
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 18 DE ABRIL DE 2006 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. ZÉLIA OLIVEIRA GOMES 
SECRETÁRIO : Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES, HAMILTON 
CARVALHIDO, PAULO MEDINA e HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Deixou-nos Miguel Reale. Viveu noventa e 
cinco anos. Noventa e cinco anos de profunda ciência. Foi professor de todos nós - e 
que emérito professor! Ensinou a várias gerações. Foi jurista como ninguém. Foi 
político, poeta e filósofo. Escreveu - e como escreveu! Enfim, andou, entre nós, um 
sábio. 
Foi por causa dessa variada experiência como homem, resultado de tudo aquilo que 
sofreu, provou e viveu, que legou a todos, encantando-nos cá e fascinando-nos 
alhures, a tridimensionalidade - fato, valor e norma. 
Acompanhou, dia-a-dia, passo a passo, os trabalhos relativos ao novo Código Civil. 
Brigou por ele, sobre ele discorreu e discorreu. Falou da boa-fé, da sociabilidade e da 
concreção. Demonstrou, com esmero, que esses princípios reformariam e legitimariam 
o novo Código. 
Escreveu Humberto Eco, aos vinte e dois anos de idade, que ultrapassaria a morte 
fazendo um livro e fazendo uma criança. Se isso é o bastante, que dizer de um sábio 
mestre mais mestre e sábio que os demais, que fez livros e livros e que foi pai de uma 
geração de filósofos e juristas? Suas palavras ficaram, e suas lições estão tão vivas 
como viva está a sua memória. Reale é imortal. Essa é, no dizer do também imortal 
Machado de Assis, "a glória que fica, eleva, honra e consola". 
Com saudade, aqui nos despedimos. Que Deus o receba com cantos gregorianos e, se 
possível, e possível é, com a bandeira do Palmeiras. 
O SR. AUGUSTO JACOB DE VARGAS NETO (Advogado): Sr. Presidente, advogado 
de Minas Gerais, tive o prazer de conviver com o professor Miguel Reale e com seu 
filho também. Quero subscrever, em meu nome e em nome da Ordem dos Advogados 
do Brasil, as palavras do Sr. Ministro Nilson Naves. 
Todos nós, advogados, o respeitamos muito durante a vida e continuaremos 
respeitando a sua memória. 
O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO QUAGLIA BARBOSA: Sr. Presidente, registro que 
houvera eu pensado em dizer algumas palavras por força desse infausto evento. 
Todavia, satisfaço-me na medida em que o Sr. Ministro Nilson Naves, com o brilho que 
lhe é peculiar, antecipou-se e disse por todos nós o quanto sentimos a perda e o 
quanto era admirável a figura do professor Miguel Reale. 
Não posso, como seu ex-aluno da Turma de 1966, do Largo do São Francisco, deixar 
de registrar meu pesar pelo passamento do eminente jurista, pedindo também, em 
nome pessoal, que nossos votos de solidariedade sejam transmitidos a sua família e, 
em especial, ao professor Miguel Reale Junior, meu contemporâneo das Arcadas. 
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI (Presidente): Srs. Ministros, tenho a 
certeza de que, com o assentimento de todos, faremos o registro em nossa ata da 
manifestação de pesar pelo falecimento do Professor Miguel Reale, feita em boa hora 
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pelo Ministro Nilson Naves. A comunicação de praxe será feita à família em nome 
também do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. 
 

PALAVRAS 
 
EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI (PRESIDENTE): Senhores Ministros, 
registro a presença de estudantes de Direito da Unievangélica de Goiás, 
acompanhados pela Professora Solange Mota da Silva, em razão do Projeto "O 
Despertar Vocacional Jurídico". 
Esta é uma sessão de uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça. 
Este Tribunal é composto por trinta e três Ministros.O Presidente, o Vice- Presidente e 
o Coordenador-Geral da Justiça Federal não têm assento para julgamento nas 
turmas.Os trinta Ministros são divididos em seis turmas, cada uma integrada por cinco 
membros. Temos três grandes Seções: a de Direito Público, a de Direito Privado e a 
nossa, que é de Direito Criminal, mas também examina matéria relativa à Previdência 
Social, à locação predial urbana e aos funcionários públicos. 
Os julgamentos são coletivos. Iniciamos a sessão com os julgamentos em que há 
sustentação oral. Contamos com a colaboração de um membro da Subprocuradoria-
Geral da República - hoje, está presente a Dra. Zélia Oliveira Gomes - e de eficientes 
funcionários do quadro do Tribunal. 
Ao saudá-los, gostaria de dizer da alegria de recebê-los nesta oportunidade, esperando 
que tenham muito bom proveito com esta visita. 
Sejam bem-vindos. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:30 horas, tendo sido julgados 65 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 18 de abril de 2006. 
 

MINISTRO PAULO GALLOTTI 
Presidente da sessão 

 
ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 

Secretário 
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