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Palavras 
 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
antes da homenagem que teremos, anuncio que está sendo inaugurado hoje o 
novo portal do STJ, que sofrerá algumas adaptações até o final da semana. 
  O sistema, como idealizado, está apto a acompanhar o 
crescimento das variadas demandas nos próximos anos. Dentre os recursos 
que a plataforma suporta, destaco ambientes colaborativos, configurações 
individualizadas por usuário e desenvolvimento rápido e descentralizado de 
conteúdos. 
 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sr. Presidente, pela 
ordem. 
 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Pois não. 
 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sr. Presidente, hoje, 
além da despedida do Sr. Ministro Sidnei Beneti, que amanhã se aposenta, a 
última sessão de S. Exa., é também a última sessão de V. Exa. presidindo a 
Corte Especial. Então, eu gostaria de falar algumas palavras pelo momento. 
 Tenho a certeza de que serei o intérprete da vontade da quase 
totalidade dos Membros da Corte Especial nestas palavras dirigidas a V. Exa., 
que, hoje, pela última vez, dirige os trabalhos deste Colegiado na condição de 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
 Felix Fischer veio do Ministério Público, Instituição de suma 
importância para o Estado, em que fortaleceu os princípios que o tem, ontem 
e hoje, norteado como Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Corte que 
integra há quase 18 anos e da qual foi o 15º Presidente. 
 De personalidade marcante, é um dos Ministros mais 
inteligentes da Casa, criterioso e disciplinado. Conhecido como administrador 
transparente, está sempre aberto ao debate, tanto nas questões de Direito 
quanto na gestão do Poder Judiciário.  
 Pode-se dizer que o Magistrado encerra a administração que 
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deu enorme projeção ao Tribunal da Cidadania e primou por dotá-lo de 
estrutura adequada, que o fez avançar sobremodo em eficiência. Deu 
continuidade à modernização do STJ, investindo em um processo eletrônico e 
racionalizando o sistema de trabalho para imprimir celeridade e efetividade 
aos julgamentos. Demonstrou, o tempo todo, a notória preocupação de 
encurtar ao máximo a distância entre o poder e os destinatários da atividade 
judicante.  
 Investido na função de gestor, manteve a prudência, mas sem 
inibir a ousadia de empreendedor. Os que o acompanharam de perto viram 
claramente que sempre agiu impulsionado por legítimas convicções e pelo 
compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis da República 
e o Regimento Interno.  Jamais tomou decisões intempestivas, preservando 
com isso a estabilidade da Casa. O equilíbrio de espírito, portanto, 
manifestou-se nesse administrador sério, de caráter austero, de posições 
firmes e, na mesma proporção, humano, sem demasias nem intransigências 
indevidas.  
 Soube abdicar do formalismo excessivo, defendendo que 
seguir as regras pertinentes é preciso, mas sem nunca esquecer o lado humano 
das coisas, pois o principal em nossa atividade diária é a dedicação de corpo e 
alma ao acerto das atividades por todos aqui exercidas.  
 Como julgador, já se disse que Deus deu a Felix Fischer o 
dom de predicar o Direito, de viver o Direito e de aplicar o Direito. 
Inteligentíssimo, penalista fantástico, uma sumidade, daqueles que não se 
preocupam em teorizar na judicatura, e sim em conciliar os rigores da norma 
com a noção do justo. Enfatiza que a prática corrente de julgar deve se 
associar à disseminação da cultura, do conhecimento e da informação como 
atos históricos da cidadania. 
 Alguém duvida que notável saber jurídico caminha ao lado de 
notável saber de vida? Somos testemunhas de sua perícia em converter a 
lógica em  justiça e aplicar o direito com doses adequadas de razoabilidade. 
Atento a tudo, com dedicação beneditina nada de relevante escapa a sua 
percepção, invariavelmente cortante e segura. 
 Quem o conhece sabe o quanto é zeloso quando o assunto é 
equidade e justa proporção das decisões judiciais. Seus votos são unânimes 
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em afirmar, são expressões maiúsculas de genialidade, prudência na 
interpretação da lei, sempre segundo a melhor justiça. 
 Ser justo na resolução do caso concreto, e ao mesmo tempo 
garantir a segurança jurídica, é sua incontida ambição na judicatura.  
 E o texto?  Não desperdiça o verbo. Conciso e objetivo não 
esconde,  todavia, a profundidade de quem possui conhecimento vasto além 
do direito. Sabe como ninguém que só a palavra é capaz de penetrar a 
inteligência para demovê-la ou convencê-la. Daí, a impecável precisão de 
linguagem. 
 Quanto à efetividade do processo, acompanhamos a 
indignação do Ministro Felix Fischer, também nossa, quanto ao 
desvirtuamento dos tribunais superiores em decorrência do número excessivo 
de recursos, o que têm lamentavelmente transformado estas Cortes em 
terceira instância.  
 Precisamos sim, de mudança na lei. No atual cenário não 
adiantam mutirões. Eles não porão fim à fartura de processos que diariamente 
nos chegam por atacado. Embora os recursos repetitivos atenuem a 
sobrecarga do STJ, ainda não são o bastante. Por isso, o obstinado empenho 
do Colega na aprovação da arguição de relevância.  
 De apurada visão conjuntural, preocupa-se sobremaneira com 
os princípios fundamentais do Direito Processual. Afinal, em tudo há medida 
e forma. Sobretudo, quando se trata do uso abusivo dos recursos processuais, 
da enervante eternização dos processos, cujas consequências quem melhor 
entende é o próprio jurisdicionado. 
 Sobre as alterações da lei processual alerta: uma coisa é 
atualizar o Código, outra é mudá-lo totalmente. Não é preciso abolir 
completamente a tradição para conviver com o moderno, algo que V. Exa tem 
reiteradamente endossado. Se por um lado estamos à espera de que sugestões 
do Judiciário sejam aprovadas no Congresso Nacional, o que irá ajudar a 
amenizar a disfunção do atual Sistema Judiciário, por outro, já temos algo a 
comemorar: a edição da lei 12.991, de 17 de junho 2014, que criou o quadro 
de pessoal do Superior Tribunal de Justiça, cento e noventa e três cargos de 
provimento efetivo. Trinta e sete comissões e quatrocentos e setenta e oito 
funções comissionadas. Expressivo número que certamente influenciará na 
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celeridade da prestação jurisdicional.  
 Não há dúvida de que o aparato legislativo e administrativo 
que instrumentalizam a Justiça por prioridade na pauta dessa gestão. Isso não 
é tudo. Sobre as características pessoais do magistrado, elogiadas são sua 
tolerância e disposição para o diálogo e conciliação. 
 Entretanto, quando se trata de dignidade e independência do 
Judiciário, é intransigente. Traz no sangue a resistência a todo tipo de 
adversidade. Homem de palavra. Verdadeiro. Para quem o sim é sim e o não é 
não. Exerceu um mandato inteiramente transparente, democrático e 
participativo. Mantendo-se leal aos ausentes. Sabe viver em voz alta, não é 
essa a senha da sua vida. 
 No tocante ao servidor, fortaleceu a casa internamente, com 
medidas de valorização. Incentivou o trabalho em equipe. Apoiou as boas 
iniciativas, estimulou talentos por acreditar que nenhum de nós é tão bom 
quanto todos nós. Também por estar convencido de que juntos vamos mais 
longe, porque indiscutivelmente somos mais fortes. Soube dessa forma 
confiar, confiar em si, nos pares, nos servidores, sempre reconhecendo que o 
sucesso seria creditado ao conjunto. Essa segurança foi o grande segredo da 
liderança de V. Exa que apostou na qualidade dos relacionamentos 
interpessoais como garantia do sucesso organizacional. 
 Não é sem razão que Felix Fischer deixa marcas bem 
singulares de sua personalidade. Conseguiu, como poucos, aliar o saber 
jurídico, competência e discernimento no exercício do mandato. Em síntese, 
um excelente julgador e um gestor aprovado. 
 Algo para orgulhar-se. V. Exa transmitirá o cargo com a 
dignidade que é dele. Entregará com paz o destino dessa Casa ao sucessor. O 
expressivo apoio que recebemos, nós que o elegemos para dirigir o STJ, 
permanecerá em nosso coração como nota de orgulho. 
 Relembro um fato inédito relativo à sua posse, onde os 
funcionários, os presentes, os Ministros o aplaudiram por 5 minutos.  
 
