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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

ATA DE JULGAMENTO 
TERCEIRA TURMA 

 
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 

EM 23 DE MARÇO DE 2010 
 
 

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. JUAREZ ESTEVAM XAVIER 
TAVARES 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NANCY ANDRIGHI, 
SIDNEI BENETI, 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 MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Gostaria de propor aos 
eminentes Ministros um voto de louvor ao eminente Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, Ministro Cesar Asfor Rocha, que, com o Ministro Mauro Campbell, foram 
agraciados com o Colar do Mérito do Estado do Amazonas, como reconhecimento pelo 
trabalho que ambos estão realizando na Casa e também como um reconhecimento 
pelo próprio Tribunal, que é o Tribunal da Cidadania Nacional. 
Submeto essa proposição. 
 
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: De acordo com a proposição. 
 
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS): Inteiramente de acordo com V. Exa., Sr. Presidente. 
 
O SR. MINISTRO PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/BA): Sr. Presidente, estou de acordo com a proposição. Apenas queria acrescentar 
que V. Exa. poderia sugerir a publicação de ambos os discursos, que foram realmente 
primorosos – V. Exa. estava lá e pôde atestar. 
 
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Sem dúvida, realmente foram 
duas peças de destaque, inclusive pela relevância da posição em que ambos, como 
integrantes deste Tribunal, têm, em relação à realidade jurídica do Brasil. 
Também solicitando que se obtenha, de ambos, os discursos que pronunciaram no 
Teatro Amazonas, para que possam ser publicados. 
Gostaria também de submeter à Turma um voto de louvor e de exitosa gestão ao 
eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando Grella, que foi 
eleito com uma expressiva votação para esse cargo relevante. 
Como estão todos de acordo, esta Turma propõe um voto de louvor e de exitosa 
administração ao eminente Procurador de Justiça, Fernando Grella, que assume a 
chefia do Parquet Paulista. 
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O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: Sr. Presidente, apenas para não deixar passar a 
oportunidade, registrar a nossa satisfação de a Sra. Ministra Nancy Andrighi haver, 
penso, superado, finalmente, a questão de enfermidade do genitor, que fez com que S. 
Exa. fizesse um longo estágio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durante todo 
esse tempo. 
Desejo todas as felicidades e o restabelecimento integral do genitor de S. Exa. e a 
grande satisfação de ter S. Exa. novamente presente nas sessões da nossa Turma. 
 
A SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Agradeço aos Colegas, Sr. Presidente, e 
tenho certeza que minha permanência, tantos dias, naquele hospital, só consegui com 
as orações dos eminentes Pares, com os telefonemas, pois é nessa hora que sentimos 
o quanto vivemos, aqui, em família. Agradeço de coração. Foi muito importante. 
 
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Também queremos registrar a 
nossa alegria com o retorno de V. Exa., Sra. Ministra Nancy Andrighi, não só pela 
participação de V. Exa. como nossa decana da Turma, mas pelas lições de direito e 
pela companhia, que sempre nos é prazerosa. 
 
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, mais uma vez 
regozijando-nos com a presença da eminente Ministra Nancy Andrighi, que vem trazer 
a sua simpatia, o seu conhecimento e desejando ao pai de S. Exa. o pronto 
restabelecimento, declaro encerrada esta sessão, agradecendo aos eminentes 
Ministros, aos advogados, aos senhores servidores e desejando votos de muita saúde a 
todos. 
Muito obrigado. 
 
 
Encerrou-se a sessão às 18:50 horas, tendo sido julgados 344 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 23 de março de 2010. 
 

MINISTRO MASSAMI UYEDA 
Presidente da sessão 

 
MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA 

Secretária 


