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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
TERCEIRA TURMA 

 
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 03 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MAURÍCIO DE PAULA 
CARDOSO 
SECRETÁRIO : Bel. VALMIR MENDES DOS SANTOS 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NANCY ANDRIGHI, 
MASSAMI UYEDA, VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS) e PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), foi aberta a 
sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 

O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Srs. Ministros, eminente 
Subprocurador-Geral da República, senhoras e senhores, hoje é um dia de muita 
felicidade para a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Recebemos hoje, a compor 
a Turma, dois eminentes Desembargadores, nomes consagrados no meio jurídico, que 
vêm trazer o saber e capacidade de trabalho para a nossa Turma. 
Solicito ao eminente Ministro Massami Uyeda que faça a saudação ao eminente 
Desembargador Vasco Della Giustina. 
 
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA: Sr. Presidente, Ministro Sidnei Beneti, eminente 
Ministra Fátima Nancy Andrighi, eminente Subprocurador-Geral da República, Maurício 
de Paula Cardoso, eminentes Desembargadores Vasco Della Giustina e Paulo Furtado, 
senhores advogados e senhores funcionários, honra-me a Presidência desta egrégia 3ª 
Turma em me confiar a palavra para fazer uma saudação à chegada do eminente 
Desembargador Vasco Della Giustina para integrar a Colenda 3ª Turma deste Tribunal. 
Dizer algumas palavras sobre o Desembargador Vasco é dizer sobre a trajetória de 
vida de uma pessoa inteiramente dedicada ao Direito, à justiça, porque o currículo de 
S. Exa. é todo ele recheado de conquistas e realizações. 
S. Exa., o Desembargador Vasco Della Giustina, formou-se em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Sul, em 1964, e já em 1966 
ingressou no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Lá fez uma carreira 
brilhante, tendo sido Procurador de Justiça e, por seus méritos, alçado ao Tribunal de 
Alçada do Rio Grande do Sul em 1991. Como Magistrado, integrando o quinto 
constitucional pelo Ministério Público, fez uma carreira também exitosa, tanto do ponto 
de vista jurisdicional, como do ponto de vista administrativo, pois uma das últimas 
funções de S. Exa. foi a de 3º Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul. 
Além dessa atuação profissional, S. Exa., portador de uma bagagem cultural 
vastíssima, porque, ao lado da formação acadêmica de Direito S. Exa. é também 
formado em Filosofia e detentor de vários cursos de especialização no Brasil e no 
exterior, também tem uma larga experiência no magistério e é autor de várias obras 
jurídicas já publicadas, que trazem sua marca e contribuição para a formação da 
consciência jurídica nacional. 
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S. Exa., ao ascender ao convite para integrar, ainda que temporariamente, o egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, porque vem na condição de Ministro Convocado, dá uma 