 Davam com isso publicidade ao legitimo desejo de que a nova 
gestão mantivesse com os funcionários um diálogo permanente, franco e 
transparente. 
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 Passados dois anos o que dizer? Sem nenhum exagero, o 
Superior Tribunal de Justiça comemora o êxito de uma gestão 
indiscutivelmente participativa. O Ministro Felix Fischer fortaleceu a 
confiança dos servidores na administração, oferecendo-lhes, sem distinção, 
espaço para trabalharem felizes e condições para se orgulharem desta Casa. 
De fato, o ser humano quando quer movimenta histórias, e isso V. Exa. soube 
fazer com coragem e determinação, influenciando, impactando positivamente 
a vida de muitos. Foi um acerto que dispensa a prova dos noves.  
 Por tudo isso, Felix Fischer, receba o envolvente e grato 
abraço do tamanho do nosso reconhecimento pela administração humanitária 
e transparente do biênio que ora encerra. Embora V. Exa. professe que o 
Judiciário não é lugar para biografias nem alimente a vaidade deixar legado 
pessoal, uma gestão que respondeu com autenticidade as divergências do 
meio do caminho e não perdeu o rumo da excelência organizacional só deixa 
saudades.  
 Essa é, no dizer do imortal Machado de Assis, a glória que 
fica. E a glória que fica é de uma gestão de um Colega competente, leal, 
transparente, irmão fraterno.  
 Seja feliz no seu retorno à Turma e à Seção, à judicatura 
plena. Seja feliz no convívio com sua família, que ao deixar o cargo de 
Presidente tempo maior lhe sobrará. Seja Feliz com a Sônia, com os filhos e 
com o neto. Seja feliz ao nosso lado. 
 
 
O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Obrigado. 
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A SRA. ELA WIECHO VOLKMER DE CASTILHO 
(SUBPROCURADORA): Sr. Presidente, Ministro Felix Fischer, nesta 
última sessão da Corte Especial, presidida por V. Exa., o Ministério Público 
Federal apresenta cumprimentos pelo trabalho desenvolvido na direção do 
Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade de sua posse V. Exa. 
comprometeu-se a propiciar condições para que os Ministros da Casa 
pudessem estar concentrados, basicamente, na tarefa maior de uniformizarem 
a interpretação da legislação federal infraconstitucional, visando a segurança e 
paz jurídicas; da mesma forma a dar condições aos servidores para que 
pudessem sempre com orgulho trabalhar motivadamente e felizes. Apontou 
como desafios o envolvimento de todos os colaboradores a consolidação do 
processo eletrônico, especialmente no que tange a integração digital das 
diversas ramificações dos órgãos que operam o processo judicial. A 
racionalização das rotinas administrativas e judiciais, o estímulo aos 
procedimentos atinentes ao recurso especial repetitivo, a iniciativa de busca 
alterações legislativas que afastem de vez a imagem errônea de que esta Casa 
é uma terceira instância recursal. Caso contrário a prática existente continuará 
a servir aos interesses de quem se beneficia com os processos de eterna 
duração.  

 A administração de V. Exa. compartilhada com o Ministro 
Gilson Dipp foi coerente com esses compromissos e perseguiu os objetivos. 
Entre os resultados temos o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos 
Repetitivos, o Fórum Permanente de Recursos Repetitivos, o Modelo 
Nacional de Interoperabilidade, o Programa de Redução de Litígios e de 
Aperfeiçoamento da Defesa Judicial, a regulamentação da Lei de Acesso a 
Informação, a defesa para a aprovação da PEC 209/2012. 
 Se nem todos os objetivos foram alcançados, é porque exigem 
mais tempo e mudanças culturais.  
 Lembrando o provérbio que V. Exa. invocou, segundo o qual 
"seremos todos conhecidos pelas pegadas que deixarmos", fique certo que 
deixou pegadas de bom relacionamento interno e externo, de iniciativas de 
racionalização administrativa e de definições institucionais relevantes.  
 Portanto, parabéns, Sr. Ministro. 
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O SR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Eu queria 
agradecer as gentis palavras do Ministro João Otávio de Noronha e da Dra. 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, ilustre Subprocuradora-Geral da República, 
que, evidentemente, traçaram esse perfil, produto de amizade e convívio que 
nós temos aqui constantemente. Mas se tivemos algum êxito nesta gestão, 
devo isso à atuação dos colegas, dos integrantes da Corte e dos mais 
próximos, no caso, o Ministro Vice-presidente, o Ministro Gilson Dipp, e, 
também, a cooperação institucional da corregedoria do CJF, através do 
Ministro Humberto Martins, e do Ministro João Otávio de Noronha, que é 
chará do meu neto, e que nos ajudou muito sendo Diretor da Enfam. Mas, 
principalmente, tudo que foi conseguido de positivo, evidentemente contou 
com a aquiescência dos colegas, senão não seria possível; e também com a 
atuação eficaz dos servidores, atuação sempre muito oportuna do Ministério 
Público, e também da atuação dos advogados nesta Corte.  
 Mas volto a dizer, recebi essas palavras muito carinhosas, 
mas são mais produto de amizade e convívio. De qualquer forma, eu as 
agradeço muito, sensibilizado e até meio emocionado. 
 Muito obrigado. 
 
