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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CORTE ESPECIAL 

 
ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 18 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. EDINALDO DE HOLANDA 
BORGES 
SECRETÁRIA : Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA 
 
Às 10 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES, ARI PARGENDLER, 
FERNANDO GONÇALVES, FELIX FISCHER, ALDIR PASSARINHO JUNIOR, HAMILTON 
CARVALHIDO, ELIANA CALMON, NANCY ANDRIGHI, LAURITA VAZ, LUIZ FUX, JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, TEORI ALBINO ZAVASCKI e CASTRO MEIRA, foi aberta a 
sessão. 
O Exmo. Sr. Ministro CASTRO MEIRA compareceu à sessão para julgar processos da 
relatoria de Sua Excelência. Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros 
GILSON DIPP e FRANCISCO FALCÃO. Assumiram a Presidência, numa parte da sessão, 
os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES e ARI PARGENDLER. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Sr. Presidente, foram divulgados, ontem, 
os vencedores do Prêmio Innovare 2009 – sexta edição, de tema "Justiça rápida e 
eficaz" –, lá estava, na categoria tribunal, o nome do Superior Tribunal de Justiça. 
O nosso Tribunal, sabemos todos, sempre deu passos significativos na busca da 
excelência e da modernização. Um deles, e de grande alcance, foi em direção à 
virtualização dos processos judiciais, prática, vejam, pioneira em todo mundo. Com o 
apoio da tecnologia da informação, foi aqui dado impulso à digitalização de milhões de 
páginas de processos, implantou-se o sistema que permite a tramitação processual 
eletrônica no âmbito da Casa, também se iniciou a etapa de integração dos tribunais 
brasileiros ao projeto. 
Quero, pois, cumprimentá-lo, Sr. Presidente – o que entendo seja por unanimidade –, 
pela implantação do "Justiça na era virtual". Afinal, é de todos nós, de Vossa 
Excelência principalmente, a preocupação com a celeridade e qualidade da prestação 
jurisdicional, e, dúvidas não há, o projeto aponta para a eficiência da Justiça. 
Esperamos todos que nunca faltem propostas assim, diria, ousadas, propostas que 
façam correr a justiça e deem efetividade ao processo, propostas, enfim, que nos 
façam ver a solução, em todos os sentidos, dos processos que, hoje, ainda lotam as 
prateleiras de todo o Judiciário! Parabéns, Presidente! 
 
Encerrou-se a sessão às 10:50 horas, tendo sido julgados 53 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 

 
Brasília, 18 de dezembro de 2009. 

 
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA 

Presidente da sessão 
 

VANIA MARIA SOARES ROCHA 
Secretária 