outra grande mostra de seu elevado espírito público e cívico, da sua formação e de 
uma pessoa vocacionada para o Direito, porque assumir, ainda sabendo dessa 
temporalidade de suas atuações, as atribuições, as funções, o dever de ser Ministro 
deste Tribunal da Cidadania, nesta árdua e complexa tarefa de dar a cada um o que é 
seu, é prova mais que suficiente da extraordinária contribuição para a formação da 
cidadania. 
Dizer da nossa alegria, do nosso gáudio de ter aqui a presença do eminente 
Desembargador Vasco Della Giustina, agora Ministro Convocado, Ministro Vasco Della 
Giustina, é ter a certeza de que não só a esta nossa egrégia 3ª Turma, que até agora 
esteve desfalcada de dois Ministros, prestará relevantes serviços e contribuição, mas à 
Seção, ao Tribunal e, acima de tudo, à Justiça brasileira. 
Então, saudando a vinda desse eminente Desembargador, que só por circunstâncias de 
idade não pôde chegar a concorrer, digamos, para se tornar efetivo, mas que entra na 
condição de substituto convocado, é mais do que suficiente para mostrar nossa 
gratidão por poder contar com uma pessoa de experiência e maturidade, que traz não 
só essa visão jurídica, essa visão da realidade, mas essa convicção de fazer o bem 
como o fez em todas as esferas que atuou. 
Estamos todos muito felizes de poder recepcioná-lo e dizer que estamos confortados 
com a presença de V. Exa. e também com a presença do Desembargador e Ministro 
Paulo Furtado, que já é nosso conhecido de muitos anos e que, como o 
Desembargador e Ministro Vasco Della Giustina, merece toda a nossa admiração, 
reconhecimento e agradecimento. 
Sr. Presidente, são singelas palavras, mas que mostram o gáudio, a alegria e o 
contentamento de poder saber que nesta Turma contamos com dois Ministros que até 
mesmo excedem a nossa própria experiência de juízes e de vida. Todos os dois 
eminentes Ministros são da geração – e eu estava dizendo há pouco – do verão de 42. 
S. Exa. o Sr. Ministro Vasco é da anterior: da primavera de 42, e este que aqui está 
falando é do verão de 42; saber, então, que temos irmãos maiores que também vão 
nos orientar, nos levar, para que todos tenhamos, nessa bruma difícil que é atravessar 
o oceano do Direito, um porto seguro aonde chegar. 
Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Sr. Ministro Vasco Della Giustina e saiba que 
estamos muito felizes com essa aquisição pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, da 
2ª Seção e desta egrégia 3ª Turma. São essas as palavras, singelas, mas brotadas do 
coração, que tenho a dizer a V. Exa. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): A Presidência agradece ao 
eminente Ministro Massami Uyeda e cumprimenta S. Exa. Pelas palavras 
extremamente apropriadas, falando em nome da Turma, na saudação ao Sr. Ministro 
Vasco Della Giustina. Solicito à nossa Decana, a Sra. Ministra Nancy Andrighi, que se 
digne a realizar a saudação ao Sr. Ministro Paulo Furtado. 
 
