ATA DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
Ata da 10a. Sessão Ordinária
Em 20 de março de 2003
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
:
EXMO. SR. DR. SAMIR HADDAD
SECRETÁRIO : Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros FONTES DE
ALENCAR, VICENTE LEAL e PAULO GALLOTTI, foi aberta a sessão.
Ausentes, durante a primeira parte da Sessão, o Exmo. Sr. Ministro
PAULO MEDINA e, durante a segunda parte da Sessão, o Exmo. Sr.
Ministro VICENTE LEAL.
O Exmo. Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES compareceu à Sessão para
julgamento de processos de sua relatoria, remanescentes de pautas
anteriores.
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.
PALAVRAS
Os Exmos. Srs. Ministros HAMILTON CARVALHIDO e FONTES DE ALENCAR
proferiram palavras de pesar pelo falecimento do ilustre Jurista
THEOTÔNIO NEGRÃO.
Palavras
o SR. MINISTRO FONTES DE ALENCAR: Sr. Presidente, a incumbência que
V. Exa. me entrega é honrosa, mas dolorosa.
Conheci o Dr. Theotônio Negrão por suas obras antes de integrar o
Superior Tribunal de Justiça. Neste Planalto Central, tive a
oportunidade reiterada de tratar com o eminente Jurista. Não seria
necessário dizer que cada instante desse trato era um enriquecimento
para mim como homem preocupado com o Direito.
O trabalho do Professor Theotônio Negrão não se limita, obviamente,
ao Superior Tribunal de Justiça, mas se estende por toda a Pátria
brasileira. Onde quer que se ache, neste País, alguém voltado para
as coisas do Direito, achar-se-á, igualmente, o respeito e a
admiração por Theotônio Negrão.
Além do valor próprio do Jurista, há o valor humano do cidadão que
foi Theotônio Negrão: fineza no trato, elegância nos contatos,

alegria peculiar, cuidado com que tratava o juiz para recepcionar o
pensamento de cada um nas ementas que transcrevia, nas suas
anotações ao Código de Processo Civil. A obra de Theotônio Negrão
não se limita, porém, a essas significativas anotações ao Código de
Processo Civil; outros textos legais foram objeto da preocupação do
ilustre Professor.
Sr. Presidente, registre-se a imensa perda sofrida pelo País.
JULGAMENTOS
Encerrou-se a sessão às 18:20 horas, tendo sido julgados 187
processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a
próxima sessão.
Brasília, 20 de março de 2003.
MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
Presidente da sessão
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
Secretário

