
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 06 DE MARÇO DE 2007 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. MAURÍCIO DE PAULA 
CARDOSO 
SECRETÁRIA : Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, ARI PARGENDLER, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e NANCY 
ANDRIGHI, foi aberta a sessão. 
Às 18:10 horas, foi suspensa a sessão, nos termos do disposto no art.150, parágrafo 
único do RISTJ, determinando-se o seu prosseguimento para o dia 08 de março de 
2007, quinta-feira, às 14:00 horas, intimados os presentes, na sala de sessões da 
Terceira Turma. 
Às 14:00 horas do dia 08 de março de 2007, presentes os Exmos(as). 
Srs(as). Ministros(as) ARI PARGENDLER, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e 
NANCY ANDRIGHI, foi reaberta a sessão. 
Ausente, ocasionalmente, no início da sessão, o Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES 
DE BARROS. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO CASTRO FILHO (PRESIDENTE): Sra Ministra Nancy Andrighi, 
antes que V. Exa faça uso da palavra, permita-me saudar a mulher goiana, a mulher 
brasiliense e a mulher brasileira, na pessoa de V. Exa., pelo Dia Internacional da 
Mulher. 
Hoje, estive pensando nas conquistas da mulher, desde o século passado, grandes 
conquistas, mas que ainda não esgotaram, evidentemente, o merecimento feminino. E 
esperamos que tais vitórias possam evoluir, no sentido de fazer jus àquilo que, 
realmente, a mulher merece, como filha e irmã exemplar, como é o seu caso, e como 
mãe devotada e esposa dedicada que ainda poderá V. Exa. vir a ser. 
Tenho certeza que V. Exa. representa aqui, como excelente julgadora que é, o que há 
de melhor do chamado, enganosamente, de sexo frágil. 
Meus cumprimentos, parabéns. 
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sr. Presidente, agradeço, e já o faço em 
nome de todas as mulheres brasilienses, goianas, como V. Exa disse, e fico muito 
sensibilizada com vossas palavras. 
Tenho, também, pensado sobre os avanços femininos, Sr. Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito: como avançamos devagar. Mas, o importante é que estamos 
avançando com segurança. Avançando e fincando o pé no sucesso para não haver 
retrocessos. 
Juntos, homens e mulheres, faremos um trabalho bem melhor. 
Obrigada, Sr. Presidente, em nome de todas as mulheres e que Deus proteja 
especialmente aquelas que são discriminadas e as portadoras de necessidades 
especiais. Estas é que, realmente, estão precisando, não só de festejo, mas do nosso 
apoio e das nossas orações. 
Muito obrigada. 
 
 

 
Fonte: Diário da Justiça, 20 mar. 2007. Seção 1, p. 641-647. 



Encerrou-se a sessão às 18:15 horas, tendo sido julgados 71 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 08 de março de 2007. 
 

MINISTRO CASTRO FILHO 
Presidente da sessão 

 
SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO 

Secretária 
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