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Eminente Presidente, Sidnei Beneti, 
eminente Ministro Massami Uyeda, eminente Ministro Vasco Della Giustina, que hoje 
compõe este Colegiado e que tem, nas belas palavras do Colega Ministro Massami, o 
nosso abraço acolhedor. 
Estimado Ministro e amigo Paulo Furtado, grata pela honra que me foi conferida pelo 
Sr. Ministro Presidente, tenho a satisfação de saudar V. Exa., que nos dá a imensa 
glória de inundar esta Turma com a luz da sua sabedoria em nossas tardes, e, 
certamente, em muitas manhãs. 
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Hoje é um dia especial e de grande alegria para a 3ª Turma, que recebe a colaboração 
de um juiz experiente e dedicado, conhecedor dos caminhos mais recônditos do 
Direito; exímio, portanto, e renomado processualista, que vem, certamente, Sr. 
Presidente, esclarecer todas as nossas dúvidas. 
Esta Turma recebe um juiz sensível, humanitário e conhecedor profundo da natureza 
humana, mas principalmente – pelo que acompanho há tantos anos que conheço o Sr. 
Ministro Paulo Furtado – sempre atento aos fatos sociais. 
Lembro-me como se fosse hoje da ocasião em que nos conhecemos, quando V. Exa. 
exercia o cargo de Diretor da Escola da Magistratura da Bahia. Participávamos, ambos, 
de um Congresso – e o Sr. Ministro Sidnei Beneti também estava presente – em que 
se discutiam as reformas processuais, e V. Exa. presidia uma das reuniões definitivas, 
de redação final. A maneira afável e receptiva como sempre nos tratou, do alto do seu 
conhecimento e sabedoria, tocaram-me profundamente a alma. A amizade fluiu 
naturalmente, em que compartilhamos um ideal de tornar a prestação jurisdicional 
sempre ao alcance de todos, colocando – e penso que esse era e continua sendo o 
nosso principal objetivo – o jurisdicionado ao abrigo das vicissitudes processuais. 
Desde aqueles tempos visualizei em V. Exa., que trocou a beca pela toga, com a 
vocação e o afinco que sobressai ao de muitos juízes de carreira, a coroação que 
adviria, certamente, de uma trajetória fulgurante. Por tudo isso, estimado amigo e 
agora Ministro, V. Exa. merecia, há muitos anos, integrar o Superior Tribunal de 
Justiça. Contudo, pelos desígnios de Deus, o Tribunal de Justiça da Bahia precisava de 
V. Exa até agora, de tão aquinhoado expoente de juiz, de escol , firme no caráter, na 
sensibilidade e lutador pelas boas e corretas administrações do Tribunal. 
Dessa forma, o presente momento, Sr. Ministro Paulo, em que V. Exa. passa a compor 
esta 3ª Turma vem, como disse o Sr. Ministro Massami Uyeda, coroar a já brilhante 
carreira de V. Exa., que agora se enche de gáudio, de luzes, ao atingir o ponto mais 
alto da carreira de magistrado; depois de tantos anos, este, certamente, é o tributo 
que lhe era reservado. 
Permita-me V. Exa. e o Presidente, Sr. Ministro Sidnei Beneti, lembrar que nós três 
fazemos parte do grupo do Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que, agora, aos 
pouquinhos, vem se reunindo aqui no Superior Tribunal de Justiça. Faltava V. Exa. 
Aproveito, Sr. Presidente, com a licença, para deixar aqui uma singela homenagem ao 
Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo, que recrutava, já naqueles anos – não direi quantos 
–, juízes especiais para melhorar a prestação jurisdicional com as reformas 
processuais. O Sr. Ministro Sálvio continua e continuará emprestando, para sempre, as 
suas luzes de sabedoria, de amigo, de mestre, de orientador de todos nós a este 
Tribunal. 
A presença do caro amigo trará, indiscutivelmente, para nós, segurança e paz, 
também àqueles corações que as anseiam, pois fortalecidos estaremos, do 
conhecimento iluminado e da conduta inabalável, marcas indeléveis de V. Exa. Eu, Sr. 
Ministro Paulo Furtado, particularmente, com essa merecida escolha do Superior 
Tribunal de Justiça do nome de V. Exa. Para compor esta Corte, já não me sinto mais 
usurpadora de uma vaga que também deveria ser de V. Exa. 
Sr. Presidente, essas são as palavras simples, mas que pretendem demonstrar o 
carinho com que recebe esta Terceira Turma esses dois Colegas tão especiais, que 
chegam em um momento para nos trazer, também, a tranqüilidade de ter mais duas 
cabeças pensando conosco para melhor decidirmos os processos que por nossas mãos 
passam e para que possamos, juntos, não em três, mas em cinco, fazer ou trazer para 
mais perto de todo o cidadão brasileiro a paz. 
Muito obrigada em nome dos componentes da Turma por terem, ambos, aceitado o 
convite deste Tribunal e, desde já, agradecemos pelos momentos de cintilante saber 
que, certamente, grassarão os julgamentos nas tardes de terças e quintas-feiras deste 
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Tribunal. Sejam muito bem-vindos os dois Colegas e suas famílias, que aqui seja um 
momento de muita realização. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Muito obrigado, eminente 
Ministra Nancy Andrighi, que falou também em nome da Presidência e de toda a 
Turma, meus cumprimentos pelas palavras extremamente apropriadas de S. Exa., 
como sempre. Consulto o eminente Subprocurador se desejaria fazer uso da palavra. 
 
