
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SEGUNDA TURMA 

 
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 17 DE JUNHO DE 2008 
 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. ANTÔNIO CARLOS 
FONSECA DA SILVA 
SECRETÁRIA : Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) ELIANA CALMON, 
HUMBERTO MARTINS, HERMAN BENJAMIN e CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), foi aberta a sessão. 
 

PALAVRAS 
 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, antes de encerrar 
os trabalhos, quero reiterar meus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Ministro 
Carlos Mathias. Como há alguns processos em pauta de relatoria de S. Exa., nada 
impede que sejam julgados na próxima sessão; o próprio Ministro Mauro Luiz Campbell 
também está de acordo. 
Até o momento, o Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias, nesse pouco tempo que 
esteve conosco, julgou 2.179 processos em sessão e proferiu 3.026 decisões 
monocráticas, o que representa 5.205 processos que foram retirados do acervo do 
Gabinete do Sr. Ministro João Otávio de Noronha e será passado ao Sr. Ministro Mauro 
Luiz Campbell. 
Trata-se de um esforço expressivo que mostra a abnegação e o cuidado com que S. 
Exa. se houve durante esse tempo, além de nos permitir uma convivência amena, 
suave e tranqüila e que somente serviu para elevar o nível dos debates desta Turma. 
Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias, receba nossos sinceros agradecimentos e o 
reconhecimento de nossa Turma pelos relevantes e excelentes serviços que V. Exa. 
aqui prestou. 
 
O SR. ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA (SUBPROCURADOR): Srs. 
Ministros, sempre foi uma grande satisfação estar aqui e mais ainda dirigir essas 
palavras ao nosso amigo Ministro convocado Carlos Mathias. Conheço S. Exa. do 
Tribunal Regional Federal e desde então tenho o prazer dessa convivência. 
O Superior Tribunal de Justiça tem hoje dois juízes convocados. A meu ver, foi uma 
atitude de grande acerto, porque somente ajuda a dar vida ao Tribunal, e o Sr. 
Ministro Carlos Mathias, aqui entre os seus Pares, tem-se revelado uma criatura 
paciente, bom trato, uma grande referência às idéias dos Colegas por seu equilíbrio e a 
segurança das suas manifestações. Tudo isso tem demonstrado que S. Exa. é um 
soldado, um senhor a serviço das missões do Judiciário. 
Sr. Ministro Carlos Mathias, V. Exa. pode ser tranqüilamente considerado um modelo 
de juiz, que certamente engrandecerá o Judiciário. Leve essas palavras em nome do 
Ministério Público Federal e da nossa amizade. Felicidade. 
 
