
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 7 DE JUNHO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. JOÃO PEDRO BANDEIRA 
DE MELO 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, FRANCISCO 
FALCÃO, TEORI ALBINO ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, quero consignar, 
para nosso regozijo, a presença dos alunos do Curso de Direito da Fundação de 
Ensino Superior de Rio Verde/Goiás, em razão da realização do Projeto Despertar 
Vocacional Jurídico, e dizer que sempre estamos abertos aos estudantes, na medida 
em que o Superior Tribunal de Justiça tem, como um dos seus objetivos, não só 
pacificar a jurisprudência aplicável em todo o território nacional, mas que seja, o 
quanto possível, didática, para que possa explicitar, de uma maneira simples, 
aquilo que a abstração das normas procura induzir. 
De sorte que, para nós, é um momento de muita satisfação receber a todos. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado 
meu abraço e meu voto de muitas felicidades ao Sr. Ministro Francisco Falcão pela 
passagem do seu aniversário no dia 30 de maio. 
Manifesto minha alegria por S. Exa. ter envelhecido um pouco mais. Que Deus o 
proteja, juntamente com sua família e, especialmente, seus pais, que, todos os 
dias, rezam pela sua felicidade e de todos os seus amigos. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Sr. Ministro Francisco Falcão, 
integramo-nos todos nessa manifestação. Faremos consignar em ata não só o voto, 
mas também a faixa etária que V. Exa. acaba de alcançar. 
 
Encerrou-se a sessão às 16:55 horas, tendo sido julgados 368 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 07 de junho de 2005. 
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Presidente da sessão 
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