Profere voto de pesar em
razão do falecimento do
Ministro Djaci Falcão*
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, comunico aos Colegas que a ausência do Sr. Ministro Arnaldo
Esteves Lima é justiﬁcada por Sua Excelência achar-se em gozo de licença para
tratamento de saúde.
Quero, também, no início dos nossos trabalhos, em nome da Seção, apresentar
nossas condolências ao Sr. Ministro Francisco Falcão pelo falecimento do seu pai,
nosso amigo Ministro Djaci Falcão, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
onde militou durante mais de 20 anos, e, também, do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco.
Não falarei sobre as virtudes do Ministro Djaci Falcão, posto que já foram
muito bem destacadas pelo Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha, nosso decano, na sessão
de abertura de nossos trabalhos na Corte Especial.
Registro meu particular sentimento, devido à amizade que nos ligava e,
sobretudo, as relações decorrentes da amizade com seu ﬁlho Francisco Falcão.
O Ministro Djaci Falcão foi uma espécie de orientador nosso, nos primeiros
tempos, na cidade de Recife. Saí de Aracaju, tateando aquela grande cidade, que
hoje sedia o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Estes são os registros que gostaria de fazer.

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO:
Sr. Presidente, em nome da família, registro, sensibilizado, os agradecimentos
a Vossa Excelência, como também ao Ministro Cesar Asfor Rocha, que, na primeira
sessão da Corte, se manifestou em nome do Tribunal.
Agradeço as palavras generosas de todos.
Muito obrigado.
* Ata da 1ª Sessão Ordinária da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, de 08/02/2012.
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Coletânea de Julgados e Momentos Jurídicos dos
Magistrados no TFR e no STJ
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE):
Srs. Ministros, a Coordenadoria de Memória e Cultura comunica que estão
presentes nesta sessão, participando do projeto "Saber Universitário da Justiça",
estudantes do curso de Direito da Faculdade Castelo Branco, de Colatina, Espírito
Santo.
Sejam todos bem-vindos. Esperamos que, durante essa sessão, tenham o
melhor proveito para as futuras atividades como proﬁssionais do Direito.
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