O SR. MAURICIO DE PAULA CARDOSO (SUBPROCURADOR): Exmo. Sr. Ministro 
Presidente, Sidnei Beneti, Sr. Ministro Massami Uyeda, Sra. Ministra Nancy Andrighi, 
Srs. Ministros Vasco Della Giustina e Paulo Furtado, ao Ministério Público aqui presente 
pouco resta dizer, pelo que já foi salientado pelo eminente Ministro Massami Uyeda e 
pela eminente Ministra Nancy Andrighi. Uma oportunidade dessa descrição que 
ressalva uma qualidade extraordinária dos dois novos Ministros: a experiência. 
A voz da experiência é a voz do respeito, é a voz que fala porque sabe ouvir. De sorte 
que o Tribunal, a meu sentir, escolheu bem. Mas essa experiência se identifica num 
termo próprio: "Pelo dedo se conhece o gigante". Que esses gigantes da sabedoria que 
vêm integrar o Tribunal sejam felizes neste ano judiciário e para sempre. Muito 
obrigado. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Os cumprimentos ao eminente 
Subprocurador, sempre com as palavras apropriadas, e a gratidão da Presidência. O 
Sr. Ministro Vasco Della Giustina solicita a palavra. 
 
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS): Eminente Presidente, Ministro Sidnei Beneti, eminentíssima Ministra Nancy 
Andrighi, eminente Ministro Massami Uyeda, meu caro Colega Ministro Paulo Furtado, 
ilustrado Subprocurador da República, Representante do Ministério Público nesta Corte, 
Srs. advogados, Srs. servidores, demais pessoas aqui presentes, ainda estou sob o 
impacto da emoção e dos sentimentos desde o momento em que, em Porto Alegre, fui 
sondado para colaborar, com meu modesto trabalho, por um período, junto a esta 
egrégia Corte; sob aquele impacto que ainda trago até este momento e, agora, 
renovado ainda mais pelas palavras gentis e amigas com que me saudou o eminente 
Colega Massami Uyeda. 
Confesso que é difícil expressar os sentimentos que me vão na alma neste momento. 
Mal imaginava eu – promotor recém-ingresso, em 1966, em Arroio Grande, uma 
longínqua comarca, longe da capital do Estado, portanto há mais de 43 anos – que um 
dia seria sondado e convidado a participar desta Corte tão prestigiada, tão conhecida, 
tão eficiente. Somente, como foi dito há pouco, os desígnios do Alto é que poderiam 
antever este momento. É um momento, senhoras e senhores, de culminância de toda 
uma carreira que começou no Ministério Público, passou pela magistratura, e, agora, 
ganha suas culminâncias nesta Corte. Posso dizer que o Sr. Ministro Paulo e eu fomos 
aqui recebidos da forma mais amistosa possível. Ainda ontem a Sra. Ministra Nancy 
Andrighi nos recebeu com aquela amabilidade que realmente só se encontra naqueles 
corações que são, por assim dizer, escolhidos pelo Altíssimo, para grandes missões. 
Posso dizer, também, que me senti, de certa forma, mais tranqüilo, quando o Sr. 
Ministro Sidnei Beneti telefonou a Porto Alegre me entusiasmando, dando-me ânimo, 
porque, realmente, a missão que se me antepunha era por demais pesada naquele 
momento. E agora, então, com as palavras do Sr. Ministro Massami, com a acolhida 
que recebi da Presidência deste Tribunal, de todos os Ministros, sem exceção, da forma 
mais amigável possível aqui, a mim e ao Sr. Ministro Paulo Furtado, isso tem nos 
servido de estímulo, de ânimo para que, realmente, abracemos essa tarefa que, para 
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mim, para nós – presumo que para o Sr. Ministro Paulo – é uma tarefa ingente: estar 
em um dos mais altos pretórios deste País, ao lado de figuras insígnias como são os 
eminentes Colegas que aqui estão. 
O desafio foi lançado e nós procuraremos responder a esse chamado. Apenas trago 
aqui, eminentes Colegas, a minha experiência, e venho para aprender com V. Exas. 
para, juntos, somarmos esforços, a fim de que, realmente, possa-se fazer a melhor 
justiça nesta Terra. Agradeço também a saudação que me foi endereçada pelo nobre 
Subprocurador da República, Dr. Maurício Cardoso, cujo nome me reporta às origens 
de minha terra. Maurício Cardoso foi um grande homem, um grande juiz e um grande 
político no Rio Grande do Sul. 
Trago, portanto, com o Sr. Ministro Paulo Furtado, toda a esperança de que nossa ação 
possa se somar à ação dos Colegas na busca da justiça. 
Quero dizer que estarei, diuturnamente, entregando-me à tarefa de bem julgar, com o 
mesmo ânimo que me moveu, quando, há mais de quarenta anos, iniciei uma carreira 
no Ministério Público e no Judiciário. Quero, portanto, mais uma vez, renovar os meus 
agradecimentos de que realmente tudo fizeram para que me propiciassem um 
ambiente, a fim de que eu pudesse aqui trazer minha contribuição. Quero dizer que 
conto com a ajuda de V. Exas., conto com a ajuda de Deus, e espero trazer toda a 
colaboração à causa da justiça desta Terra, que aqui sempre tem sido feita, com essas 
publicações, com essas decisões, com todos os acórdãos deste Tribunal, que fazem a 
história da justiça. Senhoras e senhores, realmente estou comovido e agradeço, 
sinceramente, as palavras que me forem endereçadas. Muito obrigado. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Meus cumprimentos pelas 
palavras ao eminente Ministro Vasco Della Giustina. Passo a palavra ao eminente 
Ministro Paulo Furtado.  
 
