SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATA DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 22 DE JUNHO 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.
Ausente, ocasionalmente, no final da sessão, os Srs. Ministros NANCY ANDRIGHI e
PAULO FURTADO.
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.
PALAVRAS
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: Os cumprimentos ao Sr. Ministro Presidente,
Cesar Asfor Rocha, e ao Sr. Ministro Vasco Della Giustina pela homenagem recebida,
ontem, no Rio Grande do Sul.
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): A Terceira Turma congratulase com os eminentes Ministros Cesar Asfor Rocha, Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, e Vasco Della Giustina, pela justa homenagem recebida no Rio Grande do Sul.
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS): Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Antes de encerrar, quero
anunciar o resultado de nossa produção jurisdicional neste semestre, que foi muito
produtivo graças a colaboração de todos os Ministros e do Subprocurador. Estou aqui
com a estatística dos processos distribuídos e julgados de 2 de janeiro de 2010 até 22
de junho de 2010. A Sra. Ministra Nancy Andrighi teve distribuídos 3.730 processos,
teve entre decisões monocráticas e julgados 3.735 processos, no colegiado teve 1.319
processos,o que dá um total de 5.054 processos julgados. Teve 1.289 acórdãos
publicados. O Sr. Ministro Sidnei Beneti teve 3641 processos distribuídos, 5.163
decisões monocráticas e no colegiado 1374. Isto dá um total de julgados de 6.537.
Teve publicados 1277. O Sr. Ministro Massami Yueda teve distribuídos 3.603 processos
, 4167decisões monocráticas, no colegiado teve 1.221 processos, o que dá um total de
processos julgados de 5.388. Teve 973 acórdãos publicados. O Sr. Ministro Vasco Della
Giustina teve 4.333 processos distribuídos, 6.832 monocráticos, julgou no colegiado
1.078, o que dá um total de julgados de 7.910. Teve 963 acórdãos publicados. O Sr.
Ministro Paulo Furtado teve 3621 processos julgados, 7.366 monocráticos, no
colegiado 998, o dá um total de julgados de 8.364.
Acórdão publicados teve 835. A Turma teve um total de processos distribuídos de
18.928, 27.263 decisões monocráticas, no julgamento colegiado 5.990 e teve um total
de julgados de 33.253. Teve 5.337 acórdão publicados. Este expressivo resultado
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mostra a intensa produção da Turma, motivo de muito orgulho para todos nós, apesar
de todo sacrifício de todos, inclusive dos funcionários.
Após a leitura deste relatório, desejo a todos uma justa e merecida férias de modo a
que possamos nos recompor e voltar na reabertura dos trabalhos com mais ânimo .
Como sempre tenho feito, antes de encerrar a sessão, desejo a todos uma vida longa e
saudável.
O SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS): Sr. Presidente, antes de se concluir, queria me congratular com V. Exa., que
tão bem soube dirigir os trabalhos. Mesmo em momentos difíceis etc, V. Exa. mantém
a calma, coadjuvado, sempre ou eventualmente, conforme o caso, pelo Sr. Ministro
Sidnei Beneti, e sempre com a colaboração prestimosa do nosso Procurador Geral da
República Substituto.
Assim, sinto-me muito bem em estar trabalhando nesta douta Turma, não só com V.
Exa., mas com a nossa Secretaria e demais funcionários.
Então, quero me congratular e estender, também, a produção a todos os funcionários
que conosco estão sempre colaborando.
O SR. MINISTRO SIDNEI BENETI: Os eminentes Ministros falaram por todos nós,
inclusive pelos ausentes. Meus cumprimentos e de todos a V. Exa., Sr. Presidente, e ao
eminente Procurador.
O SR. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES (SUBPROCURADOR): O Ministério
Público também se associa e, evidentemente, foi uma gestão muito profícua e delicada
com relação a casos importantes que foram aqui decididos. E a manutenção assim
dessa solidariedade, dessa amizade que nos une a todos, Ministério Público e a
Magistratura.
ENCERRAMENTO DE SESSÃO
O SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (PRESIDENTE): Agradecendo, mais uma vez, a
colaboração dos eminentes Ministros, do eminente Subprocurador, dos eminentes
Advogados e dos Srs. servidores, que prestaram toda essa colaboração, sem a qual o
sucesso desta gestão não teria sido possível.
Registrando, então, todas essas conquistas, porque, na verdade, estamos fazendo um
trabalho, que sempre tenho dito, como da construção da majestosa Catedral de
Chartres: havia duas categorias de operários, uma delas que reclamava muito e
lamentava a sorte de ter que ficar quebrando aquelas pedras, machucando suas mãos,
arqueando suas costas, sem saber bem o que estavam fazendo – um arquiteto lá
vislumbrava algo que eles não sabiam; e outra que dizia que ia lá com a maior
satisfação, porque tinha a certeza de que naquele trabalho anônimo, de cortar as
pedras, de ajustar, de escalfar-se nesse trabalho, estaria dando sua contribuição à
construção de um dos maiores monumentos em homenagem à criação humana e que,
hoje, felizmente, constitui um tesouro da humanidade, essa obra preciosa da Catedral
de Chartres.
Comparativamente falando, estamos exatamente fazendo isso, no sentido de que, por
meio desse trabalho diuturno e até mesmo exaustivo, temos a satisfação de dizer,
intimamente, que estamos participando da construção da cidadania brasileira, com
esses blocos de julgados .
Boas férias e muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
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Encerrou-se a sessão às 20:20 horas, tendo sido julgados 287 processos, ficando
pendente 5 processos com pedido de vista. O julgamento dos demais feitos ficou
adiado para a próxima sessão.
Brasília, 22 de junho de 2010.
MINISTRO MASSAMI UYEDA
Presidente da sessão
MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária
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