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ATA DA SESSÃO SOLENE DO PLENÁRlO  
REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO DE 2003.  

POSSE DO SR. DR. TEORI ALBINO ZAV ASCKI  
NO CARGO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE  

JUSTIÇA  

Às dezoito horas do dia oito de maio de dois mil e três, na sala 
de sessões plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do Sr. 
Ministro Nilson Naves, foi aberta a sessão. Presentes os Srs. Ministros Antônio 
de Pádua Ribeiro, Edson Vidigal, Fontes de Alencar, Sálvio de F1gueiredo, 
Barros i\!fontci!o~ Francisco Pcçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, 
Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Ari Pargendler, José Delgado, José 
Arnaldo, Fernando Gonçalves, CArlOS Alberto Menezes Direito, Fc!ix Fischa:, 
Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo 
Gallotti, Francisco Falcão, Franciulli Netto, Nancy Andrighi, Castro Filho, 
Laurita Vaz e João Otá.vio de Noronha...Ausentes, justificadamente, Os Ses. 
Ministros Vicente Leal, Hamilton Carvalhido, Paulo Medina e Luiz Fux. 

O SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): 
Senhoras e senhores~ declaro aberta esta sessão solene do Superior Tribunal de 
Justiça, destinada a empossar no cargo de Ministro o Exmo. Sr. Juiz 'feori 
Albjno Zavascki, nomeado~ em dez de abril de dois mil e três, por decreto do 
Excelentissimo Senhor Presidente da República, publicado no Diário Oficial da 
União do dia onze subseqüente. 

Convido os presentes a ficarem de pé para cantar o Hino 
Nacional brasileiro, que será executado pela Banda do Batalhão da Guarda 
Presidencial. 

Designo os Ministros l\nrôruo de Pádua Ribeiro e João Otávio 
de Noronha para acompanharem o Juiz Teoo ,Albino Zavascld até este Plenário. 

Convido o Jw? Teori Albino Zavascki a prestar o compromisso 
regimental. 

O SR. TEORI ALBINO ZAVASCKI: "Prometo bem 
desempenha! os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição 
e as leis da República Federativa do Brasil." 
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o SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): O 
Sr. Dirctor-Gcmllcrâ o termo de posse. 

O SR. JOSÉ ROBERTO RESENDE (DIRETOR-
GERAL): Posse do Exmo. Sr. Df. Teori Albino Zavasckí no cargo vitalício de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga decorrente da aposentadoria 
do Sr. À'finistro Garcia Vieira. 

"Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e três, às 
demito horas, na capital da República Federativa do Brasll, na sala de sessões 
plenárias do Superior Tribunal de Justiça) reuniram-se, em sessão solene, os 
membros da Corte, sob a presidência do Exmo. Sr. Ministro Nilson Naves, para 
cmpossar, no cargo de 1v1inistro do Superior '1 'ribunaJ de Justiça, o Exmo. Sr. Dt. 
Teori Albino Zavascki, brasileiro, casado, natural do Estado de Santa Catarina, 
nomeado, em dez de abril de dois mil e três, PO! decreto do Excelenrissimo 
Senhor Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União do dia 
onze subseqüente, tendo S. Exa. apresentado os documentos exigidos por lei e 
prestado o compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e de bem 
cumprir C fazer cumprir a Constituição c as leis do pais. O presente termo vai 
assinado pelo Sr. Minístro Presidente, pelo empossado e por mim. José Roberto 
Resende, Secretário da Sessão.~' 

O SR. MINISTRO NILSON NAVES (PRESIDENTE): 
Declaro empo.sado o DI. Teori Albino Zavascki no cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Solicito aos !vfinistros Antônio de Pádua Ribeiro c João Otávio 
de Noronha a genwc7-a de conduzJrem o Ministro Tcori Albino Zavasclci ao 
assento que lhe está destinado, à direita da Vrc..<;idência. 

Senhoras e scnhores~ quando os Ministros tomam posse, não há 
discurso. Os Ministros são homenageados em outras ocasiões. Não poderia) no 
entanto, deixar a Presidência de expressar o contentamento do Superior Tribunal 
de Justiça ao receber entre nós o Dr. Teori Albino Zavasckí c de ressaltar o alto 
significado desta sessão, na qual testemunhamos o seu compromisso de bem 
desempenhar os deveres do cargo que, a partir de hoje, depara-lhe um novo 
percurso não só de carreir~ mas também de vida. 