 
Srs. Ministros, hoje também é a última atuação do nosso querido amigo e 
Ministro Sidnei Beneti nesta Corte, lamentavelmente, em razão da idade. E 
falará pela Corte a Ministra Nancy Andrighi. 
 Com a palavra, então, a Sra. Ministra Nancy Andrighi. 
 
 
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Sr. Presidente, inicio 
agradecendo a V. Exa. a deferência desta honra.  
 Querido amigo e irmão, Ministro Sidnei Beneti, aproprio-me, 
pedindo a aquiescência do digno Presidente, do privilégio de tecer algumas 
palavras à guisa de despedida do ilustre e querido colega Ministro Beneti.  
 Alguém, algum dia, comparou as nossas vidas como uma 
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longa viagem de trem, com inúmeras paradas, percursos diversos, pessoas que 
embarcam no nosso vagão, compartilham conosco por algum tempo, por 
muito tempo, ou durante todo o percurso da nossa viagem; de nossos sonhos, 
dos próprios sonhos da forma, do tom e cor que emprestamos à vida e das 
propriedades que souberam destacar em suas próprias existências; da 
multidiversidade daqueles com quem convivemos nessa jornada, colhemos 
experiências, aprendemos com as idiossincrasias, e nos aperfeiçoamos nas 
diferenças.  
 E dos inúmeros ocupantes atuais deste meu particular vagão – 
não meu, porque não somente nele eu viajo –, daqueles que por ele já 
passaram e desceram em seus próprios entroncamentos da vida, não há, 
Ministro Sidnei Beneti, como não olhar ao lado e refletir sobre o prazer, a 
alegria e os inúmeros e incontáveis benefícios de ter, Ministro Sidnei Beneti, 
compartilhado por quase sete anos dessa importante fração do nosso caminhar 
pela vida, que foi o julgar. 
 Nosso primeiro encontro, porém, em uma das estações da 
vida, dista de muito antes do STJ, pois de há muito tenho o prazer de 
compartilhar e usufruir, além da companhia agradável, da solidez dos seus 
conhecimentos e da sempre presente sapiência que lhe tisnou, dentre outros 
tantos magistrados, e forjou o jurista que hoje todos nós, Ministros do STJ, 
conhecemos. Sem nunca, mas sem nunca mesmo, deixar de dividir com todos 
parte do seu imenso saber, da forma mais desapegada possível. A capacidade 
técnica e jurídica amealhada, tanto pelas mais de quatro décadas de 
magistratura, iniciada em 1972, quanto pelo revigorante labor no magistério, 
aos quais soube agregar, em química perfeita, um vasto conhecimento sobre 
culturas, línguas e sistemas jurídicos diversos, gerando, Sr. Ministro Sidnei 
Beneti, em síntese, um jurista de escol, em pleno viço, que  a septuaginta hora 
inconsequentemente nos subtrai.  
 Deixa-nos como órfãos de seus ponderados posicionamentos 
e da sua sempre presente preocupação com a Justiça e com o jurisdicionado. 
Aliás, pinço uma frase de V. Exa, muito bem dita, em outras passagens, sobre 
a função do magistrado. Disse V. Exa. e repetiu várias vezes: " O juiz não 
exaure o seu mister, o juiz não exaure o seu dever sem fazer Justiça." 
  Embora, para nós, que temos o convívio com o Sr. Ministro 
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Sidnei Beneti, sejam óbvias essas ponderações, mostra-se, no meu  modo de 
ver, necessária uma nota de louvor para a história do Judiciário brasileiro, 
para a história desta Casa que, nesse prazeroso septuagenário,  usufruiu dos 
predicados do eminente Sr. Ministro Sidnei Beneti. História do Direito pátrio, 
que conviveu com esse jurista e seu apogeu técnico e cientifico. Para a 
história e vida dos jurisdicionados, que tiveram os seus processos julgados 
pelos votos justos e tecnicamente embasados.  
 A nota de louvor, Ministro Sidnei Beneti, também é um 
alento para mim que vivi e convivi, ainda no noviciado de nossas carreiras – 
eu, juíza do Distrito Federal, e  V. Exa., como juiz do Estado de São Paulo, 
com maestria e elegância que sempre teve, jurisdicionando uma das varas da 
capital de São Paulo. Daí, ao Tribunal de São Paulo e, finalmente, a este 
Superior Tribunal de Justiça vi, no acompanhar dos passos do Sr. Ministro 
Sidnei Beneti, um homem e um juiz que, cioso do seu compromisso com o 
justo, foi, desde os primórdios  de sua carreira jurídica, um agente de 
inovação, um agente de sistematização nos e dos procedimentos judiciais.    
 Marco evidente dessa sua faceta a elaboração, ainda quando 
era Juiz em São Bernardo do Campo, do Roteiro de Decisões Judiciais, obra 
carinhosamente conhecida entre tantos juízes que dela se serviram como "o 
Burrinho", porquanto se valiam da experiência do então Ministro Sidnei 
Beneti para pinçarem fórmulas de despacho, decisões e modelos de sentença 
para as quais necessitavam no seu dia a dia no fórum. 
 Mera prévia de sua verve literária, pois é autor de diversas 
obras jurídicas, algumas das quais tive o privilégio, Ministro Beneti, de estar 
