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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SEXTA TURMA 

 
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 10 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. ZÉLIA OLIVEIRA 
GOMES 
SECRETÁRIO : Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) PAULO GALLOTTI, 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, OG FERNANDES e CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Já dizia o nosso eterno Machado 
de Assis haver um meio certo de começar a crônica, sempre por uma trivialidade- 
cuido eu, na circunstância de agora, por uma formalidade. É dizer, por exemplo, que, 
hoje, a Sexta Turma recebe, dando-lhe as boas-vindas, o Desembargador Celso 
Limongi - magistrado que, atendendo à convocação do grande Tribunal da Lei, passará 
a cooperar conosco nos trabalhos deste Colegiado e nos da Terceira Seção. 
Dispensarei, todavia, essa fórmula quase tão velha quanto o mundo(Esdras que o 
diga!), com o intuito de, sem referir datas e fases, experiências profissionais e 
trabalhos realizados (dados que o currículo de S. Exa. certamente reúne, e creio, com 
riqueza), sem referir, aqui, minudências de sua trajetória - com direção, todos 
sabemos, sempre para cima -, falar de quem, Juiz desde os 27 anos, chega a esta 
Corte em fase de notória maturidade, tão grande o preparo intelectual e tão visível a 
vocação! Um casamento perfeito, diria eu. 
Li sobre o caro Desembargador, busquei relatos de sua vida, encontrei palavras suas e, 
nelas, pude conhecer ainda melhor - digo, sem ser apenas de ouvir dizer - a altura 
desse juiz. Ficou-me viva a impressão do julgador com a percepção e sentido precisos 
da razão de ser do Judiciário, de alguém, por isso mesmo, preocupado com a 
celeridade e efetividade do processo, com a boa interpretação e a melhor aplicação das 
leis, ou seja, com o verdadeiro espírito das normas, sobretudo com a eficácia da 
legislação penal. E não poderia ser diferente, principalmente em se tratando de alguém 
que sempre se preocupou e tem se preocupado quando - são palavras suas - decide 
mandar alguém para a prisão. 
Tal expressão realça-lhe o conhecimento fundo da realidade. É confissão, dúvidas não 
há, de alguém que já visitou estabelecimentos penais. Esperamos, pois, aqui, na 
instância da última e definitiva palavra sobre o entendimento e à aplicação do Direito 
Federal, possa V. Exa., com a perícia de professor, interpretar as leis, adaptando-as, 
em nome da justiça, aos princípios, valores e exigências do nosso tempo; e, com a 
profundidade de especialista, trazer-nos ciência boa, temperamento, modernidade 
também; deixar, ainda, com a criatividade de escritor, inscrito um pouco - querendo 
eu dizer muito - de suas reflexões, idéias e de sua sabedoria; finalmente, possa V. 
Exa., com a sensibilidade de juiz, arrimar sua judicatura nas convicções que adquiriu 
ao longo dos anos. Afinal, o que estamos aqui buscando, porque somos finais, é dizer 
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o Direito com coerência e com o respeito devido, sempre e sempre, aos direitos 
individuais. 
 
A SRA. ZÉLIA OIIVEIRA GOMES (SUBPROCURADORA): Sr. Presidente, Srs. 
Ministros, Srs. advogados, Srs. servidores, Sr. Desembargador que ora chega à Sexta 
Turma, desde 1996, quando fui promovida à Subprocuradora-Geral da República, 
tenho assento nesta Sexta Turma. Tenho-a como se fosse a minha Turma, e, em nome 
do Ministério Público, gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Desembargador Celso 
Limongi e dizer a S. Exa. que já o conhecemos por meio dos votos que profere nos 
acórdãos que chegam aqui para eventual reforma. Certamente, S. Exa. trará ao 
Superior Tribunal de Justiça a riqueza dos seus julgamentos e, aqui, imprimirá 
também, nos acórdãos que, com certeza, irá proferir com o seu notável saber. Seja 
bem-vindo e, em nome do Ministério Público, as nossas homenagens. 
 
