
ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 3 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  GILSON DIPP 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA  : EXMO. SR. DR. EITEL SANTIAGO DE BRITO 
PEREIRA 
SECRETÁRIA : Bela. LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, FELIX FISCHER, JORGE SCARTEZZINI e LAURITA VAZ, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 

O SR. MINISTRO GILSON DIPP (PRESIDENTE): Srs. Ministros, é com muita honra e 
satisfação que recebemos a Sra. Ministra Laurita Hilário Vaz, que passa a integrar a 
Quinta Turma a partir da sessão de hoje, a quem todos conhecemos desde a época em 
que atuou no Ministério Público Federal, na Seção de Direito Público do STJ, e para 
gáudio nosso, retorna às suas origens. 
Passo a palavra ao Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca para que faça breve saudação a 
Sra. Ministra Laurita Vaz. 
O SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA: Sr. Presidente, Srs. Ministros, 
eminente Sra. Ministra Laurita Vaz, é com satisfação que, em nome da Turma, dou-lhe 
as boas-vindas. 
A eminente colega, na Primeira Seção, desincumbiu-se com proficiência de suas 
relevantes tarefas, e sei que melhor cumprimento dar-lhes-á nesta Turma, porque essa é 
área de sua especialidade, conforme atuou por muitos e muitos anos na Procuradoria-
Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 
Nossos votos são os de uma feliz Judicatura tanto na Quinta Turma como na Terceira 
Seção. 
O SR. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA (SUBPROCURADOR): Eminentes Srs., 
Ministros, Exma. Sra. Ministra Laurita Hilário Vaz, senhores e senhoras, o Ministério 
Público associa-se também aos votos de boas-vindas à novel Magistrada, egressa dos 
quadros do Parquet Federal, na convicção de que, nesta Turma, a Sra. Ministra Laurita 
atuará com imparcialidade e retidão, com brilho e inteligência, confirmando a cultura 
jurídica, que aprendemos a admirar em sua atuação no âmbito da instituição ministerial, 
e, mais recentemente, acompanhando seus votos e manifestações nesta importante 
Corte nacional de Justiça. 
Seja bem-vinda, querida Ministra, e que Deus lhe proteja e continue iluminando-a. 
A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: Nobre Presidente, Sr. Ministro Gilson Dipp, 
eminentes Ministros, José Arnaldo da Fonseca, Felix Fischer e Jorge Scartezzini, ilustre 
Representante do  Ministério Público, eminentes Advogados, estimados servidores, 
senhores e senhoras. 
Quero, inicialmente, externar o meu agradecimento por esta calorosa acolhida. 
Estou imensamente feliz por estar fazendo parte desta Turma. Estive na Primeira Seção, 
por um ano e cinco meses, de onde saí com a consciência do dever cumprido. 
Ao despedir-me da Primeira Seção, disse que me sentia contrariada por não ter 
conseguido diminuir, pelo menos como gostaria, o volume de processos, acumulado por 
vários anos. 
Desimcumbi-me do meu trabalho com muita vontade, desempenhando as minhas tarefas 
com o maior esforço que me foi possível e na certeza de que o fiz da melhor maneira. 
Estou aqui, com muita satisfação, repito, com a convicção de que nesta Turma e na 
Terceira Seção melhor servirei o meu Tribunal e os meus jurisdicionados. 
Quero agradecer, finalmente, as belíssimas palavras de todos, que me confortam e que 
serão registradas nos anais deste Tribunal e no meu forte coração. 
O SR. AMAURI SERRALVO (ADVOGADO): Sr. Presidente, Srs. Ministros, permitam-me 
v. Exas. , antes de falar em defesa de João Lira, em nome da Ordem do Advogados, da 

 
 



 
 

qual faço parte como Conselheiro, Membro Honorário e Vitalício, associar-me aos votos 
de boas-vindas à Sra. Ministra Laurita Vaz, expressos por esta egrégia Turma. 
Gostaria de deixar consignada essa manifestação da Ordem dos Advogados, juntamente 
com as desta Turma e do Ministério Público Federal. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:20 horas, tendo sido julgados 258 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 3 de dezembro de 2002. 
 

MINISTRO GILSON DIPP 
Presidente da sessão 

 
LIVIA MARIA SANTOS RIBEIRO 

Secretária 
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