ao seu lado, como por exemplo, "O Juiz na Audiência", "Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais", “Comentários ao Código de Processo Civil”. 
 Nessa mesma linha de atuação, destaco também a 
participação do Ministro Beneti, como foi dito ontem, como legislador nas 
Comissões de Reforma dos Códigos de Processo Civil e Penal, na Comissão 
de Elaboração do Projeto de Lei de Mediação e na Comissão de Reforma da 
Lei das Execuções Penais, atuação nas quais emprestou, além da usa vasta 
experiência, o seu conhecimento jurídico e enciclopédico. 
 A propósito, desde hoje, notório conhecimento, nunca é 
demais ressaltar, que ele é fruto do elã e sofreguidão, com os quais o meu 
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amigo, o meu irmão, o meu colega de profissão buscou por toda vida 
amealhar e, mais do que isso, transferir aos filhos. Não o saber pelo saber, 
mas o conhecimento como objetivo, com aplicação, fato que bem 
conhecemos, pois, durante sua permanência nesta Casa, fomos, pelo fruto do 
seu esforço, sempre aquinhoados. 
 O doutorado em Direito Processual, pela Faculdade de Direito 
da USP, os cursos de especialização, também lá concluídos, a sua fluência, 
Ministro Beneti, em idiomas como o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, o 
italiano, sem esquecer, claro, da sua ímpar capacidade de leitura do latim, 
juntaram-se em um cadinho de conhecimento que lhe permitiu burilar com o 
Direito Comparado seu reconhecido senso de justiça, pois encontrou para suas 
ideias sempre inovadoras ecos em sistemas jurídicos estrangeiros. 
 Vem daí como rebento dessa perfeita simbiose entre a mente 
arguta e o saber construído proposições sempre de vanguarda, como a busca 
por tornar os juizados especiais em justiça de equidade ou, então, a luta para 
que os juízes exerçam, nos limites institucionais, a responsabilidade que nos 
toca. 
 Talvez por isso, Ministro Beneti, ser socialmente responsável, 
tenha sido tão profícua a sua atuação para além dos lindes dos tribunais, sendo 
mestre, lecionando em diversas faculdades e universidades, com destaque na 
USP. 
 Pesquisador de Institutos internacionais: Freiburg, Hamburgo, 
Havelberg e Monique. Ativo integrante de institutos nacionais e 
internacionais: na Argentina, Instituto Iberoamericano de Direito Processual; 
na Itália, Associação Internacional de Direito Processual; na Inglaterra, 
Associação de Direito Internacional; na França, Associação Internacional do 
Direito Penal e, na Alemanha, Sociedade Jurídica Alemanha-Japão,  não 
podendo esquecer que, nos Estados Unidos, V. Exa. também faz parte do 
Instituto Internacional de Insolvência. Componente de Conselhos Editoriais, 
conferencista e palestrante. É impossível, Ministro Benetti e ilustres Colegas, 
sintetizar, nesse pincelar de vida, a relevante e inesquecível contribuição para 
a ciência jurídica produzida por V. Exa.  
                        Presidente da União Internacional de Magistrados, o primeiro 
sul-americano a assumir tal cargo, primeiro e único até o presente momento, 
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fez luzir tanto no Brasil quanto no exterior a sua inigualável capacidade de 
trabalho, formação intelectual e potencial absolutamente moderno e inovador. 
                        No STJ, a sua hercúlea produção processual, que ultrapassou 
em números totais mais de 100 mil decisões, precisamente 106.442, número 
que só vai até o dia 30 de maio último, decisões que falam do seu vigor, de 
sua preocupação com o jurisdicionado, da sua seriedade, mas, principalmente 
e enfatizando, da sua vocação para ser juiz.  
                        Ministro Benetti, quando a inapropriada estação deste vagão 
chega na estação da aposentadoria, priva-nos do fulgor de seu intelecto e de 
sua maviosa atuação neste Colegiado, da paz que V. Exa. entronizou aqui 
nesta Casa pela sua serenidade.  
                        Externo, em nome de meus Colegas - tenho a absoluta certeza 
de todos Colegas -, o meu desejo de que continue a ser o nosso companheiro 
em outros caminhos. Já quase implorei a V. Exa. para ir ao Conselho 
Nacional de Justiça, especificamente prestar vossos indispensáveis serviços 
na Corregedoria Nacional de Justiça. E também, Ministro Benetti, em outras 
plagas, mas sempre levando consigo a marca que aqui deixa, que é a alegria 
de viver. 
                        Findo essas palavras, Ministro Benetti, dizendo a V. Exa. que 
as estrelas não surgem do nada, não são fruto do acaso, mas elas são 
amalgamadas por um longo tempo e apuradas no cadinho da vida, até 
poderem fazer do éter força real, capaz de apontar o norte, capaz de se tornar 
um guia. Sendo estrela polar ou empunhando a lanterna de Diógenes, 
obrigada, Ministro Benetti, obrigada, nosso Colega Ministro Benetti, por ter 
sido o nosso lume. 
                        Muito obrigada e seja muito feliz! 
 