O SR. ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO): Eminente Ministro Nilson 
Naves, ilustre Presidente desta colenda Sexta Turma, Exmos. Srs. Ministros que a 
integram, Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da República, meus Colegas, eminentes 
advogados, Srs. servidores. Que privilégio o meu, Sr. Presidente, poder, em nome da 
Ordem dos Advogados do Brasil e, particularmente, em nome dos advogados que 
militam no Tribunal de Justiça, no antigo Tribunal de Alçada Criminal, na sua 
composição, à qual o eminente Ministro Celso Limongi integrou, saudar, nesta tarde, o 
nosso querido Desembargador Celso Limongi. V. Exa. disse tudo: a rigor, não 
deveríamos dizer mais nada, porque o Juiz Celso Limongi é desses que há um tempo 
orgulha a classe que integra e orgulha a própria cidadania. 
S. Exa., na sua trajetória, que V. Exa. pontilhou em linhas gerais, é desses homens 
que, como dizia a filósofa alemã Hannah Arendt, souberam se impor não pela força do 
cargo, mas pela aceitação dos seus jurisdicionados, pela aceitação daqueles que com 
ele tiveram o privilégio de trabalhar. 
Falo como advogado, falo como um admirador da grande obra deste homem que é, 
hoje, Ministro Celso Limongi. O Tribunal de Justiça deve estar muito feliz com essa 
escolha; nós, advogados, ficamos como que gratificados com esse verdadeiro 
presente. 
Lembro-me de que ainda na terça-feira, apesar de ter ganho os dois habeas corpus 
que foram julgados, nas duas sustentações orais que fiz, saí muito triste, porque me 
despedia, então, da eminente Desembargadora convocada Jane Silva; ela que marcou 
com sua presença aqui, marcou-nos a todos pela sua sensibilidade, pela sua 
capacidade de trabalho e sua inteligência. E, agora, o Tribunal nos brinda com uma 
escolha tão magnífica como essa, a do eminente Desembargador Celso Limongi. A V. 
Exa., eminente Ministro Celso Limongi, a nossa redobrada admiração, a nossa alegria 
por encontrar V. Exa. agora nesse verdadeiro coroamento tão merecido por uma 
carreira marcada não só pelo brilho, mas pela enorme sensibilidade na judicatura 
penal, os nossos votos de muito sucesso, muita alegria, de uma jornada de trabalho 
muito profícua. E, se a eminente Subrocuradora-Geral de Justiça disse que esta é a 
Turma dela, eu queria dizer, Dra. Zélia, que esta é a nossa Turma também. Bem-
vindo, eminente Desembargador Celso Limongi. Que Deus ilumine V. Exa. nessa nova 
etapa de sua carreira. Muito obrigado. 
 
O SR. MÁRCIO KAYATT (ADVOGADO): Eminente Presidente Nilson Naves, eminente 
Subprocuradora-Geral da República Dra. Zélia Oliveira Gomes, demais Ministros 
integrantes desta egrégia Sexta Turma, também pedi licença à Presidência, para, em 
nome dos 87.000 associados que compõem a Associação dos Advogados de São Paulo, 
registrar aqui, nesta tarde de tristezas e alegrias, tristezas pela perda e saída da 



 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 mar. 2009. 

