
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 3 DE FEVEREIRO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADOR- GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA 
RIOS 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, TEORI ALBINO 
ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. Ausente, justificadamente, o Exmo. 
Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Boa tarde a todos. É com muito prazer e 
satisfação que vamos dar início à primeira sessão da Primeira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, não ao início do ano judiciário, porquanto a Corte Especial está em 
atividade desde o dia 1º de fevereiro, terça-feira. 
Quero dar as boas-vindas aos Colegas. Tenho certeza de que Deus há de nos abençoar 
e de que teremos um grande ano de muita produtividade, harmonia e bons resultados 
em prol dos jurisdicionados. Antes de darmos início aos nossos pedidos de preferência 
com sustentação oral, atendendo a um requerimento do Ministério Público, concedo-
lhe a palavra para que faça um registro. 
O EXMO. SR. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS (SUBPROCURADOR- GERAL DA 
REPÚBLICA): Boa tarde, Sr. Presidente, Ministro Luiz Fux, Srs. Ministros José Delgado, 
Teori Albino Zavascki e Denise Arruda. 
Como esta é a primeira sessão do ano, o Ministério Público da União gostaria de 
juntar-se a este momento de júbilo, esperando que seja mais um ano produtivo e de 
harmonia na Primeira Turma, como em todo o Superior Tribunal de Justiça. 
Lamentavelmente, para nós do Ministério Público, o ano começa mal. No dia 6 de 
janeiro deste ano, faleceu, em Salvador, num trágico acidente de carro, meu Colega e 
Subprocurador-Geral da República, Arx da Costa Tourinho. 
Arx da Costa Tourinho, Professor de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, 
irmão do Desembargador Federal Fernando da Costa Tourinho Neto e neto do grande 
processualista Fernando da Costa Tourinho, dirigia-se a Brasília quando houve um 
acidente já próximo ao Aeroporto Dois de Julho - perdão por ainda chamar o Aeroporto 
pelo velho nome -, de Salvador. 
Arx da Costa Tourinho foi, durante anos, Subprocurador-Geral da República. Para 
todos nós é uma perda imensa, porque não só já estava compondo a banca 
examinadora do Ministério Público, na parte de Direito Penal, como estava em plena 
atividade junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
Ao mesmo tempo em que também me consorcio à idéia de termos um ano produtivo, 
não poderia deixar de fazer este lamentável e triste registro. 
Obrigado. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Nós, da Primeira Turma, nos solidarizamos 
com todo o Ministério Público por essa perda, que consideramos, também, 
absolutamente irreparável.  
 
Encerrou-se a sessão às 18:30 horas, tendo sido julgados 394 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 03 de fevereiro de 2005. 
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