
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 25 DE AGOSTO DE 2004 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER 
SUBPROCURADORA- GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. JULIETA E. 
FAJARDO C. DE ALBUQUERQUE 
SECRETÁRIA : Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NILSON NAVES, 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, GILSON DIPP, HAMILTON CARVALHIDO, PAULO 
GALLOTTI, LAURITA VAZ, HÉLIO QUAGLIA BARBOSA e ARNALDO ESTEVES LIMA, foi 
aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Ministro PAULO MEDINA. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Srs. advogados, tenho a grata satisfação de 
anunciar a primeira participação, na Terceira Seção, do Sr. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, recém-nomeado, que ontem já atuou nos trabalhos da Quinta Turma. Para 
recebê-lo, passo a palavra ao nosso decano, Sr. Ministro Nilson Naves. 
O SR. MINISTRO NILSON NAVES: Srs. Ministros, Sra. Subprocuradora- Geral da 
República, Srs. advogados, pediu-me há pouco o Presidente Felix Fischer que 
tomasse a palavra para uma breve saudação ao Sr. Ministro Arnaldo Esteves. 
Primeiramente, não poderia deixar de expressar o nosso contentamento de tê-lo 
conosco nesta Seção. Vindo da magistratura federal, chega Arnaldo até o Superior 
Tribunal após uma profícua carreira como membro do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. Dono de referências plurais, o Ministro Arnaldo Esteves começou sua 
carreira no Ministério Público do Distrito Federal como Defensor Público, tendo 
ainda, nesse mesmo órgão, somado a essa etapa outros parâmetros para a 
aplicação do Direito, porquanto, posteriormente, promovido a Promotor Substituto 
por merecimento. Em 1979, ingressou na magistratura, quando assumiu, também 
no Distrito Federal, o cargo de Juiz Substituto. Naquele mesmo ano, abraçava a 
magistratura federal, uma escolha com convicção, e eu diria mais: um caminho 
promissor. Na verdade, um passo que lhe deu a oportunidade de atuar como Juiz 
Federal em dois Estados: Paraná e Minas Gerais. 
Em suma, uma trajetória que construiu até o Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, Corte da qual se tornou membro em 1989. Na história do Magistrado ali, 
registra-se a passagem por funções importantes, tendo galgado à Presidência 
(biênio 2001/2003). Sim, foi no Regional que consolidou as bases de uma 
magistratura coerente, a qual tem exercido de forma indissociável da própria vida. 
Agora chega ao Superior Tribunal com uma experiência e com uma história que só 
vaticinam sucesso e prosperidade. A par do que sobejamente se conservou em 
minha memória a respeito do ilustre Colega, também me ocorreu que estivemos 
juntos em algumas empreitadas: eu, na Presidência do Superior Tribunal de 
Justiça; ele, na Presidência do Tribunal Regional Federal. E aqui abro parênteses: 
não me canso de dizer que vivi (por que não dizer que vivemos?) dois momentos 
em que a Justiça Federal correu sério perigo. O primeiro aconteceu em 1985, 
quando eu acabara de chegar ao Federal de Recursos. Naquele momento, o que 
salvou a Justiça Federal foi a sua interiorização por obra e graça do Presidente à 
época, o Ministro Lauro Leitão; o outro momento ocorreu quando dos trabalhos da 
Constituinte, que queria extingui-la, e tudo ali fizemos para que isso não 
acontecesse, e não aconteceu! Estou certo de que o sentimento que me 
impulsionou a lutar pela preservação da Justiça Federal - a consciência de seu valor 
ímpar para o fortalecimento da cidadania - foi o mesmo que motivou o ilustre 
Colega a trabalhar, ao longo dos últimos anos, pela solidificação desse braço do 