eminente Desembargadora convocada Jane Silva, alegria pela sua substituição pelo 
eminente Desembargador Celso Limongi, tristeza por São Paulo, temporariamente, não 
dispor mais do Desembargador Limongi, alegria por saber que ele está aqui, sim, no 
STJ, cumprindo este papel que, ao longo dessa carreira brilhante, vem marcando 
aquilo que o Sr. Ministro Nilson Naves bem pontuou: a vocação do verdadeiro 
magistrado. Mas fiz questão de vir aqui para destacar apenas um ponto ainda não 
mencionado, que é o da capacidade administrativa do Dr. Celso Limongi, demonstrada 
ao longo do exercício de diversos cargos de direção no Tribunal de Justiça de São 
Paulo, missão essa concluída com o exercício da Presidência do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, no seu momento mais crucial, no momento de implementação da Emenda 
nº 45, com a extinção dos tribunais de alçada, junção daquele que se tornou o maior 
Tribunal de Justiça, e, dizem alguns, do mundo, com trezentos e sessenta 
desembargadores, eleição direta, implementação de todas as alterações vindas da 
Emenda nº 45. E o Presidente Limongi, com toda a paciência, com toda a sua 
obstinação para a missão que lhe foi confiada, conseguiu implantar essa fase 
transitória na história do Tribunal de Justiça com uma competência que tenho dúvidas 
se algum outro magistrado conseguiria fazer. E, nesse momento, em que o Presidente 
do Superior Tribunal de Justiça anuncia que até julho todos os processos, neste 
Tribunal, estarão informatizados, é importante dizer que, não fosse o Desembargador 
Celso Limongi, o Tribunal de Justiça de São Paulo até hoje não teria iniciado seu 
processo de informatização. Este é o homem responsável pelo processo, embora 
tardio, porque ele não antes ocupou a presidência, mas, em boa hora, ele chegando lá, 
deu início ao processo de informatização do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com 
essas pequenas passagens da carreira do Desembargador Limongi, queria desejar a S. 
Exa., em nome da advocacia paulista, um êxito tremendo, lamentando que essa sua 
passagem aqui seja substitutiva e não efetiva, mas tenho certeza que, com as luzes 
divinas, o Desembargador Limongi contribuirá, e muito, para que o STJ cumpra sua 
missão constitucional. Sucesso é o que desejo a V. Exa., eminente Desembargador 
Celso Limongi. Muito obrigado. 
 
O SR. MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP): 
Sr. Presidente, Ministro Nilson Naves, Srs. Ministros, caríssima Subprocuradora-Geral 
da República, senhores advogados, estagiários, estudantes, caríssimos funcionários, 
quero, em primeiro lugar, agradecer à convocação para proferir votos neste Superior 
Tribunal de Justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite e por suas palavras 
que me tocaram profundamente. Agradeço, também, à manifestação da Dra. Zélia 
Oliveira Gomes e dos meus caríssimos amigos, Dr. Alberto Zacarias Toron, que é 
Professor na PUC de São Paulo, e ao Dr. Márcio Caiati. Fico muito agradecido por essas 
manifestações que, com sinceridade e muito respeito, penso não merecer. No dia 13 
de janeiro, passado, completei quarenta anos de Magistratura. No dia 13 de janeiro de 
1969, com vinte e sete anos, assumi a Circunscrição Judicial de Pirassununga e, muito 
emocionado, dirigi-me ao fórum. 
Coloquei um terno novo, um sapado de cromo argentino - que era o que eu podia -e 
me dirigi, com muita emoção, ao fórum. Um calor insuportável, mas uma alegria 
imensa. E esse ritual repete-se hoje, depois de quarenta anos, com a mesma emoção, 
com a mesma vontade e preocupação de acertar, porque a ciência do Direito é difícil. 
Julgar é mais ainda. Srs. Ministros, fico, às vezes, até surpreso de ver que muitos 
resolves, com muita facilidade, as mais intrincadas questões de Direito. Eu não 
consigo. Tantas vezes fico perplexo num verdadeiro dilema filosófico mesmo, de fazer 
ou não, de poder ou não poder. Lembro-me de que, no tempo de faculdade, ainda 
estudante de Direito, quando via algum advogado formado há dois anos, achava que 
ele tinha uma larga experiência de advocacia e que sabia tudo e resolvia tudo. Grande 
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engano! Todavia, como é difícil julgar, sempre busco lembrar das palavras de Padre 
Vieira em sermão, em que ele dizia que preferia o julgamento de Deus ao julgamento 
dos homens e, aqui, abro aspas: "... porque Deus julga com o entendimento e os 
homens, com vontade. Quem julga com o entendimento, se entende mal, julga mal; se 
entende bem, julga bem; porém, quem julga com a vontade, ou queira bem ou queira 
mal, sempre julga mal". 
Essa é uma advertência e me policio, para cumpri-la sempre, mas sem jamais 
esquecer que uma dose de amor não faz mal a ninguém. Muito obrigado pelas palavras 
aqui ditas pelos oradores. Muito obrigado pela convocação que muito me honrou e me 
alegrou. 
 
 
Encerrou-se a sessão às 18:12 horas, tendo sido julgados 100 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 10 de fevereiro de 2009. 
 

MINISTRO NILSON NAVES 
Presidente da sessão 

 
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 

Secretário 


