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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SEXTA TURMA 

 
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2010 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. EDUARDO ANTÔNIO 
DANTAS NOBRE 
SECRETÁRIO : Bel. RONALDO FRANCHE AMORIM (EM SUBSTITUIÇÃO) 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros OG FERNANDES, CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) e HAROLDO RODRIGUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), foi aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, a Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): Srs. Ministros, foi-me, não que 
me tenha já de todo sido, porque ainda tempo é - as palavras até parecem de alguma 
crônica de anunciada despedida -, se me foi ou se me é (em verdade, o tempo do 
verbo aqui não importa), o certo é que sempre me foi - a mim apenas não, a todos nós 
- poderoso e magistral, emocionante e histórico o exercício da magistratura: a mim, 
por exemplo, desde quando, se não antes mesmo, ocupei uma das cadeiras do 
Tribunal Federal de Recursos, lá no prédio onde hoje se acha o Tribunal Regional. 
É de propósito que, nesta primeira sessão do ano judiciário, com os meus melhores 
votos de bom êxito a todos quantos ilustremente compomos esta Turma, recordo 
aquele momento inicial da minha carreira de magistrado. 
Sejamos, pois, todos nós - os magistrados, o representante do Ministério Público, os 
advogados, os servidores, as senhoras e os senhores -, sejamos todos bem-vindos 
neste ano de 2010, sob a proteção de Deus! 
As últimas notícias muito me sensibilizaram. Faleceu, no domingo passado, aqui em 
Brasília, Ana Paula Santana Araruna, irmã do Coordenador desta Turma, Eliseu 
Santana. 
E, na madrugada de hoje, partiu também a Sra. Irene Szylit, sogra da nossa Colega 
Maria Thereza. 
Nessas poucas palavras, manifesto, pois, em nome de todos os que integram este 
colegiado, sentimento de solidariedade às famílias, estendendo-lhes o nosso fraterno 
abraço. 
É o que sabemos dizer e sentir nesta hora. 
 
Encerrou-se a sessão às 17:30 horas, tendo sido julgados 183 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 02 de fevereiro de 2010. 
 

MINISTRO NILSON NAVES 
Presidente da sessão 

 
RONALDO FRANCHE AMORIM (em substituição) 

Secretário 