Judiciário brasileiro. Para finalizar, quero, pessoalmente, expressar minha alegria de 
tê-lo conosco, Ministro Arnaldo. Se muitas coisas nos identificam - porquanto 
saímos das Minas Gerais, das Minas de grandes tradições, das Minas de ilustres 
juristas, como Caio Mário da Silva Pereira, Celso Agrícola Barbi, Ruy de Souza, 
Bessoni, saímos daquelas Minas, onde se pensa, sobretudo, na liberdade -, se 
algumas coisas nos identificaram ao longo de nossas carreiras - a luta, entre 
outras, pela consolidação da Justiça Federal -, muito mais agora, que estamos 
judicando no mesmo Tribunal, na mesma Seção. 
Que sua vinda se faça acompanhar de promissoras realizações, tomara de 
renovação! 
A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (SUBPROCURADORA): Sr. 
Presidente, em nome do Ministério Público Federal, desejo ao ilustre Ministro 
Arnaldo Esteves Lima sinceros votos de sucesso e muitas felicidades no novo 
trabalho junto a esta Corte. 
O SR. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Srs. advogados e Srs. servidores, é com muita 
honra que passo a integrar o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Como acentuei 
ontem perante a egrégia Quinta Turma, é uma aspiração natural de todo 
Magistrado chegar a esta egrégia Corte, embora não constitua, na acepção estrita 
da lei, um final de carreira, não deixa de ser, sobretudo para os juízes de carreira, 
uma promoção no sentido amplo da expressão. Sabemos que o ambiente deste 
Tribunal é o mais fraterno possível. Trata-se de um Tribunal-referência, com um 
conceito que realmente poucos tribunais conseguiram granjear perante a 
comunidade brasileira. Espero, eminentes Ministros, continuar trabalhando para 
prestar a minha contribuição, pequena que seja, no sentido do aprimoramento cada 
dia maior da nossa Justiça, do nosso Judiciário, que, a despeito das críticas que 
recebe, acredito, tem prestado relevantíssimos serviços à comunidade. Em geral, o 
que se acentua é o lado negativo: um processo que demora, digamos, o tempo 
além do razoável, para ser julgado, aparece logo na imprensa e, normalmente, não 
se dá publicidade aos milhares de processos que são julgados diariamente. 
O eminente Ministro Nilson Naves fez referência às dificuldades da Justiça Federal, 
e eu gostaria de acentuar que, na administração de S. Exa. , dois fatos 
importantíssimos ocorreram, além de outros: a instalação dos Juizados Especiais 
Federais e a instituição da requisição de pequeno valor, tendo sido este último, 
talvez, o fato mais importante ocorrido nos últimos tempos na Justiça Federal, 
porque aquele pagamento de valor correspondente a até sessenta salários mínimos, 
independentemente do tradicional precatório, atende, na Justiça Federal, a 
aproximadamente 90% das causas que tramitam naquela Justiça. Portanto, quando 
estava na Presidência do Tribunal, no Rio de Janeiro, eu tinha o prazer de 
comparecer à agência da Caixa Econômica Federal para presenciar, todo dia, 
cinqüenta, sessenta, cem ou duzentas pessoas recebendo os seus valores. Creio 
que talvez a Justiça não tenha dado a publicidade que mereceu o RPV, do qual sou 
fã, pois realmente foi uma grande conquista do jurisdicionado. Em suma, Sr. 
Presidente, agradeço muito a V. Exa. , aos Srs. Ministros, as palavras amigas do 
eminente Ministro Nilson Naves, a quem admiro há muito tempo e a quem passei a 
admirar ainda mais quando S. Exa. presidiu esta Casa, e reitero, resumidamente, o 
que disse ontem perante a egrégia Quinta Turma. 
Aqueles provenientes da Justiça Ordinária - fui Juiz por aproximadamente 26 anos -
, quando chegam ao Tribunal extraordinário, provavelmente, terão alguma 
dificuldade natural de adaptação, uma vez que já têm o hábito de consultar o 
processo a fim de verificar a comprovação dos fatos, o que, em geral, não ocorre 
aqui, a não ser nas hipóteses de competência originária. Muitas vezes, somos 
levados a um tipo de procedimento resultante de hábitos mentais, motivo pelo qual 
peço complacência de V. Exas. por falhas eventuais que certamente ocorrerão e, 
sem dúvida nenhuma, conto com a ajuda dos eminentes Ministros desta egrégia 
Seção. Agradeço, mais uma vez, a todos pela confiança, esperando não decepcionar 
a V. Exas. e, sobretudo, os nossos jurisdicionados. Muito obrigado. 



O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros, registro a 
presença neste recinto dos alunos do Ensino de Nível Médio do Instituto Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, de Brasília, acompanhados pela Professora Adelina 
Araújo. Sejam bem-vindos. 
 

Brasília, 25 de agosto de 2004. 
 

MINISTRO FELIX FISCHER 
Presidente da sessão 

 
VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 

Secretária 
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