
ATA DA SESSÃO SOLENE DO PLENÁRIO 
EM 3 DE DEZEMBRO DE 2002 

 
Posse do Senhor Doutor João Otávio de 
Noronha no cargo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
Às dezoito horas do dia três de dezembro de dois mil e dois, na sala de sessões plenárias 
do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Senhor Ministro Nilson Naves, 
presentes os Senhores Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Edson Vidigal, Fontes de 
Alencar, Sálvio de Figueiredo, Barros Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Humberto 
Gomes de Barros, Milton Luiz Pereira, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Vicente 
Leal, Ari Pargendler, José Delgado, José Arnaldo, Fernando Gonçalves, Carlos Alberto 
Menezes Direito, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, 
Jorge Scartezzini,  Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Franciulli Netto, Nancy 
Andrighi, Castro Filho, Laurita Vaz, Paulo Medina e Luiz Fux, foi aberta a sessão. 
 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Declaro aberta esta sessão 
solene do Superior Tribunal de Justiça, destinada a empossar no cargo de Ministro o 
Excelentíssimo Senhor Doutor João Otávio de Noronha, nomeado por decreto do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário 
Oficial da União, em 4 de novembro de 2002. 
Designo os eminentes Ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Luiz Fux para introduzirem no 
recinto o Doutor João Otávio de Noronha. 
Convido o Doutor João Otávio de Noronha a prestar o compromisso regimental. 
O SENHOR JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: "Prometo bem desempenhar os deveres do 
cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do 
Brasil." 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): O Senhor Diretor-Geral lerá o 
termo de posse. 
O SENHOR JOSÉ ROBERTO RESENDE (DIRETOR-GERAL): "Posse do Excelentíssimo 
Senhor Doutor  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no cargo vitalício de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, em vaga decorrente da aposentadoria  do Senhor Ministro Paulo 
Costa Leite. 
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, às dezoito horas, na capital 
da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias do Superior Tribunal de 
Justiça, reuniram-se os membros da Corte em sessão solene, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Nilson Naves, para empossar no cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça o Excelentíssimo Senhor Doutor João Otávio de Noronha, 
brasileiro, casado, natural do Estado de Minas Gerais, nomeado pelo Decreto do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República  de trinta e um de outubro de dois mil e 
dois, publicado no Diário Oficial da União do dia quatro de novembro, tendo Sua 
Excelência apresentado os documentos exigidos por lei e prestado o compromisso de 
bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e 
as leis do País. O presente termo vai assinado pelo Senhor Ministro Presidente, pelo 
empossado e por mim, José Roberto Resende, secretário da sessão." 
O SENHOR MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Declaro empossado o Doutor 
João Otávio de Noronha no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
Solicito aos eminentes Ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Luiz Fux a gentileza de 
conduzirem o Senhor Ministro João Otávio de Noronha ao assento que lhe está destinado, 
à direita da Presidência. 
Senhoras e senhores, a solenidade de posse no Superior Tribunal de Justiça, segundo a 
sua tradição, é uma solenidade singela. No entanto não poderia deixar de dizer algumas 
palavras a respeito do empossado. 
Sua Excelência, sem dúvida, estava destinado à magistratura. No passado, prestou 
concurso para juiz de direito, em Minas Gerais, obtendo o primeiro lugar. Não tomou 
posse no cargo, continuando a dedicar-se à advocacia, desempenhando-a, sobremodo, 

 
 



 
 

no Banco do Brasil, onde chegou a diretor-jurídico, exercendo esse cargo desde setembro 
do ano passado. De 1994 a 2001, foi consultor jurídico. A par do exercício pleno da 
advocacia, Sua Excelência dedicou-se também ao magistério, atuando como professor de 
Processo Civil, Direito Comercial e Direito Bancário em algumas instituições de ensino. 
Em meu nome e em nome do Superior Tribunal de Justiça, quero cumprimentar Sua 
Excelência, desejando-lhe toda a sorte do mundo. 
Sabemos que engenho e arte não lhe faltam para o desempenho da missão tão árdua 
que é a de juiz desta Corte, a qual, há vários anos, vem aguardando a tão comentada e a 
tão projetada reforma do Judiciário como um meio de aliviar o alto encargo que lhe foi 
destinado. 
Agradeço a presença do Excelentíssimo Senhor Senador Ramez Tebet, ilustre Presidente 
do Senado Federal, na pessoa de quem saúdo os parlamentares federais e estaduais. 
Agradeço, também, a presença do Excelentíssimo Senhor Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, 
Ministro de Estado da Justiça, representando, neste ato, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, a quem peço licença para saudar os ministros de estado aqui 
presentes. Agradeço a presença dos Excelentíssimos Senhores Ministros do colendo 
Supremo Tribunal Federal; do Excelentíssimo Senhor Ministro Francisco Fausto, 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa de quem saúdo os presidentes e 
demais ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Agradeço a 
presença dos Excelentíssimos Senhores presidentes dos Tribunais Regionais Federais e 
dos Tribunais de Justiça dos estados; da Excelentíssima Doutora Delza Curvello Rocha, 
Subprocuradora-Geral da República, representando o Procurador-Geral da República, na 
pessoa de quem saúdo os demais membros do Ministério Público Federal e estadual. 
Agradeço a presença do Excelentíssimo Senhor Desembargador Cláudio Baudino Maciel, 
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, na pessoa de quem saúdo os juízes 
de 1º e 2º Graus, e do Excelentíssimo Senhor Juiz Paulo Sérgio Domingues, Presidente 
da Associação dos Juízes Federais. Agradeço a presença do Doutor Rubens Approbato, 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem 
saúdo todos os advogados presentes. Agradeço a presença das demais autoridades civis 
e militares, dos meus ilustres Colegas do Superior Tribunal de Justiça, de hoje e de 
ontem, dos familiares do empossado e a de todos que, com sua significativa presença, 
vieram abrilhantar esta solenidade. 
Muito obrigado. 
Está encerrada esta sessão solene. 
 
Encerrou-se a sessão às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, José Roberto 
Resende, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Senhor 
Presidente do Tribunal. 
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