O SR. MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª 
REGIÃO): Sr. Presidente, confesso que estou emocionado. Já houve quem dissesse 
que a emoção é um incêndio na lógica; portanto, além de ser telegraficamente breve, 
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o mais breve possível, tenho o dever de agradecer o carinho neste momento de 
despedida, que sempre leva à tristeza. 
Lembro-me sempre das Tristes de Ovídio - no meu tempo se estudava muito o Latim - 
quando dizia que não tinha tempo nem espaço porque César já lhe ordenara afastar 
para os limites extremos da Ozônia, que era o nome, como sabem, poético de Roma. 
E, assim, nessa função de curinga, muito honrosa para mim, irei para a Quarta Turma, 
em que, pela primeira vez, julgarei matérias da minha formação acadêmica. 
Quem procurar trabalhos meus publicados sobre Direito Tributário - sobre Direito 
Constitucional talvez encontre alguma coisa -, mas sobre ramos encontrará 
Comentário do Código Civil, no meu modesto direito autoral, ou então História do 
Direito, que não quer dizer que eu tenha uma pequena noção de Direito e o resto seja 
história. 
Antoine de Saint-Exupéry dizia que os homens gostam de números e acrescentava que 
não basta dizer que há fome na Índia; é preciso que se diga que 500 milhões de 
hindus, hoje são muitos mais, morrem de fome. 
Seria muito ingênuo de minha parte, um convocado, competir com os demais 
membros da Casa, até porque seria uma competição sem alvo, sem resultado; dá-me 
tranqüilidade saber que julguei mais de mil processos por mês enquanto estive aqui, 
mas o problema não é quantidade. Digo isso não para me exaltar, porque não ficaria 
bem em minha formação cristã, mas queria compartilhar com o verdadeiro Exército de 
Brancaleone, que são meus dois assessores do Tribunal Regional Federal, e mais o 
auxiliar de plenário, também conhecido como capinha, e meu chefe de gabinete. 
Montaigne dizia: "Je ne regrette rien." Não lamento nada, avanço. Não estou 
lamuriando e com queixumes, pedindo mais funcionários, mas apenas agora estou com 
praticamente a metade da lotação ideal de um gabinete. Disso não reclamo; fizemos o 
possível, acabo sendo assessor de mim mesmo, acumulando função e, como não é 
remunerada, não há Conselho que possa me proibir de agir assim. 
Agradeço os momentos muito felizes que passei aqui, em que aprendi grandes lições e 
pude reafirmar o que já conhecia, pois tinha servido com a eminente Ministra Eliana 
Calmon; conheço sua forma independente e aguerrida, que, às vezes, nos lembra uma 
adolescente lutando por um lugar ao sol tal a sua garra, independência, honestidade 
de propósitos, competência. Nunca polemizamos, somente às vezes com o Sr. Ministro 
Herman Benjamin, mas também com grande cordialidade, que é o grande óleo 
lubrificante das relações humanas, porque divergir é da essência do colegiado. 
Aliás, para isso existem os tribunais, não para decisão monocrática – vejam que 
procurei ser sempre muito parcimonioso, não há uma decisão monocrática a não ser 
que tenha escapado ou que a matéria não fosse, no mínimo, polêmica. Esse cuidado é 
o de quem vem para conjugar o verbo servir, o verbo trabalhar; sobretudo não para a 
exaltação pessoal, mas para que possa corresponder àquela confiança que a Corte lhe 
deu. 
Meu vizinho, o Sr. Ministro Humberto Martins, sempre tão cordial, tão amigo, 
compreensivo; diria que eu vinha aqui com gosto de quem vem para uma academia. 
Nosso Presidente, com quem servi pela primeira vez, mas que já o admirava de longe, 
sempre tão preciso nas suas observações. Hoje mesmo – levo fama de 
gastar o meu Latim –, havia uma citação que faltava um “l” no apellatum, na 
expressão 'tantum devolutum quantum apellatum'. Mandei-lhe imediatamente 
resposta, dizendo 'correcta facta', a correção foi feita; portanto, pode-se gastar ainda o 
Latim. Hoje, ninguém mais fala o Latim, mas é nosso instrumento. Assim como os 
médicos falam em grego e não precisam falar grego, os profissionais de Direito falam 
em Latim, ainda que não falem Latim. 
Quero agradecer a esta Turma que, sendo Segunda, como dizem os gaúchos - de 
gaúcho entendo, porque sou casado com uma -, é especial e de primeira. 
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Quero agradecer o convívio, as palavras generosas do Subprocurador-Geral da 
República Dr. Antônio Fonseca. Digo doutor porque é doutor em Direito com tantos 
méritos e gosto de toda sua família. Quando se fala em Antônio Fonseca, tem que se 
falar em uma operação casada, pois é casado com a Dra. Denise Vinci Tulio, com quem 
servi por muito tempo na Corte Especial do Tribunal Regional Federal. A Dra. Denise 
foi chefe da Procuradoria da República na Capital da República. Foram momentos 
muito felizes, muito agradáveis, de grande lição. 
Agradeço aos funcionários tão lhanos. Uma vez ouvi o DNER dizendo que fazia 
estradas com engenheiros, máquinas e advogados; mostrando também como os 
advogados trabalhavam. Digo eu: aqui, fazemos justiça com aquilo que temos, com os 
conhecimentos hauridos, com o que está no processo e com aqueles que nos auxiliam. 
Esta Turma é especial e de primeira também no que se refere aos seus servidores, 
todos muito simpáticos e agradáveis. É sempre uma Casa de uma acolhida. 
Hoje, fala-se muito na acolhida. Certa vez, visitava um tribunal administrativo da 
França, onde tinha uma sessão de acolhida. Deveríamos ter nos nossos tribunais, mas, 
se não a temos institucionalizada, temos espontaneamente, que é a acolhida que todos 
nos dão. 
O que poderia retribuir aos advogados, a essa Magistratura? Baldwin dizia que o 
Direito é aquilo que o advogado concebe no seu escritório e que, depois, no crivo do 
Judiciário, vem a se tornar o próprio Direito. Só me ocorre dizer - não é por excesso de 
civismo - uma frase do Hino da Bandeira, de Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, 
um poeta cujo nome, por si, já é um verso alexandrino: recebam "o afeto que se 
encerra em nosso peito”. Não posso dizer juvenil, porque o tempo está aí, mas com 
muita amizade, e amizade, dizia o poeta Lord Byron, “É o amor, ao qual lhe faltam 
asas”. 
Por todo o carinho, muito obrigado 
 
Encerrou-se a sessão às 16:30 horas, tendo sido julgados 368 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

 
Brasília, 17 de junho de 2008. 

 
MINISTRO CASTRO MEIRA 

Presidente da sessão 
 

VALÉRIA ALVIM DUSI 
Secretária 
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