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Neste momento, reúne-se o Superior Tribunal de Justiça para 

inaugurar a "Semana do Servidor", período durante o qual estarão sendo 

homenageados aqueles que, com eficiência, dedicação e integridade, dão 

suporte ao exercício da magna missão de distribuir justiça. 

Recordo palavras indeléveis que, em outubro de 1999, o 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro deixou gravadas na "Praça do Servidor", 

por ele criada: "O trabalho honrado dos seus servidores é a base sobre a 

qual se ergue esta Casa de Justiça." 

É assim que os vejo, caros servidores. Por isso, é grande a 

minha satisfação ao declarar aberta esta semana de festividades, de 

crescimento humano e profissional. 

Dando início às atividades, é lançado nesta hora o "Programa 

STJ – Um Referencial de Excelência", cujo foco é a celeridade e a 

excelência na prestação jurisdicional desta Corte. 

A iniciativa diz respeito, diretamente, à ação dos senhores 

servidores. Sim, como alcançaremos nós, Ministros, um alvo tão elevado, 

se não dispusermos de funcionários imbuídos da missão institucional, 

conscientes da importância do seu trabalho, valorizados, felizes e bem 

treinados? 

Esse é o caminho que trilhará o projeto hoje instalado. 

                                                 
* Palavras proferidas na abertura da "Semana do Servidor" (lançamento do Programa STJ 
- Um Referencial de Excelência), 23.10.2006. 
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Lançamento do Programa STJ : um referencial de excelência    
 

 Meus cumprimentos, portanto, à Secretária de Gestão de 

Pessoas, Dra. Maria Raimunda Mendes da Veiga, em especial às gestoras 

do "Programa STJ – Um Referencial de Excelência", Dras. Cláudia 

Austregésilo de Athayde Beck e Maria do Socorro Melo. Meus 

agradecimentos à Ministra Nancy Andrighi, coordenadora do projeto, cuja 

apresentação fará a seguir. 

E aos senhores servidores, com parabéns antecipados pelo seu 

dia, deixo ensinamento que extraí de Coelho Neto: a oportunidade está 

aberta a todos; alcançarão a vitória àqueles que perseverarem, lutarem, 

transpuserem os obstáculos, esteados na busca da excelência. A palestra 

"Superação – Viver é como velejar, vale vencer!”, que será proferida hoje 

pelo iatista Lars Grael, trará uma ampla visão dessa verdade, mostrando 

não só os desafios do dia-a-dia, mas também a importância dos atributos 

pessoais, como “superação, disciplina e força de vontade”. 

Muito obrigado. 
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