A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
(SUBPROCURADORA): Egrégio Tribunal, senhoras e senhores, prezado 
Sr. Ministro Sidnei Beneti, tenho a satisfação e o privilégio de, em nome do 
Ministério Público brasileiro, associar-me às homenagens que a Corte presta 
ao ilustre Ministro, por ocasião de sua aposentadoria. São homenagens justas 
e inescusáveis a um Magistrado que dispensa aos Colegas, servidores e 
trabalhadores do Judiciário um tratamento respeitoso, que tem reputação sem 
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mácula, que é estudioso e dedicado, assim como operoso e culto. 
  Juiz de carreira, experimentada em vários graus de jurisdição e 
em diferentes comunidades de jurisdição, alcançou reconhecimento 
internacional ao presidir a União Internacional de Magistrados. Sua 
Excelência, nos últimos tempos, tem prestado seus melhores esforços, 
conhecimentos e sensibilidade à gigantesca tarefa de aperfeiçoar a legislação 
da execução penal, pois indicado pelo Tribunal para integrar a comissão 
instituída pelo Senado Federal destinada à revisão desse importante campo 
normativo.  
  Particularmente, na atual conjuntura em que o sistema prisional 
dá sinais manifestos de saturação e inviabilidade pelos padrões até então 
adotados, a urgência do esforço e dedicação que tanto caracterizam a 
personalidade do Sr. Ministro Sidnei Beneti tem sido uma promessa de 
mudanças e uma esperança de que os órgãos do Poder Judiciário levem ao 
legislador a angústia da injustiça e da desigualdade na aplicação da lei penal, 
que os juízes, órgãos do Ministério Público e autoridades policiais, 
diariamente, experimentam. 
  Esse registro ao final de uma caminhada de sucessos e 
conquistas, sem esquecer ou desmerecer tantos outros que poderiam ser 
mencionados em testemunho da importância da passagem do Sr. Ministro 
Sidnei Beneti pelas salas de julgamento e pelas salas de ensino deste País, 
pensa o Ministério Público de seu dever assinalar, para a história da Casa, 
como agradecimento da comunidade jurídica pelo empenho e como 
reconhecimento pela construção de uma obra cuja continuação e coroação, 
ainda que por outras mãos, poderá constituir um marco na vida dos cidadãos e 
cidadãs, sobretudo daqueles e daquelas que, no cárcere, precisam de atenção e 
cuidado dos Magistrados e dos membros do Ministério Público. 
  A saudação que merece o Sr. Ministro Sidnei Beneti é um até 
breve, pois consumada uma etapa, seguramente, Sua Excelência perseguirá 
por outros caminhos a mesma busca de respeito à justiça e aos direitos dos 
cidadãos e cidadãs, porque assim foi sempre a sua trajetória de vida. 
  Receba, estimado Ministro, o sincero apreço da instituição que 
ora represento e de seus membros, bem como os votos de feliz porvir e mais 
tempo para dedicar-se à sua paixão pela literatura. 
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O SR. CELSO CINTRA MORI (ADVOGADO): Excelentíssimo Senhor 
Ministro Presidente Felix Fischer, cumpro inicialmente e com profunda 
convicção e imensa alegria a solicitação do Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que por 
desencontro de agendas não pôde estar aqui neste momento, para fazer com 
que se registre em nome dos Advogados do Brasil e dos Advogados que 
militam nesta Casa, neste ato em que pela última vez V. Exa. preside esta 
Corte, as homenagens e agradecimentos de todos os Advogados do Brasil. 
Solidarizo-me com as falas que me antecederam e que devem ser 
integralmente subscritas. Ressalto que sua gestão, moderna e consentânea 
com as exigências do nosso tempo, honra a sua brilhante trajetória no mundo 
jurídico, a sua formação de jurista e de economista, a sua atuação como 
Membro do Ministério Público e Magistrado, se coroam com seus louros de 
administrador eficiente e objetivo. A sua racionalidade, quase germânica, eu 
diria, e a sua sensibilidade denunciada na sua paixão pela música foram 
postos a benefício deste Tribunal com grandes resultados, e os Advogados do 
Brasil lhe são imensamente gratos por isso.  
 Exmas. Sras. Ministras, Exmos. Srs. Ministros deste Superior 
Tribunal de Justiça, advogados, membros do Ministério Público, senhores 
servidores deste Tribunal, senhoras e senhores, Exmo. Sr. Ministro Sidnei 
Agostinho Beneti, honrado pela Ordem dos Advogados do Brasil com a 
oportunidade e a responsabilidade de homenagear V. Exa. em nome dos 
Advogados, peço-lhe vênia para não falar como seu amigo, que me orgulho 
de ser desde quando nos conhecemos na Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco. Peço vênia para não falar como companheiro de partido 
político universitário, de lutas acadêmicas e nacionais que vivemos irmanados 
no berço período de 1964 a 1968, equilibrando-nos na equidistância entre a 
resistência à ditadura dos atos institucionais e a resistência consistente e 
consciente aos apelos da radicalização e da luta armada. Mandam os rituais 
desta solenidade que eu fale em representação da Ordem dos Advogados do 
Brasil no plano institucional. Não falo pois do amigo nem ao amigo, falo do 
juiz e ao juiz, do magistrado e ao magistrado, do cidadão e ao cidadão Sidnei 
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Beneti. Peço apenas uma permissão, Ministro Sidnei Beneti, para uma 
pequena, significativa e necessária quebra neste protocolo para homenagear 
merecidamente sua esposa e companheira Sílvia, sem cuja presença na sua 
vida, tudo que se vai dizer aqui talvez não acontecesse na mesma intensidade 
e, certamente, teria menos brilho e menos colorido. Os filhos, os genros, as 
noras e os netos que aqui também são homenageados são frutos festejados 
desta simbiose de corpos, de almas, de crenças e de realizações de um casal 
unido em quase devoção.  
 Senhoras e senhores, do que vou dizer a seguir, dou 
testemunho sob a fé do meu grau.  
 Sidnei Beneti, vindo da terra natal de Ribeirão Preto, chegou 
à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1964, com dois 
pequenos tesouros em sua bagagem. Em uma das bolsas, está a sua 
personalidade. Trazia definidos os traços de caráter e sólida formação moral 
que lhe deram seus pais Fioravante e Ináh. Chegou com a estrutura mental e 
moral de um homem de bem, sério nas coisas sérias, jovial, bem-humorado e 
cordial no trato pessoal e na vida acadêmica. Na outra bolsa, de seu embornal 
de virtudes, trazia o gosto pelo conhecimento e pela cultura, cultivado nos 
bancos de excelente escola pública, o Instituto de Educação Otoniel Mota, de 
Ribeirão Preto. 
 Salústio, o filósofo e não o inimigo de Catilina e de Cícero, 
ensinava que todo homem é o arquiteto de seu próprio destino. Sidnei Beneti 
intuiu desde cedo essa verdade e dedicou-se diuturnamente, anos a fio, a vida 
inteira, a construir o seu próprio destino. Empreendeu uma tarefa sem fim, tão 
