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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
TERCEIRA TURMA 

 
ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2008 
 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. JUAREZ ESTEVAM XAVIER 
TAVARES 
SECRETÁRIO : Bel. VALMIR MENDES DOS SANTOS 
 
Às 09:30 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NANCY ANDRIGHI, 
MASSAMI UYEDA, LUIS FELIPE SALOMÃO e CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 
 

PALAVRAS 
 

 

O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Antes de devolver a 
Presidência a V. Exa., Sr. Ministro Sidnei Beneti, gostaria apenas de deixar registrada, 
mais uma vez, a admiração pelo espírito de respeito ao serviço público que os 
eminentes Ministros convocados aqui apresentam hoje, porque S. Exa., o Sr. 
Desembargador Carlos Fernando Mathias, já prevendo a hipótese de um empate, 
trouxe o voto desempate – se, normalmente, tivéssemos que redesignar, seria mais 
uma demora. 
Na verdade, o Tribunal e todos nós estamos realmente preocupados e envolvidos com 
esse tempo razoável de liberação do processo. É necessário, portanto, que façamos 
esse reconhecimento e que também isso fique registrado, que é preocupação não só 
da Terceira Turma, mas de todo o Tribunal a celeridade do processo, tanto é que essas 
convocações estão sendo feitas de manhã em caráter extraordinário.  
Devolvo, novamente, a Presidência ao eminente Ministro Sidnei Beneti. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Eminentes Ministros, Sr. 
Subprocurador-Geral da República, Srs. funcionários, demais presentes, esta foi uma 
sessão, realmente, especial para a Terceira Turma. Julgar os processos, no fundo, não 
é mais que a obrigação de nós todos, Ministros, servidores, Sr. Subprocurador 
presente, os advogados que se esforçaram, mas ocorre que isso tem uma significação 
diante da quantidade de processos que temos, da complexidade de trabalhar em um 
Tribunal como este e das dificuldades da Terceira Turma, que está desfalcada desde a 
saída do Sr. Ministro Castro Filho, em agosto do ano passado. Vimos trabalhando com 
grupo reduzido, sem ter muito espaço para julgar as questões. Com isso, julgamos os 
processos em que havia empate e não havia quorum – de maneira que é o que se 
tem de ressaltar. 
Quero agradecer especialmente aos Srs. Ministros Carlos Fernando Mathias e Luís 
Felipe Salomão por terem atendido a essa convocação e vieram com os votos muito 
aplicados, estudaram muito a questão, como demonstraram os escritos, inclusive do 
Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias. 
Em suma, embora cumprir com o dever não seja mais que a obrigação, é algo que nos 
torna muito satisfeitos. 
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Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão. 
 
Encerrou-se a sessão às quatorze horas, tendo sido julgados 10 processos, ficando 1 
processo pendente com pedido de vista. O julgamento dos demais feitos adiado para a 
próxima sessão. 
 
 

Brasília, 13 de novembro de 2008. 
 

MINISTRO SIDNEI BENETI 
Presidente da sessão 

 
VALMIR MENDES DOS SANTOS 