O SR. MINISTRO PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/BA): Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Advogados, eminente Subprocurador da 
República, quero salientar que, após 27 anos de magistratura, julguei que a emoção 
não pudesse mais me dominar, mas vejo que me enganei. Devo confessar aos 
eminentes Ministros que, a par da consciência da enorme responsabilidade que o voto 
de confiança de V. Exas. me impõe, nutro, sinceramente, a esperança de compartilhar 
com tão eminentes e respeitáveis julgadores de escol, reconhecidamente julgadores de 
escol, a grave missão que se reserva a esta egrégia Corte Superior. 
Estou sinceramente sensibilizado com o calor dessa recepção e, aqui, recheada de 
palavras como as da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que brotam seguramente da 
generosidade de seu coração, estimo que a vontade de somar, e prestando a este 
Colegiado o que de máximo em forças eu dispuser, suprirá minhas carências, que são 
muitas, não porém o suficiente para comprometer o meu propósito de contribuir 
efetivamente para construir este momento que eu diria até histórico, deste Superior 
Tribunal de Justiça. Agradeço também as palavras do eminente Subprocurador, do 
eminente Representante do Ministério Público, e, como o Sr. Ministro Vasco, estou 
comovido com essa recepção e, ao registrar o meu sincero agradecimento, registro 
também a promessa de trabalho, trabalho e trabalho. Muito obrigado a todos. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Na qualidade de Presidente, 
peço licença para me apropriar das palavras do eminente Ministro Massami Uyeda, da 
Sra. Ministra Nancy Andrighi, nossa Decana, cumprimentar os eminentes Ministros que 
chegam, e quero lhe dizer, meu Deus, a tanto que dizer também. Não me estenderei, 
porque, oficialmente, dois eminentes Ministros da Casa já falaram, mas quero deixar 
bem claro a minha satisfação, a imensa alegria pessoal pela posse de dois grandes 
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juristas, dois grandes magistrados e dois grandes e queridos amigos antigos. Temos 
tantas histórias em comum, que, se ficássemos todos a apontá-las, a sessão se 
alongaria, hoje, indefinidamente. Em suma, é aquilo que está em Cecília Meireles: "As 
palavras estão aí, uma a uma, mas a alma seguramente sabe mais." Passemos à 
sessão judiciária, desejando toda a sorte aos eminentes Ministros. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 194 processos, ficando um 
processo com pedido de vista. O julgamento dos demais feitos adiado para a próxima 
sessão. 
 

Brasília, 03 de fevereiro de 2009. 
 

MINISTRO SIDNEI BENETI 
Presidente da sessão 

 
VALMIR MENDES DOS SANTOS 

Secretário 


