
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16 DE JUNHO DE 1993

Presidente: Exmo. Sr. MINISTRO NILSON NAVES

Subprocurador-Geral da República: Exma. Sra. Dra. YEDDA DE LOURDES

PEREIRA

Secretária: BELA. LÚCIA MARGARET SIMAS MOURA

Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros BUENO DE SOUZA ,

EDUARDO RIBEIRO, ATHOS CARNEIRO, WALDEMAR ZVEITER, FONTES DE

ALENCAR, CLÁUDIO SANTOS, SÁLVIO DE FIGUEIREDO E BARROS MONTEIRO, foi

aberta a sessão.

Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Ministro Dias Trindade.

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

JULGAMENTOS

PALAVRAS

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Srs. Ministro, Sr.

Subprocurador-Geral da República, Srs. Advogados, permito-me

registrar que, eleito Vice-Presidente deste Superior Tribunal de

Justiça, o Sr. Ministro Bueno de Souza ausentar-se-á desta Seção

para assumir  o novo cargo no dia 23 próximo. Esta, portanto, é a

última sessão desta 2ª Seção a que S. Exa. comparece. Lamentando,

Sr. Ministro, não poder daqui em diante contar com a brilhante

presença de V. Exa., em meu nome e em nome dos demais colegas,

formulo-lhe votos de feliz atuação no novo cargo.

A EXMA. SRA. DRA. YEDDA DE LOURDES PEREIRA (SUBPROCURADORA-GERAL DA

REPÚBLICA): Sr. Presidente, o Ministério Público endossa as palavras

de V. Exa., esperando que o ministro Bueno de Souza atue em sua

nova atividade com o mesmo brilho aqui demonstrado.

O EXMO. SR. MINISTRO BUENO DE SOUZA: Eminente Presidente, a

interrupção de meu convívio com esta Segunda Seção, ao longo de mais

de quatro anos (desde a instalação do Superior Tribunal de Justiça,

em 07 de abril de 1989), muito me sensibiliza. Não somente por tudo

quanto nosso trabalho significa de enriquecimento de minha

experiência judicante, de elevada, respeitosa e agradável cooperação

com nossos ilustres Pares, com os DD. Representantes do Ministério

Público e Advogados, também pela inexorável imposição do tempo que

passa nos convoca para outras missões. Sem poder recusar (porque

nos cumpre atender às incumbências que nos cabem nesta Corte), ao me

desligar das nossas sessões para assumir a Vice-Presidência da Casa,

devo consignar minha gratidão a cada um de nosso ilustres Colegas

pelas nímias atenções recebidas, pedindo escusas por qualquer

incômodo que lhes tenha involuntariamente causado. Enfim recordo

que, podendo ter escolhido qualquer das áreas de competência do

Tribunal, quando de sua instalação, desejei desde logo integrar esta



Seção, a fim de retomar meus antigos compromissos com o direito

privado, Juiz de Direito que fui, por doze anos, da 2ª Vara Cível do

Distrito Federal. Dou-me agora por sumamente compensado, pois tive a

ventura de aqui encontrar velhos amigos (Ministros Athos Carneiro e

Fontes de Alencar) e de fazer noas amizades no trabalho diuturno

que aqui realizamos (Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira e

Rafael de Barros Monteiro). Reitero minha confiança em que esta

Segunda Seção prosseguirá sua trajetória, contribuindo cada vez mais

para o prestígio desta Instituição que, a cada momento, mais se

afirma no conceito do poder judiciário e da nação brasileira.

Muito Obrigado a V. Exa. e à ilustrada Subprocuradora-Geral, Dra.

Yedda de Lourdes Pereira, por suas amáveis palavras, as quais

guardarei como indelével lembrança.

Encerrou-se a sessão às 15:50 horas, tendo sido julgados 18

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 16 de junho de 1993.

MINISTRO NILSON NAVES               LÚCIA MARGARET SIMAS MOURA

Presidente da Sessão                      Secretária da Seção


