
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 26 DE ABRIL DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. CÉLIA REGINA SOUZA 
DELGADO 
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, consigno, para nosso 
regozijo, a presença dos estudantes de Direito da UPIS, Faculdades Integradas de 
Brasília/DF. 
Reitero que, para a Turma, sempre é engrandecedora a presença do alunado, na medida 
em que o Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal que empreende a interpretação e a 
uniformização do Direito nacional. 
As decisões do STJ procuram o quanto possível ser didáticas para que o alunado, os 
estudantes, tenham acesso à linguagem e à informação, porquanto a última palavra em 
termos de divergência, quanto à matéria que está abaixo da Constituição, é a do 
Superior Tribunal de Justiça. 
É um prazer e uma honra muito grande recebê-los. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sr. Presidente, apresento a V. Exa. os 
cumprimentos pelo aniversário, desejando votos de felicidade pessoal e profissional. 
Espero que V. Exa. continue sempre com essa simpatia e alegria que nos apresenta. 
Parabéns! 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, um dos grandes presentes 
que Deus deu à minha vida, além de ter me permitido ingressar no Superior Tribunal de 
Justiça, foi exatamente o de permitir que participasse de uma Turma tão harmônica, 
solidária e operosa quanto esta, que, acima de tudo, por meio de seus componentes, tem 
em todos nós uma justa, severa, mas engrandecedora responsabilidade, na medida em 
que procura debater com muito afinco todos os problemas e, às vezes, com divergências 
que, aparentemente, possam levar à impressão de que há uma desarmonia, o que, na 
verdade, significa que cumprimos o sumo sacerdócio de consagrar nossa vida em prol da 
Justiça. 
Agradeço por poder participar de um Órgão julgador em que há Colegas como cada um 
dos Senhores. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, estava viajando há pouco tempo e, 
assim que cheguei, recebi a comunicação do aniversário de V. Exa. Receba, V. Exa. e sua 
família, em meu nome, no de Zezé e de toda minha família, os mais fervorosos votos de 
felicidade. 
Desejo que Deus guarde a paz, saúde, tranqüilidade e, especialmente, o amor que V. 
Exa. tem ao Direito e à cidadania. V. Exa. nasceu, realmente, para ser Juiz. Quando 
Deus, na sua sabedoria, pensou que V. Exa. seria um operador do Direito, estava 
sabendo o que fazia, estava em uma boa hora. Peço a Ele que faça com que essa boa 
hora seja uma constante na vida de V. Exa. 
Todos estamos felizes com o aniversário de V. Exa. e, muito mais, com a presença de V. 
Exa. na direção de nossos trabalhos. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Encerrou-se a sessão às 15:50 horas, tendo sido julgados 313 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 26 de abril de 2005. 
 

MINISTRO LUIZ FUX 
Presidente da sessão 

 
MARIA DO SOCORRO MELO 

Secretária 
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