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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ATA DE JULGAMENTO 
TERCEIRA TURMA 

 
ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 27 DE OUTUBRO DE 2009 
 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO SIDNEI BENETI 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. MAURÍCIO VIEIRA BRACKES 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
 
 
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, temos um fato 
muito feliz, que nos enche de júbilo: o aniversário da eminente Ministra Nancy 
Andrighi, que coincide, também, com a nomeação de S. Exa. para esta Corte, num 
período extremamente produtivo, em que S. Exa. se dedica a esta Corte e à Justiça 
brasileira. 
A Presidência apresenta os cumprimentos e coloca a palavra à disposição dos 
eminentes Ministros que compõem a Turma. 
 
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA: Sr. Presidente, quero associar-me a essa 
manifestação e dizer da nossa imensa alegria de estar sempre no convívio com a 
eminente Ministra, e desejar a S. Exa. saúde, prosperidade, paz e amor. 
 
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS): Sr. Presidente, também quero me juntar às palavras do eminente Ministro 
Massami e de V. Exa. e desejar à nossa querida Ministra Nancy Andrighi toda a sorte e 
felicidade nesta data, aliás, data dupla porque, além do natalício, S. Exa. Está 
festejando, e nós com S. Exa., o décimo aniversário de sua assunção a este Tribunal. E 
nesses dez anos S. Exa. pode crer, marcou definitivamente a Justiça em nossa terra, 
por meio de grandes decisões, que tiveram reflexos em todos os pretórios de nosso 
País. 
Pessoalmente, sinto-me muito feliz de estar ao lado de S. Exa., poder acompanhar, 
admirar todo o seu trabalho, e desejar que ele continue pelos anos afora, porque o 
Brasil muito precisa do trabalho e da justiça de S. Exa. 
Congratulo-me com os Colegas e fico muito feliz em cumprimentar S. Exa. 
 
O SR. MINISTRO PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/BA): Sr. Presidente, quero ratificar as palavras que já dirigi a eminente Ministra, 
hoje pela manhã, e dizer que a alegria não é só nossa, não é só do Tribunal, mas de 
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todos aqueles operadores do Direito, que sabem que a Sra. Ministra Nancy Andrighi faz 
história nesta Corte. 
De forma que estou, também, fazendo minhas as palavras dos eminentes Ministros e 
desejando a S. Exa. toda a paz e saúde de que precisa e merece. 
 
O SR. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, com 
muita satisfação pessoal e muito honrado, trago à Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi 
os efusivos parabéns de toda a instituição do Ministério Público. 
 
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Muito obrigada, fico emocionada com essa 
homenagem. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (PRESIDENTE): Srs. Ministros, imaginem o que 
seria a Justiça brasileira e este Tribunal, não fosse a presença da Sra. Ministra Nancy 
Andrighi, com as decisões que S. Exa. Tem tomado, com o desbravamento de 
jurisprudência. Imaginem o contrário: suponhamos que não tivessemos essa decisão a 
nortear a sociedade brasileira, e verão o tamanho da grandeza de S. Exa. 
 

 
Brasília, 27 de outubro de 2009. 

 
MINISTRO SIDNEI BENETI 

Presidente da sessão 
 

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
Secretária 
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