árdua quanto gratificante, comprometeu-se com o projeto de ser o que é, e 
porque é o que projetou ser, é um vencedor. Espírito inquieto, investigador e 
sequioso de desenvolvimentos intelectuais, Sidnei Beneti aportou à Faculdade 
de Direito já com respeitável densidade intelectual. 
 Ainda estudante do curso clássico, fora debatedor maratonista 
na 'Semana Euclidiana', tradição veneranda da cidade de São José do Rio 
Pardo. Na leitura de 'Os Sertões' e no estudo da monumental obra e da 
conturbada vida de Euclides da Cunha, presumo que Sidnei Beneti tenha tido 
a confirmação de suas crenças embrionárias: "O homem é em si mesmo o 
valor transcendente e a medida de todas as coisas, mas precisa ser 
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compreendido no contexto do seu espaço e do seu tempo". Decidido desde os 
bancos acadêmicos a se tornar juiz, Sidnei Beneti não se limitou a ser um juiz, 
tornou-se um excelente magistrado, um magistrado consciente do seu espaço, 
do seu mundo e do seu tempo. 
 Nele se harmonizam, em coerente convivência, os princípios 
e as aspirações da Justiça, as normas e a disciplina do Direito, e as 
preocupações e as realizações da cidadania. A Justiça não é um ponto de 
chegada, não é um marco objetivo que se possa encontrar no mapa das nossas 
vidas. A Justiça é uma aspiração subjetiva, um desejo, uma busca infinita pela 
realização equânime da dignidade humana. Não existem, que nos perdoe Hans 
Kelsen, normas de Justiça, porque normas são estruturas definidas e fechadas 
nos seus próprios limites. O que existem são princípios de Justiça, são 
elementos fundamentais e conceitos abertos que se constroem diária e 
continuamente. 
 A luta pela Justiça não se confunde com a luta pelo Direito, 
porque a luta pela justiça pressupõe batalhas inacabadas em busca de anseios 
que se renovam.  
 A Justiça é um ideal, não no sentido de uma ideia 
preexistente, absoluta, universal e definitiva do universo platônico, mas um 
ideal no sentido de ideias elevadas e dignificantes, construídas pelo espírito 
humano, com objetivos a serem alcançados entre as nuvens da utopia e os 
horizontes da realidade.  
 Sidnei Beneti entendeu, viveu e viverá isso. Nele, pulsa o 
ideal de justiça e nós o festejamos e homenageamos por isso.  
 Mas o bom juiz almeja Justiça, mas aplica o Direito; Direito e 
Justiça, que nem sempre andam juntos.  
 O Direito é a expressão mais sublime, mais elevada, mais 
dignificante da democracia e do processo civilizatório. O Direito é a vontade 
do povo, haurida, refinada e fortalecida no que existe de mais requintado da 
cultura de cada nação e transformado em vontade cogente da sociedade e do 
Estado. Direito é norma. O parâmetro é obrigatório para governantes e 
governados. É ferramenta sublime árdua do trabalho de juiz.  
 O juiz não diz o Direito que quer, diz o Direito que existe, 
como o encontrou e como o interpreta a partir de determinados fatos.  
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 Ministro Sidnei Beneti soube e sabe, como juiz, aplicar o 
Direito, interpretando-o, segundo os princípios de Justiça, respeitadas as 
raízes e os conceitos fundamentais da norma e da lei. Nós também festejamos 
e o homenageamos por isso.  
 Mas de que valem, para que servem a Justiça e o Direito, se 
não servirem ao homem, a sociedade, a cidadania?  
 O homem – enfatizava o Professor Ataliba Nogueira, nas 
nossas aulas da São Francisco – é um animal politico, repetindo Aristóteles. E 
Sidnei Beneti o aluno atento e perspicaz não demorou a concluir que a Justiça 
e o Direito servem ao homem e a polis no mesmo passo em que são servidos 
pelo homem e pela polis.  
 “O homem”, dizia Protágoras, e está gravado nos salões deste 
Tribunal, “é a medida de todas as coisas”. 
 Ministro Sidnei Beneti cultivou em si o humanismo como o 
arcabouço fundamental na arquitetura da sua personalidade. O humanismo na 
sua perspectiva individual, acreditando e praticando em si mesmo, a crença de 
que o homem é um ser que se aperfeiçoa. O humanismo na sua perspectiva 
altruísta, acreditando e praticando a crença de que o homem é um ser que se 
doa, que se entrega ao interesse coletivo, que batalha as batalhas do bem 
comum.  
 O “eu” só se enriquece verdadeiramente na grandeza do 
“nós”: nós, a raça humana; nós, o espírito humano; nós, a sociedade humana.  
 A sua vida, as suas crenças, sua visão de humanista, Sr. 
Ministro Sidnei Beneti, têm sido e serão o guia da sua vida de bom marido, 
bom pai, bom avô, de bom e firme esteio do seu pequeno e valioso clã, mas, 
sobretudo, na sua visão e vida de humanista, V. Exa. tem sido o bom cidadão. 
Basta correr os olhos pelo curriculum aqui já recitado. O que se verá é uma 
vida inteira coerente e eficientemente dedicada ao bem comum. Dedicado a 
aprender para ensinar e a ensinar para compartir. Uma longa carreira de 
realizações que transcendem a magistratura, por mais honrosa e honrada que 
esta seja.  
 Realizações que se projetam nacional e internacional, em 
todas as línguas: no português, no espanhol, no francês, no alemão, no italiano 
e até no latim, espargindo e plantando e colhendo esforços e conquistas em 
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prol de uma sociedade justa, digna e profundamente humana, no que a 
humanidade tem de mais virtuoso 
 Ministro Sidnei Beneti, na  arquitetura de si mesmo, 
encontrou a virtu; encontrou e vestiu a virtu no seu duplo sentido. Virtu pelo 
culto e vivência dos nobres sentimentos e das virtudes de que é capaz o ser 
humano; e virtu no sentido da habilidade de agir da maneira correta no 
momento certo. E nós o festejamos, também, e muito por isso. 
 Ministro Sidnei Beneti, hoje é o último dia da sua vida de 
magistrado. Louvem-se os seus pais, a sua família, os seus conselheiros, o seu 
esforço; e louvem-se os deuses por essa jornada que se completa com honra e 
com glória.  
 Mas hoje, também, é o primeiro dia do resto da sua vida. A 
energia, as qualidades e a competências, as virtudes que o trouxeram até aqui, 
nesse marco simbólico de vitória, não se exaurem neste Tribunal. Ficarão 
aqui, certamente, o seu exemplo, a sua jurisprudência, a força das suas 
crenças e a saudade da sua companhia, mas as mesmas energias, qualidades, 
competências e virtudes que o trouxeram a este Tribunal vão acompanhá-lo 
na saída pela porta da frente e irão mantê-lo, alimentar a sua alma e 
impulsionar a sua vida nos longos e profícuos anos dessa nova fase que hoje 
se inicia.   
 Ministro Sidnei Beneti, vira-se essa página e começa 
incontinente um novo capítulo no livro da sua vida; que esse livro continue a 
ser escrito em linguagem universal de sabedoria, de dignidade, de coragem e 
de grandeza. Muito obrigado. 
 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: Muito obrigado, Sr. Presidente. 

