
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA

EM 25 DE JUNHO DE 2002

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES

SUBPROCURADORA- GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. ZÉLIA OLIVEIRA

GOMES

SECRETÁRIO : Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros( as)

FONTES DE ALENCAR, VICENTE LEAL, HAMILTON CARVALHIDO e PAULO

GALLOTTI, foi aberta a sessão.

Ausente, durante a segunda parte da Sessão, o Exmo. Sr. Ministro

FONTES DE ALENCAR. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da

sessão anterior.

P A L A V R A S

O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (PRESIDENTE): Srs.

Ministros, chegamos ao final dos trabalhos deste semestre. Na

próxima sessão, a Presidência da Turma será exercida pelo Sr.

Ministro HAMILTON CARVALHIDO.

Lerei o sumário do relatório das atividades do primeiro semestre na

Sexta Turma: foram julgados, em sessão, 3.679 processos; serão

publicados, até o dia 1º de julho, 3.809 acórdãos; foram decididos

monocraticamente, até 31 de maio, 5.058 processos; temos 272

decisões monocráticas previstas para publicação em 13 de agosto e

179 em 15 de agosto; até o dia 28 do corrente mês, 9.749 decisões

monocráticas e despachos serão publicados; 218 processos estão com

vista ao Ministério Público Federal; processos incluídos em pauta e

não julgados, 154; pedidos de vista em sessão, 27; processos

sobrestados, 2; processos baixados à instância de origem, 3.208;

ofícios expedidos até o dia 24 de junho, 2.091 e telex expedidos até

o dia 24 de junho, 602. Srs.

Ministros, acredito que fizemos o possível.

O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Sr. Presidente, sei que este

ainda não é o momento regimental de manifestar-me, mas, como

Ministro mais antigo da Turma, sinto-me no dever de fazer um

registro em relação à excelência dos trabalhos conduzidos por V.

Exa., que, ao longo desses dois anos, foi um excelente timoneiro,

comandando o nosso barco com segurança e serenidade, características

próprias da sua bela personalidade de pessoa humana sensível,

inteligente, leve, capaz, firme nas horas necessárias e complacente

nas horas de tolerância. A despeito do peso do trabalho, dirigiu com

muito acerto o Colegiado.

Quero deixar em meu nome - e creio que falo também em nome dos meus

nobres Colegas - a expressão maior de estima e gratidão por V. Exa.,



agora ou em qualquer tempo.

Leve para D. Cotinha e para seus filhos o recado do nosso carinho,

da nossa amizade e do nosso agradecimento.

Que Deus sempre guie os seus caminhos para que possa continuar

iluminando estradas, abrindo portas e segurando mãos na realização

do imenso trabalho de Juiz.

Muito obrigado, Sr. Ministro FERNANDO GONÇALVES.

O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (PRESIDENTE): Sr. Ministro

VICENTE LEAL, credito essas palavras à bondade de V. Exa. e à

amizade de muitos anos. Desde 27 de fevereiro de 1976, somos velhos

Colegas e ingressamos juntos na Magistratura Federal. Estive sob a

Presidência de V. Exa. na Terceira Turma do Tribunal Regional

Federal e o sucedi na Presidência da Sexta Turma do Superior

Tribunal de Justiça.

Algo de bom que fiz aprendi com V. Exa; portanto, se existe algum

mérito, é todo seu e dos demais Ministros que me secundaram e me

ajudaram nessa tarefa difícil, ingente e até mesmo pesada, que agora

vamos passar às mãos do Sr. Ministro HAMILTON CARVALHIDO.

Cumprimento os Srs. Ministros, a Sra. Subprocuradora- Geral, ZÉLIA

DE OLIVEIRA GOMES, os senhores advogados e os serventuários. Espero

que, no recesso da Turma, possamos recuperar as energias para que,

em agosto, voltemos a cumprir a nossa missão com o mesmo zelo,

dedicação e boa vontade.

J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a sessão às 19:10 horas, tendo sido julgados 216

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 25 de junho de 2002.

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES

Presidente da sessão

ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

Secretário


