
ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 2 DE AGOSTO DE 2001 

 
PRESIDENTA : EXMA. SRA. MINISTRA  ELIANA CALMON 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. MOACIR GUIMARAES MORAES 
FILHO 
SECRETÁRIA: Bela. BARDIA TUPY VIEIRA FONSECA 
 
Às 13:30 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, FRANCIULLI NETTO, LAURITA VAZ e  PAULO MEDINA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
A SENHORA MINISTRA ELIANA CALMON (PRESIDENTE): Srs. Ministros, estamos 
iniciando o segundo semestre do ano judiciário com a Turma na sua composição plena, 
tendo como novos integrantes a Sra. Ministra Laurita Hilário Vaz e o Sr. Ministro Paulo 
Medina. Assim, teremos julgamentos que irão fluir mais naturalmente, porque julgamos, 
no primeiro semestre, com grande dificuldade por faltar sempre um ou dois ministros. 
Daí por que espero termos agora um período mais produtivo. 
Dou as boas-vindas aos novos integrantes da Turma. Estamos felizes por estarem aqui, 
certos de que terão um bom desempenho. 
O SENHOR MINISTRO PAULO MEDINA: Sra. Ministra-Presidente, Srs. Ministros, 
ilustre Membro  do Ministério Público Federal. Trinta anos e mais de magistratura. 
Realiza-se um sonho, cumpre-se um ideal. Hoje está revigorando em mim o mesmo ideal 
que me inspirou nos degraus primeiros do ingresso no Poder Judiciário. 
Espero, nesta Casa, realizar o que foi objeto de toda uma vida, com o aprendizado 
constante e o dever a ser cumprido. Espero participar efetivamente, em fraternidade, no 
aprendizado comum  para que possa cada vez mais servir ao meu ideal, isto é, dedicar-
me à Justiça. 
Espero convivência harmoniosa nesta Casa com seus magistrados e servidores, 
advogados e o Ministério Público, enfim, todos nós coesos, trabalhando juntos, para o 
objetivo único que é o bem-servir à sociedade. 
Muito Obrigado. 
A SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: Sra. Ministra-Presidente, gostaria também, nesta 
primeira oportunidade que tenho de me manifestar nesta egrégia Turma, de dizer da 
minha alegria, da minha honra de fazer parte desta egrégia Corte Superior de Justiça e 
da minha satisfação pessoal de conviver com os eminentes Ministros que honram a 
Magistratura nacional. 
Quero deixar registrado o meu firme propósito de empenhar todo o esforço necessário 
para não deslustrar as decisões desta egrégia Corte e de associar-me às palavras de 
boas-vindas ao eminente Ministro Paulo Medina, bem como agradecer as bondosas 
palavras de acolhida de V. Exa.  e do douto representante do Ministério Público, estimado 
amigo Moacir Guimarães, que pertence ao Ministério Público Federal, instituição a que 
tive a honra de pertencer por mais de dezesseis anos. 
Finalmente, quero agradecer a Deus por estar vivendo este importante momento e 
também agradecer a acolhida de todos os servidores desta egrégia Corte. 
Muito obrigada pela gentil acolhida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Encerrou-se a sessão às 17:35 horas, tendo sido julgados 476 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 2 de agosto de 2001 
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