
ATA DA 17ª. DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1993

PRESIDENTE: Exmo. Sr. Ministro AMÉRICO LUZ

SUBPROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA: Exmo. SR. Dr. JOSÉ ARNALDO DA

FONSECA

SECRETÁRIO(A): BEL. JOÃO PEREIRA FILHO

Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA

RIBEIRO, JOSÉ DE JESUS, GARCIA VIEIRA, HÉLIO MOSIMANN, PEÇANHA

MARTINS, DEMÓCRITO REINALDO, HUMBERTO GOMES DE BARROS, MILTON LUIZ

PEREIRA e CESAR ASFOR ROCHA, foi aberta a sessão.

Ausentes, em parte da sessão, os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE

PÁDUA RIBEIRO, GARCIA VIEIRA e HUMBERTO GOMES DE BARROS.

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

JULGAMENTOS

PALAVRAS

O SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ (PRESIDENTE): Srs. Ministros, esta é a

derradeira sessão de que participo como presidente deste Órgão. Em

fevereiro do próximo ano assumira a Presidência o Eminente Ministro

José de Jesus, de acordo com critério estabelecido, recentemente,

pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça.

Peço a Vs. Exas. em primeiro lugar, que relevem as possíveis falhas

que tenha eu cometido na condução dos nossos trabalhos durante o

período em que aqui permaneci.

O meu sucessor, colega e amigo fraterno há muitos anos, desde a

nossa investidura na Justiça Federal, instalada em 1967 e sem dúvida

Magistrado de longa experiência, brilhante, bom caráter, excelente

chefe de família, afinal, sempre amigo e companheiro.

Agradeço a colaboração de Vs. Exas. e também dos que nos auxiliam

nestas sessões  o pessoal da Taquigrafia, do Som, os Assistentes de

Plenário, os nossos diletos Secretários, Sr. João Pereira Filho e

Marconio.

Estou realmente feliz em ser sucedido no próximo período, pelo

critério da rotatividade, que é uma tradição desde os tempos do

Tribunal Federal de Recursos, pelo Eminente Ministro José de Jesus

e, ao ensejo das festas natalinas, desejo a Vs. Exas. e a todos

aqueles aos quais me referi, ao Eminente Subprocurador-Geral da

República que não esta aqui presente, que acompanhou a nossa Seção e

as nossas sessões durante todo o período em que aqui exercia

providência  Dr. José Arnaldo da Fonseca, Bom Natal e Feliz 1994.

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: Sr. Presidente, Srs.

Ministros. Pela Emenda Regimental cabe a mim sucede-lo na

presidência desta Seção no mês de fevereiro.

V. Exa. Sr. Presidente, causou, como era de se esperar, a mais viva



impressão entre nós, pela forma que conduziu os trabalhos da Seção.

Todos nós que pertencemos a esta Seção temos em V. Exa. a figura de

um eminente Juiz e de um grande companheiro de trabalho, acessível,

ponderado, equilibrado. Desde os nossos tempos de Juiz Federal,

lembro-me que quando se abriu uma vaga no Tribunal Federal de

Recursos, a voz corrente no Rio de Janeiro, onde eu estava, era a de

que a vaga era de V. Exa. por ser o melhor Juiz Federal daquela

Seção, por todos os méritos. E outra coisa não aconteceu, a vaga

foi preenchida como previsto. V. Excia. Sr. Ministro Américo Luz,

que é um mineiro como eu, tem demonstrado ser realmente um grande

Juiz.

Sou testemunha disto, fazendo-lhe justiça. Desta maneira, sucede-lo

para mim e uma honra e uma alegria, porque este Tribunal com a

emenda ao seu Regimento, passa a fazer o rodízio na Presidência dos

Órgãos fracionários. Assim, espero que V. Excia. Continue conosco

para que possamos assistir seu trabalho que é exemplo a seguir.

V. Exa. dirigiu com absoluta tranqüilidade como lhe é peculiar, com

competência e inteligência.

Peço a Deus neste momento que me ilumine para que possa seguir as

suas pegadas, pois foi um período maravilhoso e que não poderemos

esquecer nunca.

Aproveito para, em meu nome, e dos Eminentes Colegas, desejar a V.

Exa. e excelentíssima família, um Feliz Natal e um Ano Novo muito

proveitoso, que V. Exa. venha com essa mesma disposição ocupar aqui

um dos lugares de julgador e mais uma vez trazer sua contribuição

para a verdadeira realização da Justiça. Aproveito também para

cumprimentar os nossos eminentes funcionários pela passagem de fim

de ano, pelo Natal, para que todos sejam iluminados e no ano que vem

estarmos todos reunidos com saúde, disposição, a fim de

prosseguirmos nesta luta, que é a luta de fazer Justiça.

Na oportunidade, gostaria de externar o meu apreço ao

Subprocurador-Geral da República Dr. José Arnaldo da Fonseca,

desejando votos de um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de

realizações, extensivos aos familiares.

Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 47

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a

próxima sessão.

Brasília, 14 de dezembro de 1994

MINISTRO AMÉRICO LUZ                            JOÃO PEREIRA FILHO

Presidente da Sessão                            Secretário


