com muita honra que, neste instante,

assumo a presidência desta Terceira Seção do Superior Tribunal de

Justiça.

Ao fazé-lo, quero, inicialmente, apresentar congratulações aos

companheiros que regressam as suas  atividades judicantes, refeitos

dos trabahos desenvolvidos no primeiro semestre. Extensivos, também,

são meus cumprimentos ao representante do Ministério Público

Federal, e aos funcionários que nos emprestam apoio.

Ao substituir, nesta presidencia, o eminente Ministro JOSE DANTAS,

sem duvida, uma das preeminentes figuras desta Corte de Justiça,

onde tem-se destacado pelo seu talento, inteligência e honradez,

espero, consciente de responsabilidade que terei, poder contribuir

com esforço, para o desenvolvimento de nossos trabalhos, num



ambiente de harmonia e de respeito. Confio nos meus companheiros;

que sejam eles generosos comigo, compreendendo as minhas

dificiências, e que me prestam a necessária ajuda no desempenho das

minhas novas funções, como presidente desta Terceira Seção.

Muito obrigado pelo apoio e confiança a mim prestados na palavra do

eminente Ministro COSTA LIMA.

J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a sessão às 14:45 horas, tendo sido julgados 8

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 16 de agosto de 1991.

MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO

Presidente da Sessão

IZA TERESINHA RORIZ DA ROCHA

Secretária da Sessão


