
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
TERCEIRA SEÇÃO 

 
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 27 DE JUNHO DE 2007 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. JULIETA E. FAJARDO C. 
DE ALBUQUERQUE 
SECRETÁRIA : Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FELIX FISCHER, 
PAULO GALLOTTI, LAURITA VAZ, ARNALDO ESTEVES LIMA, MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA e NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, foi aberta a sessão. 
 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros NILSON NAVES e PAULO MEDINA. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 

A SRA. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Senhor Presidente, hoje, 
nessa última sessão do semestre, é com muita alegria que saúdo Vossa Excelência, 
que assume a presidência deste órgão julgador. Vossa Excelência dedicou a sua vida à 
causa pública. Primeiro, como membro do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, nomeado pelo concurso de provas de títulos para o cargo de Defensor Público, 
inicial da carreira do Ministério Público do Estado da Guanabara. Depois, brilhou em 
vários cargos públicos até chegar a Ministro deste Superior Tribunal de Justiça onde, 
com muita fidalguia, tem cumprido a missão de dizer o Direito. Os seus predicados e a 
sua história pessoal conduzem ao retrato traçado por Nietzsche a respeito do 
verdadeiro homem de talento. 
Diz ele: "Numa humanidade tão altamente desenvolvida como é a atual, cada um, por 
natureza, recebe em dote acesso a muitos talentos; cada qual tem talento inato, mas 
só a poucos é dado por nascença e por meio de educação e o grau de tenacidade 
persistência e energia para que o indivíduo se torne realmente um talento, para que, 
portanto, venha a ser aquilo que é, ou seja, traduza isso em obras e ações." 
Muito tenho aprendido com Vossa Excelência desde que aqui cheguei há tão pouco 
tempo, tendo tido o privilégio de tê-lo como Colega de Turma, e mais, o prazer de 
compartilhar de sua companhia lado a lado nas sessões em rica experiência 
profissional e de vida. Dúvidas não exigem que o profícuo trabalho desenvolvido pelo 
Sr. Ministro Gilson Dipp terá a devida continuidade, mantendo-se a cadência e a 
harmonia na devida distribuição da justiça. É com essas breves palavras que desejo, 
eminente Ministro Hamilton Carvalhido, em meu nome e no dos meus Colegas da 
Terceira Seção, saudar a chegada de Vossa Excelência na presidência desta Seção, 
augurando-lhe feliz judicatura. Parabéns! 
O SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, quero 
agradecer as palavras da ilustre Ministra Maria Thereza de Assis Moura, aos meus 
ilustres pares, por ela representados; aos meus companheiros de trabalho do Gabinete 
e da Terceira Seção e, especialmente à minha esposa, pela sua presença encorajadora, 
sempre indispensável. Diria que a honra e o privilégio são meus de poder estar ao lado 
de cada qual. Muito obrigado. Que fique consignado em ata. Srs. Ministros, a 
Assessoria do Cerimonial e Relações Públicas comunica que estão presentes a esta 
sessão estudantes de Direito da Universidade Católica de Goiás. Dou-lhes as boas-
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vindas. É com grande satisfação que temos os senhores conosco e desejo-lhes 
proveitosa presença. Que olhem para os nossos lugares - quem sabe - como 
perspectiva futura. Sejam bem-vindos! 
O SR. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: Senhor Presidente, Senhores 
Ministros, Senhora Subprocuradora, senhores advogados, senhores servidores, 
quebrando o protocolo, saúdo, efusivamente, a presidência de Vossa Excelência. 
O SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO (PRESIDENTE): Agradeço muito, Sr. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima.  
A SRA. ANA VALÉRIA DE ANDRADE RABELO (ADVOGADA): Excelentíssimo 
Senhor Ministro Presidente, inicialmente, a União, em nome da Procuradoria-Geral, em 
meu nome e em nome dos advogados da União, gostaríamos de saudá-lo pela 
presidência desta Terceira Seção, na certeza de que a atuação firme de Vossa 
Excelência e suas brilhantes decisões continuarão a permear a sua atuação nesta 
Presidência.Parabéns! 
A SRA. JULIETA ELIZABETH F. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
(SUBPROCURADORA): Sr. Presidente, Srs. Ministros, ainda em tempo, o Ministério 
Público quer parabenizar o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido na nova função e aderir à 
bela homenagem que a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura rendeu, desejando-
lhe boa sorte e muito sucesso. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:55 horas, tendo sido julgados 80 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 27 de junho de 2007. 
 

MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO 
Presidente da sessão 

 
VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 

Secretária 
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