Gostaria de aqui mencionar quatro signos que descrevem muito 
bem o perfil do Dr. Teori como homem público: O primeiro, a advocaci~ 
porquanto a relevante experiência como advogado e coordenador dos serviços 
jurídicos do Banco Central do Brasil para o Estado do Rio Grande do Sul 
fortaleceu nele a convicção da escolha e sed1mentou-Ihe a formação juádica; o 
segundo) ° ensino, o caminho de conscientização por meio do qual legou à sua 
geração e às sehJU1ntes a chama da paixão pelo Dirc1to Processual Civil; o 
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terceiro, a ctiltura f porque a sabedoria c o conhecimento acuffiuJados 
transfo:rrTL"l:ram-se em livros, entre os quais destacaria uComencirios ao U)d1go 
de Processo Civil e Eficácia ua3 sentenças na jurisdição constitucional))} lx:m 
cOmo em artigos, a exemplo de "]\ tutela dos interesses difusos no direito 
brasi1eird l

, "Reforma do sli'tcma processual civil brasileiro c reclassificação da 
tuteia jurisdicionaP' e HOR princípio~ constitucionais do processo c suas 
limitaçõe:;", escritos que, ao certo, hão de pcrpchlar seu nome c faxeI' gCrm1nar 
suas idéias; o quarto signo, finalmente, é a magistratura, missâo 'luc abraçou, em 
tudo adequada ao seu caráter firme e espírito combativo. Nela emprestou seu 
talemo à atividade judicante no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul c no Tribunal Regional Federal da 4" Rcgião, onde, ao longo dos dois últimos 
anos, administrou a Justiça como Presldcnte. 

1'-:0 meu entender, essas quatro palavras são um sinó-mmo 
perfeito de cidadania c atestam a veracidade de que o ilustre Colega construiu 
sólido camjnho até o Superior T ribunat 

Seia bem-vindo, Dr, Teori~ que o compromisso assum1do hoje 
seja o início tlc uma brilhante história e de uma carreira proficua nesta Corte de 
Justiça, exemplo para o Brasil. 
. Agradeço a prc~cnça do Exmo. Sr. Ministro Alvaro Augu;:;to 
Ribeiro da Costa} Advogado-Geral da União, aqui representando ° 
Excdenrissimo Senhor Prc$idcntc da República, Lw% Inácio Lula da Silva; do 
Exmo. Sr. Df. Geraldo Brindciro, Procurador-Geral da República, na pessoa de 
<jucm saúdo o;:; demais membro;:; do Ministério Público fl'cderaJ e Estadual; do 
Exmo. Sr, tvfinÍstro Sepúlvcda Pertcncc~ Ministro do Supremo c Presidente do 
Tribunal Superior Eleitora.1; dos 11xmos, Srs. M1uistros do Supremo Tribwlal 
Federal; do Exmo. Sr. Ministro Francisco Fausto, Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho; do l~xmo. Sr. Ministro Carlos Alberto Martlues Soares, 
Vicc"Prcsidcnte, no exercício da Prcsidência do Superior Tribunal Militar; dos 
Exmo:-l, Sr8, Ministros dos Tribunais Superiores; dos Exmos, Sr~. Presidentes e 
Juizes dos Tribunais. Regionais Federais; dos Exmos, Srs. Pres1dentes e 
Desembarbradores dos Tribunais de Justiça dos Estados; do Exmo. Sr. Juir: Paulo 
Sérgio Domingues, Presidente da Associação dos Jwzcs Federais, na pessoa de 
,]ucm saúdo os demais Juízes Fcderais; agradeço, ainda, :a presença das demais 
autorid.ades civis e militares; dos meus Colcgas do Supenor Tribunal dc Justiça 
de hoje e de ontem; dos familian~s do empossado; e de todos que vieram 
abriUlantar esta solenidade. 

IIIuito obrigado,  
Está encerrada esta sessão solene.  

/" Encerrou-se a sessão às dc;;;oito horas c trinta minutos, da qua1 
eu~ t~~~ ~ José Roberto ~{C!K'rtdc, D,i~ctor-Gcnu da Secretaria) 
lavn.-"1 esta ata, que Vai as'smada pelo Sr, PreSidente do lobunaL 

-~.~'--- /
Ministro ~iJson Naves 
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