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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRIMEIRA TURMA 

 
 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 5 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
 

PRESIDENTE : EXMA. SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. RAQUEL ELIAS 
FERREIRA DODGE 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros LUIZ FUX, TEORI ALBINO 
ZAVASCKI e BENEDITO GONÇALVES, foi aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (PRESIDENTE): Saúdo os Srs. Ministros, a 
Dra. Subprocuradora e os servidores desta Casa, desejando que este ano seja 
bastante produtivo para todos. 
 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, inicialmente, 
dou as boas-vindas à Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, que passará a integrar a nossa 
Turma, representando o Ministério Público Federal. 
A Dra. Raquel tem uma larga experiência nessa atividade e, por certo, ajudará muito 
no julgamento dos recursos, especialmente naqueles em que há interesse do Ministério 
Público. 
Dou-lhe as boas-vindas, desejando-lhe boa sorte, e faço votos de que se sinta em 
casa. 
 
O SR. ANTONIO VILAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO): Sra. 
Ministra Presidente, Srs. Ministros, ilustre Subprocuradora-Geral da República. 
Antes de iniciar a minha defesa, peço licença para dois registros: o primeiro, dirigido à 
Dra. Raquel, e o faço com grande alegria, porque conheci a ilustre Procuradora antes 
que S. Exa. tomasse assento no Ministério Público Federal. Lembro-me bem que S. 
Exa. se habilitou com muito brilho, à época, no concurso público, entre os primeiros 
colocados, se não me engano em primeiro lugar. Portanto, é com muito júbilo que 
reencontro Dra. Raquel, que toma assento perante esta egrégia Turma, e tenho 
certeza de que S. Exa., mercê de seus reconhecidos atributos, haverá de 
desempenhar, com o brilho de sempre, as novas e importantes funções que ora 
assume. 
O segundo registro faço com muita tristeza, porque tomei conhecimento de que ontem 
faleceu o filho do ilustre Ministro e meu querido amigo Hélio Mosimann, um jovem que 
foi acometido de uma doença terrível e, infelizmente, não resistiu. Não o conheci, mas 
privei com o eminente Ministro Hélio Mosimann durante muitos anos nesta Corte, 
peticionando, requerendo perante S. Exa., um magistrado de invulgares qualidades e 
reconhecido como um grande magistrado e um excepcional cidadão e pai de família. 
Peço a V. Exa. que, em meu nome e acredito que o faço em nome dos advogados 
presentes, registre em ata nossa manifestação de solidariedade ao eminente Ministro e 
à sua distinta família. 
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O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sra. Ministra Presidente, apenas para secundar o ilustre 
Advogado, porque já havia uma anotação nossa neste sentido, peço a V. Exa. que a 
Turma transmita à família do eminente Ministro Hélio Mosimann os votos de pesar, 
como fora feito ontem na Corte Especial. 
 
A SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, será 
encaminhado um ofício à família, mencionando a manifestação do ilustre Advogado e 
dos Membros desta Corte. 
 
Encerrou-se a sessão às 15:52 horas, tendo sido julgados 205 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 

 
Brasília, 05 de fevereiro de 2009. 

 
MINISTRA DENISE ARRUDA 

Presidente da sessão 
 

MARIA DO SOCORRO MELO 
Secretária 
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