
Ata da 12ª Sessão Ordinária

Em 13 de abril de 1999

PRESIDENTE: EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: Exmo. Sr. Dr. MOACIR GUIMARÃES

MORAES FILHO

SECRETARIO(A): Sra. Dra. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA

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.

JULGAMENTOS

Encerrou-se às sessão as 18:40 horas, tendo sido julgados 172

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 13 de abril de 1999

MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Presidente da Sessão

BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA

Secretária

Aditamento

Ata da 12ª Sessão Ordinária,

Em 13 de abril de 1999 (*)

O SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR (PRESIDENTE): Essa é a

primeira sessão que presido em substituição ao Eminente Ministro Ari

Pargendler. Devo estar provavelmente registrando dois recordes. Um

deles é o de ser, talvez, o Ministro que, tendo tomado posse há

apenas dez meses, vem a presidir  Turma em menor espaço de tempo; e

o segundo é que, provavelmente, eu o farei por período bem mais

curto do que qualquer um outro, porquanto, como V. Exas. o sabe,

requeri minha transferência para Segunda Seção, na vaga decorrente

da aposentadoria do Eminente Ministro Romildo Bueno de Souza.

Substituir o Sr. Ministro Ari Pargendler é tarefa das mais difíceis,

em face da alta qualificação de S. Exa., que conduziu os trabalhos

da Turma com enorme eficiência, além de haver a todos dispensado

excelente trato.

Conto, no entanto, com a colaboração dos Eminentes Colegas, muito

mais experientes que eu na condução dos trabalhos deste colegiado,

pois o presidiram anteriormente, bem assim do Eminente Representante

do Ministério Público Federal e dos servidores da Turma, liderados

pela ilustre Diretora Dra. Bárdia Tupy Vieira Fonseca.

Agradeço a todos e dou início aos trabalhos.

O SR. MINISTRO HELIO MOSIMANN: Peço a palavra para justamente

registrar que na semana passada nós, melancolicamente, perdemos o

(*)



concurso do eminente Ministro Ari Pargendler, até então exercendo a

Presidência da Turma. Hoje somos, por assim dizer, compensados pela

ascensão de V. Exa., o que já nos reconforta, pelo  menos em parte.

Queríamos apenas, nesta oportunidade, não na qualificação de orador

da Turma, para usar a expressão do Ministro Peçanha Martins, mas com

o mais antigo e idoso, registrar a alegria deste momento, nesta

brevíssima saudação que lhe fazemos.

O perfil da V. Exa., Senhor Presidente, a cultura jurídica, o bom

relacionamento que mantém entre todos, a fidalguia, a sua formação

que todos conhecemos, tudo isso é uma garantia do pleno sucesso na

Presidência. É esse o nosso desejo mais ardente.

Ao fazermos este vaticínio, queremos dizer-lhe, o Ministro Peçanha

Martins e eu, que permanecemos sempre à disposição para tudo que se

fizer necessário e onde pudermos ser úteis.

Aceite, pois os nossos cumprimentos.

O DR. MOACIR GUIMARÃES MORAES FILHO (SUBPROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA): O Ministério Público também aproveita essa oportunidade

para saudar V. Exa. e dizer que, embora anunciando a curta temporada

de sua presença nesta Presidência, V. Exa. tem a hercúlea tarefa de

substituir um Ministro que aqui nos deixa, o Sr. Ministro Ari

Pargendler, mas posso assegurar-lhe que está à altura

desta presidência e o seu desempenho à frente desta Turma será a

continuidade do brilho com que V. Exa. tem demonstrado nos

excelentes votos que tem proferido nesta Turma.

Com essas breves palavras, consigno, em nome do Ministério Público,

esta saudação e desejo a V. Exa. muito sucesso na Presidência desta

Turma.

O DR. RICARDO DE BARROS BARRETO (ADVOGADO): Sr. Presidente, em nome

dos Advogados, saudamos a sua chegada à Presidência desta Turma,

sendo certo que, com o brilho costumeiro, conhecido por todos nós,

apesar de ser rápida a sua passagem nesta Presidência, os seus

trabalhos marcarão esta Turma.

O SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JÚNIOR (PRESIDENTE): Agradeço as

honrosas palavras do Eminente Ministro Hélio Mosimann, do Ilustre

representante do Ministério Público Federal e do ilustre advogado

que fez uso da tribuna as quais ficarão registradas em ata.

(*) Republica-se em aditamento ao original, publicado no DJ do dia

10.05.99.

Brasília, 21 de maio de 1999.

BARDIA TUPY VIEIRA FOSNECA

Coordenadora da Segunda Turma




