Recebe as boas-vindas na
Sexta Turma*
O EXMO. SR. MINISTRO ANSELMO SANTIAGO ·(PRESIDENTE):
Saúdo os Eminentes integrantes da Egrégia Sexta Turma, dirigindo-me,
especialmente ao Ministro Fernando Gonçalves, para dar as boas-vindas ao colega
que passa a compor esta Turma.
Companheiro e ﬁel amigo assumimos, em 1989, juntamente com renomados
colegas, como os Ministros Adhemar Maciel e Vicente Leal, o ingente desaﬁo
de estruturar e fazer funcionar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, então
nascente no Distrito Federal. Durante todo o período em que lá mourejamos em
nossas tarefas judicantes o relacionamento cordial com Fernando Gonçalves dia
a dia se consolidou e, agora, terá continuidade neste Superior Tribunal ao lado de
insignes e fraternos Ministros.
Recebemos, em meu nome e dos eminentes Ministros, William Patterson,
Luiz Vicente Cernicchiaro e Vicente Leal, o Ministro Fernando Gonçalves com
primores, empenhando o melhor dos nossos votos pela sua felicidade e pela
prosperidade incessante em sua vida proﬁssional sem nunca arrefecer o fervor com
que é sempre inspirado em seus empreendimentos.
Ministro Fernando Gonçalves, seja bem vindo a esta Turma.
O EXMO. SR. DR. SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RAIMUNDO FRANCISCO RIBEIRO DE BONIS:
Sr. Presidente, o Ministério Público associa-se, solidariza-se com as palavras
emitidas por V. Exa. e deseja dar as boas-vindas ao Ministro Fernando Gonçalves.
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:
Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a gentileza da saudação e aos demais
Ministros componentes da Turma: Ministro William Patterson e Ministro Luiz
Vicente Cernicchiaro, pela conﬁança em mim depositada, possibilitando o meu
acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Aproveito a oportunidade para dizer que todo
o meu empenho, todas as minhas forças estão direcionadas no sentido de acertar e
realizar o ideal comum de todos aqui, simbolizador da idéia-força que é a justiça.
Muito obrigado.
*Ata da 30ª Sessão Ordinária da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 06/08/1996.
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O ILMO. DR. ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR (ADVOGADO):
Exmo. Sr. Presidente, Exmos. Srs. Ministros, Exmo. Sr. SubprocuradorGeral da República, gostaria de reiterar os meus votos de sucesso ao Sr. Ministro
Fernando Gonçalves no Superior Tribunal de Justiça. A Atuação de V. Exa. nesta
Corte certamente engrandecerá o Tribunal.

22

