
ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EM 22 DE MAIO DE 1989

Aos vinte e dois do mês de maio de mil novecentos e oitenta e nove,

às quinze horas, na Sala de Sessões do Superior Tribunal de Justiça,

presentes os Exmos. Srs. Ministros Gueiros Leite, Presidente do

Tribunal, Armando Rolemberg, José Dantas, Washington Bolívar,

Torreão Braz, Carlos Velloso, William Patterson, Bueno de Souza,

Miguel Ferrante, Américo Luz, Pádua Ribeiro, Flaquer Scartezzini,

Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos Thibau, Costa Leite, Nilson

Naves, Eduardo Ribeiro, Dias Trindade, José de Jesus, Assis Toledo,

Edson Vidigal, Athos Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar,

Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo e Barros Monteiro; presente

ainda, o Secretário do Plenário, Bel. Francisco Ribeiro de Oliveira,

foi aberta a sessão.

Ausentes, por motivo justificado, os Exmos. Srs. Ministros José

Cândido, Pedro Acioli, Ilmar Galvão, Garcia Vieira e Vicente

Cernicchiaro.

O EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

esta é a primeira sessão que o Tribunal realiza após a posse dos

ilustres Ministros Athos Gusmão, Vicente Cernicchiaro, Waldemar

Zveiter, Fontes de Alencar, Cláudio Santos, Sálvio de Figueiredo e

Barros Monteiro.

Desejo a todos uma profícua judicatura em nossa companhia,

dando-lhes, pois, as boas-vindas, para que trabalhemos juntos neste

ofício judicante.

Dou a palavra a qualquer um dos Srs. novos Ministros que a queiram

utilizar.

O SR. MINISTRO ATHOS CARNEIRO: Sr. Presidente, em nome dos colegas

empossados na última Sessão Solene deste Tribunal, e em meu próprio

nome, desejo agradecer a acolhida que todos recebemos, e manifestar

esperança de que a nossa atividade e esforço possam manter-se à

altura das tradições de operosidade e de cultura jurídica deste

Tribunal, que é de certa forma sucessor, pela grande maioria dos

seus membros, do antigo Tribunal Federal de Recursos.

Nós todos, magistrados de carreira ou magistrados oriundos das

parcelas destinadas a advogados e a membros do Ministério Público,

estamos voltados a uma atividade que Rui Barbosa, em sua famosa

"Oração aos Moços", disse ser, depois do sacerdócio, a mais eminente

das atividades a que um homem se pode dedicar neste mundo.

O saudoso desembargador Baltazar Barbosa, que foi Presidente do

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sua oração de

despedida, depois de quase quarenta anos de magistratura, disse



somos, os magistrados, enamorados da serena beleza da justiça, e a

ela dedicamos a nossa vida, a nossa atividade e os nossos sonhos.

Temos todos certeza de que este Tribunal estará inteiramente à

altura da destinação que o legislador constituinte lhe atribuiu

para, ao lado e imediatamente abaixo do Supremo Tribunal Federal,

realizar a grande obra de unificação na interpretação das leis do

País e garantir o seu cumprimento com inteireza e perfeição.

Possamos nós ser fiéis à nossa vocação e cumprir inteiramente as

esperanças que a Nação e os jurisdicionados depositam neste novo

Tribunal Superior de Justiça.

Muito obrigado a V. Exa. Sr. Presidente, pela maneira absolutamente

afável e gentil com que nos recebeu a todos.

Muito obrigado aos eminentes Ministros deste Tribunal.


