
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 24 DE MAIO DE 2006 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WAGNER NATAL BATISTA 
SECRETÁRIA : Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NILSON NAVES, FELIX 
FISCHER, HAMILTON CARVALHIDO, PAULO GALLOTTI, LAURITA VAZ, PAULO MEDINA, 
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA e ARNALDO ESTEVES LIMA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO GILSON DIPP (PRESIDENTE): Srs. Ministros, o Sr. Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa trocou o Direito Público pelo Direito Privado, seguindo na contramão 
de tudo aquilo que se diz sobre o sentido republicano da nação res public. 
Esta é a sua última sessão, aqui, na Terceira Seção, pois, na próxima, S. Exa. estará 
integrando a Segunda Seção. 
Gostaria de dizer ao Sr. Ministro Hélio Quaglia Barbosa que foi um privilégio para nós 
termos trabalhado com S. Exa. 
Seja destinatário da nossa admiração, da nossa gratidão e do nosso respeito. 
O SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA: Sr. Presidente, peço a palavra para 
dizer que o privilégio de estar há quase dois anos, não só na Terceira Seção, como na 
Sexta Turma, foi, efetivamente, meu, compartilhando do convívio ameno e profícuo no  
sentido de somar muito àquilo que trouxera do Tribunal de São Paulo ao 
conhecimento, que é a vivência, a experiência em termos de matéria judicante. 
Tenho a absoluta certeza de que muito aprendi nesse período, de que muito me foi 
prazerosa essa convivência com os eminentes Colegas da Terceira Seção, da Quinta e 
da Sexta Turmas e de que, efetivamente, pesa-me até sobremaneira essa mudança, 
que apenas se explica pelas circunstâncias de já vir há anos e anos trabalhando na 
área de Direito Privado no Tribunal de São Paulo com uma matéria que me é mais 
familiar, tendo, pois, que me socorrer - acredito - pouco menos, com menos aflição do 
que ocorre comigo na Terceira Seção e na Sexta Turma, onde, como reverso da 
medalha, em termos de proveito pessoal, muito consegui haurir e aprender com os 
eminentes colegas. 
Muito obrigado. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:40 horas, tendo sido julgados 136 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 24 de maio de 2006. 
 

MINISTRO GILSON DIPP 
Presidente da sessão 

 
VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 

Secretária 
 

 
Fonte: Diário da Justiça, 16 jun. 2006. Seção 1, p. 269-278. 
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