É um momento de enorme emoção. Como em outra ocasião 
cheguei a dizer na 2ª Turma, tenho medo de repetir aquilo que ocorreu com os 
jogadores da seleção brasileira, na alegria e na tristeza. 

Sr. Presidente, Felix Fischer; Srs. Ministros dos meu Tribunal, 
inclusive os eminentes Ministros da 2ª Seção que não integram a Corte 
Especial e que se fazem aqui presentes; eminentes Advogados; Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, representando o Ministério Público 
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Federal; Srs. servidores, inclusive os do meu gabinete aqui presentes. Sra. 
Ministra Nancy Andrighi, V. Exa. me deixou com muitas dificuldades de 
continuar na sessão e continuar falando, emocionando-me até o fim; Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, agradeço as palavras provindas de quem 
vem, possuem um imenso significado para mim; Advogado Celso Mori, que é 
o orador da minha turma de 1968, da Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco, vem aqui em um verdadeiro programa de recuperação histórica 
engrandecer este momento da minha despedida; senhores servidores; senhoras 
e senhores; meus familiares, especialmente minha esposa, meus filhos aqui 
presentes e minha nora. 

Ingressei na Magistratura como juiz substituto em São Paulo há 
mais de 42 (quarenta e dois) anos, no dia 14 de janeiro de 1972. Fui com a 
pequena família, minha mulher Silvia e minha filha Ana Carolina, de 4 
(quatro) meses, de trem da Companhia Paulista para Rio Claro tomar posse na 
Comarca, como era exigência legal. 

Percorri a Magistratura de São Paulo morando em 5 (cinco) 
Comarcas: Rio Claro, Palestina, Santa Cruz do Rio Pardo, São Bernardo do 
Campo e Capital, e integrei 3 (três) tribunais em São Paulo: Tribunal de 
Alçada Criminal, Primeiro Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Justiça. 

Nomeado em dezembro de 2007, por ato do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a quem de público agradeço neste momento a confiança 
da nomeação, na vaga do eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
desde então, integro o Superior Tribunal de Justiça, na Terceira Turma, na 
Segunda Seção e, ultimamente, nesta Corte Especial. 

Na Terceira Turma, encontrei grandes nomes, homens de 
qualidade jurisdicional e humana extraordinárias: Humberto Gomes de 
Barros, Ari Pargendler, Nancy Andrighi. Por ela passaram Ministros 
substitutos, Desembargadores Estaduais, Paulo Furtado e Vasco Della 
Giustina. A composição atual é motivo de honra para mim: Nancy Andrighi, 
João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas 
Cueva. 

Na Segunda Seção, além dos Ministros da Terceira Turma, os 
Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Isabel Gallotti, Antonio Carlos 
Ferreira e Marco Buzzi. Antes também a tendo integrado os Ministros 
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Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior e o Ministro Substituto, 
Desembargador Federal convocado Carlos Mathias. 

Extraordinária experiência esta de integrar o Superior Tribunal de 
Justiça. Convivência com Ministros, Procuradores da República e advogados 
extremamente preparados, grandes juristas e seres humanos, lutando por 
realizar a melhor Justiça. Grandes amigos que sempre me dedicaram a maior 
consideração e profundo afeto. Funcionários exemplares e dedicados, um 
exemplo de trabalho, comprometimento pessoal e qualidade, produto da 
seleção pelos disputados concursos públicos da Capital Federal. 

Contei com um gabinete de excelência, aqui presente, chefiado 
pela Chefe de Gabinete, Dra. Sílvia Póvoa e integrado por funcionários, todos 
do quadro concursado do Tribunal, grupo de grande produtividade, qualidade 
e estabilidade, em que foram poucas as mudanças, prosseguindo os que 
saíram como se ainda integrassem o gabinete. 

Destaco a qualidade de todo o corpo de servidores do Tribunal, 
agradecendo a Coordenadora da Corte Especial, Dra. Vânia, Coordenadora da 
Segunda Seção, Dra. Ana Elisa, Coordenadora da Terceira Turma, Dra. Maria 
Auxiliadora, e todo o pessoal que enumero: taquígrafos, seguranças, garçons, 
pessoal de comunicação e serviços especiais, Seção de Atendimento, 
pesquisas, Seção de Jurisprudência Temática, Seção de Restauração da 
Biblioteca, coordenadorias, editoria, imprensa, TV, rádio, Nurer, pessoal de 
bancos, os próprios servidores de outras atividades que nos auxiliam, os 
cabeleireiros, Departamento de Saúde, enfim, todos os servidores exemplares 
deste Tribunal e a ele próximos. 

Tribunal magnífico, diante de cuja eficiência é difícil aceitar a 
simplista afirmativa de que o problema do Judiciário seja apenas de gestão, e 
não de quantidade de processos derivada de um sistema processual caótico 
instituído pela lei. 

Lutamos com quantidade de trabalho assombrosa, seguramente a 
maior do mundo. No STJ, no período de 12 de dezembro de 2007 a 20 de 
agosto de 2014, proferi 109.806 (cento e nove mil oitocentos e seis) votos e 
decisões monocráticas, atualizando os dados colhidos pela Ministra Nancy 
Andrighi de 103 (cento e três mil), de maio. 

Considerando que os processos possuem ao menos duas partes, 
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veja-se que o número de pessoas julgadas ultrapassa o de grandes cidades, e a 
repercussão nacional dos julgados abrange muito maior número de gente 
julgada neste País. 

Procurei fazer o melhor, mas tenho consciência do risco 
jurisdicional de trabalhar em uma massa de trabalho assim, e julgando teses 
que vão se aplicar para todo o País, a nortear juízes de tribunais dos estados e 
das regiões. 

Como gostaria de ter tido mais tempo para pensar, para mais 
pesquisar, para aprofundar ainda mais, sobretudo, na outorga da resposta 
pormenorizada a cada detalhe dos autos e a cada alegação dos advogados, 
como fazia antigamente na minha longa carreira na Magistratura. 

Mas foi preciso não paralisar os processos recebidos para liberar 
as partes ao agir na vida sem o penoso entrave de um processo pendente. A 
dinamização dos serviços da Corte a que assisti e de que participei, 
especialmente a inacreditável informatização com o escaneamento de cerca de 
390.000 (trezentos e noventa mil) processos, folha por folha, a implantação do 
sistema de julgamento de processos repetitivos representativos de 
controvérsia multitudinárias, a própria criação do NURER – Núcleo de 
Recursos Repetitivos, graças à compreensão e ao apoio de V. Exa., Presidente 
Felix Fischer, e de dedicado corpo de funcionários, e o futuro julgamento de 
recurso por repercussão geral, ora em debate legislativo, sem dúvida darão 
melhores condições de trabalho aos julgadores em prol da formação de tese 
estáveis, colaborando para a eliminação da insegurança jurídica que tanto mal 
causa à sociedade brasileira. 

Tive alegrias imensas em julgar. Indescritível a felicidade de ver 
restabelecido o direito violado, mas também sofri, e muito, ao ver o 
padecimento de partes e advogados diante da decisão desfavorável, muitas 
vezes não se conformando com o julgamento por acreditarem, sinceramente, 
ter direito. Sentimentos de alegria e tristeza são visíveis pelos julgadores, 
especialmente nas salas de sessões deste Tribunal, cujo formato, situado o 
auditório em nível superior ao dos julgadores, amplia a imagem das partes e 
advogados, permitindo ver, concretamente, o sentimento da maior alegria e da 
profunda dor nas fisionomias. 

