
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 05 DE MAIO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. ANTÔNIO CARLOS FONSECA 
DA SILVA 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, TEORI ALBINO 
ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO. 
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, o nosso decano 
comemora, no sábado, mais uma data natalícia. Não teremos oportunidade de abraçar S. 
Exa. , mas estendo os cumprimentos da nossa Turma. 
Não é qualquer Turma que tem um decano como S. Exa. , que é um Ministro dedicado, 
sensível, que empreende nos votos toda a sua espiritualidade, o pendor pela 
humanização da Justiça, e, sem prejuízo, o que é importante dizer, há mais de dez anos, 
vem mantendo uma poli position de produtividade que apenas confirma o seu vigor físico 
e intelectual, evidentemente que justificado pela grande esposa que o acompanha, a 
Dona Zezé, que merece o apreço de todos nós. Sr. Ministro José Delgado, queira receber 
as nossas felicitações não só pelo seu aniversário, mas porque temos o prazer de 
convivermos com V. Exa. na Seção e na Turma, onde aprendemos a admirá-lo pela 
cultura e pela pessoa que é. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, 
o Ministério Público também quer aderir a esta justa homenagem. 
Sou testemunha da dedicação do Sr. Ministro José Delgado, que tive o prazer de 
conhecer desde 1977, 1978, em Alagoas. Outro dia, estava parabenizando S. Exa. pelos 
40 anos de Magistratura, que completou no dia 27 de abril. Fico muito feliz de o destino 
ter permitido que nos reencontrássemos nesta trajetória profissional. 
Receba também, Sr. Ministro José Delgado, as homenagens do Ministério Público, que 
são bastante sinceras. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, Sr. representante do Ministério 
Público, agradeço esta manifestação e digo a V. Exas. que, se Deus permitir, completarei 
67 anos de idade e 40 de Magistratura, que, somando, considero 117 anos de vida. O 
exercício da Magistratura é uma atividade paralela que se soma aos 67 anos de vida. 
Apenas digo que meu espírito se enche de contentamento com esta manifestação de V. 
Exas. e que não sei até hoje distinguir o que é melhor para mim: os 67 anos de vida ou 
os 40 anos de Magistratura. 
Só tenho a consciência de que, quanto aos 67 anos, Deus foi excessivamente bondoso 
para mim e, em relação aos 40 anos de Magistratura, foi mais que excessivamente 
bondoso. Ele me deu três filhos magníficos, 4 netas fabulosas e uma esposa que agüenta 
os meus achaques, o que já a colocaria no lugar de santa, porque para santa apenas 
falta deixar de comer e beber. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Encerrou-se a sessão às 17:30 horas, tendo sido julgados 256 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 05 de maio de 2005. 
 

MINISTRO LUIZ FUX 
Presidente da sessão 

 
MARIA DO SOCORRO MELO 

Secretária 
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