
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 10 DE NOVEMBRO DE 1999 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MIGUEL GUSKOW 
SECRETÁRIA : MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros GARCIA VIEIRA, MILTON LUIZ 
PEREIRA, JOSÉ DELGADO, ELIANA CALMON, PAULO GALLOTTI, FRANCISCO FALCÃO, 
FRANCIULLI NETTO E NANCY ANDRIGHI, foi aberta a sessão, comparecendo o Exmo. Sr. 
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS após o seu inicio. Lida e não impugnada, foi 
aprovada a ata da sessão anterior. 

 
P A L A V R A S 

 
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (PRESIDENTE): Abro esta sessão 
com o registro de duas circunstâncias que nos causam imensa alegria. A Seção, após 
longo tempo sem sua composição integral, passa a contar com todos os seus dez 
Ministros. Isso é motivo de alegria, porque da composição integral se gerará, com toda 
certeza, uma jurisprudência mais segura e mais homogênea, e a alegria é potencializada  
pela qualidade daqueles que aqui chegam. Temos agora integrando esta Seção o 
eminente Ministro Franciulli Netto. S. Exa. chega ao Superior Tribunal de Justiça com um 
imenso currículo, não de títulos meramente acadêmicos, literários,  S. Exa. se envaidece 
de ter sido durante toda a vida um Juiz de escol, um Juiz de primeiríssima qualidade. 
Certamente S. Exa. trará ao Superior Tribunal de Justiça muita segurança e qualidade na 
missão espinhosa e delicada de dizer a todo esse imenso Pais o que é o Direito Federal. 
Seja bem-vindo e feliz conosco, que V. Exa. esteja entre os seus e nos traga seus 
ensinamentos. A outra aquisição da Seção é a Dra. Fátima Nancy. Tenho até alguma 
dificuldade em chamar Ministra Fátima Nancy, porque, confesso a todos, sua presença 
aqui me traz algum constrangimento: o de me sentir  mais velho do que sou. Tive a 
felicidade de examinar S. Exa. que então era pouco mais que adolescente, em seu 
concurso para Juíza do Distrito Federal. Posso assim, dizer com autoridade, que, apesar 
de sua juventude, a Dra. Fátima Nancy é dona de grande experiência, sabedoria e, 
também, eficiência. Tive a ventura de advogar perante a Juíza Fátima Nancy. Não 
esqueço jamais o exemplo que ela prestou, colocando termo ao imenso acúmulo de 
processos na 7a. Vara Cível. Com esse exemplo, Sua Exa. já mereceria o titulo de cidadã 
honorária do Distrito Federal. Aqui nos traz muita juventude e muita experiência, num 
aparente paradoxo. Ministra Fátima Nancy, é com imensa emoção que presido esta 
sessão na estréia de V. Exa. como integrante desta Primeira Seção e como minha colega. 
Seja bem-vinda e nos traga, também, sua sabedoria e capacidade de trabalho. Muita 
felicidade para todos nós, porque tenho certeza de que, neste momento, todos os 
integrantes da Seção se encontram em estado de graça. Muito obrigado.  
O SR. MINISTRO FRANCIULLI NETTO: Sr. Presidente, gostaria apenas de agradecer e 
serei breve, porque estou vendo que a pauta está bem carregada. Seria uma 
indelicadeza de minha parte se não registrasse, neste momento, minha gratidão pela 
fidalguia da acolhida e, conquanto com alguma experiência de mais de três decênios de 
magistratura, é evidente que vim aqui para aprender. Sinto-me, neste momento, 
remontando aos anos de 1967 quando, humildemente, estava à frente da minha Banca 
Examinadora formada por desembargadores e representante da OAB. Não encontro 
palavras adequadas; em um momento como  este, verifico que a palavra realmente é um 
mau veiculo do pensamento. Apenas posso, realmente, prometer envidar esforços para 
corresponder às expectativas e, notadamente, dignificar tão honrosa investidura. Muito 
obrigado, Sr. Presidente, pela acolhida.  
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sr. Presidente, agradeço a Vossa Excelência as 
muito especiais e calorosas palavras com que me acolhe. Tendo  aberto a porta, há 
alguns anos, para que eu ingressasse na Justiça do Distrito Federal, Vossa Excelência 
agora repete o mesmo gesto, nesse momento em que sou recebida neste ilustre 

 
 



 
 

Colegiado. Como meu argüidor e orientador, prometo-lhe não o decepcionar. Vou me 
esforçar ao máximo, procurando inspirar-me na brilhante carreira e no trabalho de Vossa 
Excelência, sendo a discípula que sempre fui. Muito obrigada, Senhor Presidente.  
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (PRESIDENTE): Sra. Ministra, 
sou eu quem lhe agradece. Discípulo sou eu. Em verdade, não abri a porta para V. Exa., 
mas a segurei e, apesar de tê-la segurado, foi V. Exa. quem a abriu com a sua qualidade 
intelectual. Muito  obrigado.  
O SR. DR. MIGUEL GUSKOW (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, Srs. Ministros, na 
qualidade de representante do Ministério Público com assento nesta Seção, também nos 
rejubilamos com estas aquisições desta Primeira Seção – cujos votos, cujos acórdãos têm 
servido de motivo de estudo permanente, um aprofundamento cada vez maior. Sabemos 
que essas novas aquisições serão motivo, além de júbilo, de novas pesquisas, tanto 
doutrinárias quanto jurisprudenciais, para aprimoramento do Direito brasileiro. Muito 
obrigado. 
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (PRESIDENTE): Sr. Ministro 
Peçanha Martins, comuniquei aos advogados que V. Exa. havia sofrido um pequeno 
atraso no trânsito e, enquanto isso, demos as boas-vindas aos dois nossos novos 
Companheiros de Seção. Tenho certeza de que expressei o sentimento de V. Exa., não 
com a mesma qualidade de expressão, mas que expressei o sentimento que invade a nós 
todos com a feliz aquisição da Seção.  
O  SR.  MINISTRO FRANCISCO  PEÇANHA MARTINS: Agradeço a V. Exa. a gentileza. 
Tenho a grata satisfação de conviver com eles na Segunda Turma.  
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (PRESIDENTE): Sr. Ministro 
Francisco Peçanha Martins, V. Exa. já deu essas boas-vindas. Gostaria de agradecer ao 
Ministério Público também pela generosa manifestação. 

 
J U L G A M E N T O S 

 
Encerrou-se a sessão as 18:30 horas, tendo sido julgados 07 processos, ficando o julga- 

mento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 10 de novembro de 1999 
 

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS 
Presidente da sessão 

 
MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 

Secretário(a) 
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