Julguei os processos que foram possíveis, havendo recebido, ao 
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empossar-me, cerca de 9.600 (nove mil e seiscentos) processos e tendo, 
posteriormente, recebido mais 82.669 (oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta 
e nove) processos novos, deixo hoje 1.890 (um mil, oitocentos e noventa) 
processos conclusos, que constituem um dos menores acervos dos gabinetes 
nossos. 

No NURER, no pedido de 9 de maio de 2003 a 20 de agosto de 
2014, foram recebidos 10.666 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis) 
processos, decididos 4.417 (quatro mil, quatrocentos e dezessete) e deixados 
conclusos, hoje, apenas, 273 (duzentos e setenta e três) processos. Não deixo 
hoje nenhum voto-vista pendente, nenhum acórdão por redigir ou assinar, mas 
sinto profundamente não ter tido tempo de julgar todos os processos a mim 
distribuídos e que permanecem em meu gabinete. 

Será difícil viver fora da Magistratura, mas espero encontrar a 
compensação do alívio das responsabilidades do cargo que trazem tantas 
restrições de vida. Espero não mais ter que despertar de madrugada, todos os 
dias, inclusive domingos e feriados, e já começar a trabalhar sem descanso até 
o adormecer à noite. 

Sentirei saudades da noite estrelada, do alvorecer e do pôr do sol 
de Brasília, que vejo da janela do meu escritório de trabalho no apartamento. 
Mas viverei a vida e a família sem a aflição de, minuto a minuto, ser 
responsável pelos destinos da vida dos outros postos à minha mesa de 
trabalho. 

Agradeço aos eminentes Ministros desta Corte, especialmente a 
V. Exa., Sr. Presidente, aos Ministros da Terceira Turma, da Segunda Seção e 
da Corte Especial com quem mais proximamente trabalhei, pedindo licença 
para representá-los a todos na pessoa de V. Exa., Sr. Presidente, simbolizando 
V. Exa. os Presidentes do meu período de Tribunal: Raphael de Barros 
Monteiro, Humberto Gomes de Barros, de uma memória extremamente 
saudosa para nós, Francisco Cesar Asfor Rocha e Ari Pargendler, e saudando 
o Presidente já eleito, futuro Presidente Francisco Falcão. 

Por incrível coincidência cronológica, deixo o Tribunal quando 
V. Exa. preside a última sessão da Corte Especial. Vou pedir a V. Exa. 
permissão, ao final dessas palavras, para me retirar, juntando-me a meus 
familiares. 
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Agradeço o apoio às minhas atividades, especialmente na 
implantação do NURER. 

Agradeço à eminente Ministra Nancy Andrighi, futura 
Corregedora Nacional de Justiça, uma das maiores responsabilidades 
imagináveis que pode recair sobre os ombros de um Magistrado. De V. Exa. 
disse, já uma vez, que vai ser um agir muito firme e consistente neste 
Conselho Nacional, uma mão de ferro em luvas de veludo. Companheira de 
tantas atividades comuns. Agradeço as palavras que me emocionaram 
profundamente em nome do Tribunal. Palavras profundas de amizade querida, 
de amizade de trabalho juntos desde os anos de 1990, nas Comissões de 
Reforma Processual, na Escola Nacional da Magistratura, presidida pelo 
saudoso amigo e mestre Sálvio de Figueiredo Teixeira. Condômina em três 
livros publicados e companheira de bancada a auxiliar-me, lado a lado, na 
Terceira Turma e na Segunda Seção, por todo o meu tempo de Tribunal. 

Agradeço à eminente Subprocuradora-Geral da República, Dra. 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, a quem admiro desde os tempos em que, na 
preparação, no isolamento de uma biblioteca na Alemanha, da minha tese de 
doutorado, li seus estudos sobre a Execução Penal, pela amabilidade do 
pronunciamento representando o Ministério Público Federal. 

Agradeço ao Advogado Celso Cintra Mori que, à moda de um 
programa da saudade, fez-me a despedida na palavra do orador oficial da 
minha turma de 1968, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a 
velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco. 

Agradeço ao eminente Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Advogado Marcus Vinícius Furtado Coêlho, pela 
designação do nosso orador oficial da turma para representar os Advogados 
do Brasil neste ato da minha aposentadoria. 

Agradeço aos meus familiares, minha mulher Silvia, com quem 
estou casado desde 1968, vive comigo a Magistratura há 42 anos e meio; 
meus filhos Ana Carolina e Sidnei; minha nora Renata, aqui presente, com 
meus netos Gabriel Henrique e Mariana, e meu genro Rodrigo, em São Paulo, 
a cuidar da neta Manuela, recém-nascida. Lembro minha mãe, Ináh de 
Andrade Nogueira Beneti, nos seus 94 anos, lá em Ribeirão Preto, e a 
memória de meu pai, Fioravante Beneti e meus sogros Agenor Alves de 
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Aguiar e Geni Santos de Aguiar. 
Agradeço a presença de meus cunhados, que vejo no auditório, 

Adilson, Luísa, Irene, Alberto; meu sobrinho João Marcelo e os meus 
afilhados Marcelo Avancini Neto e Jorge, afilhados e amigos queridos. 

Agradeço aos amigos e aos funcionários aqui presentes. Peço 
licença para agradecer a presença do advogado que era o Presidente da Ordem 
dos Advogados de São Bernardo do Campo no meu tempo de São Bernardo, o 
eminente Advogado Roberto Teixeira. Muito obrigado pela sua presença. 

Agradeço a presença dos meus ex-assistentes do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 

Aposento-me devido ao limite de idade estabelecido pela 
Constituição, caso contrário, sem dúvida que permaneceria. Mas não há 
aposentadoria do afeto e da amizade. 

A despedida entristece. 
Foram várias as minhas despedidas na Magistratura, mas sempre 

a carreira prosseguia, com um novo horizonte na mesma profissão, indo 
adiante. Agora, não é assim, é diferente, é definitivo. Saio desta sala de sessão 
acompanhado de meus funcionários, que peço que me conduzam em 
devolução aos meus familiares que aqui me aguardam. 

Chego ao fim. Amanhã, não serei mais juiz. Não mais vestirei as 
togas de Ministro desta Corte e não serei devolvido à toga de Desembargador 
de São Paulo. Estas togas serão guardadas e conservadas. Meus familiares, 
um dia, me vestirão com elas à despedida derradeira. 

Muito difícil dizer adeus. Peço licença para retirar-me. 
Muito obrigado! 
 
 


