
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 8 DE AGOSTO DE 2001 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA: EXMA. SRA. DRA. ELA WIECKO VOLKMER DE 
CASTILHO 
SECRETÁRIO : Bel. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
 
Às 13:30 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) EDSON VIDIGAL, 
FONTES DE ALENCAR, VICENTE LEAL, FERNANDO GONÇALVES, FELIX FISCHER, GILSON 
DIPP e JORGE SCARTEZZINI, foi aberta a sessão. 
Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. Ministros HAMILTON CARVALHIDO e PAULO 
GALLOTTI. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS INICIAIS 
 
O SR. MINISTRO VICENTE LEAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko, senhores Advogados, Sr. 
Coordenador, meus senhores, funcionários da Casa. 
Encerra-se, com esta sessão, o meu tempo de permanência na condução dos trabalhos 
deste importante Órgão do Superior Tribunal de Justiça. 
Não poderia deixar de fazer o registro deste fato, em face da relevância de que se o 
reveste para a história da minha vida. 
Lembro-me do dia em que cheguei a esta Seção, sob a presidência do nobre Ministro Cid 
Scartezzini, nos idos de 1994. Impressionou-me a magnitude da função de presidir este 
Colegiado. Seguiram-se nesta cadeira grandes nomes da Magistratura nacional: Jesus 
Costa Lima, Francisco de Assis Toledo - de saudosa memória -, Edson Vidigal e Luiz 
Vicente Cernicchiaro. 
Ao longo desses anos, o Colégio sofreu profundas modificações. 
Saíram José Dantas, Patterson, Pedro Acioly, Scartezzini, Costa Lima, Toledo, 
Cernicchiaro, Ademar e Anselmo. Outros foram incorporados. Por longo tempo 
incompleta, hoje esta Seção encontra-se em sua composição plena. 
Os membros desta Seção: 
Sr. Ministro Edson Vidigal, o mais antigo; maranhense, de Caxias, jornalista, antigo líder 
político, advogado brilhante, ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos, professor 
universitário, poeta, imortal das letras maranhenses. 
Sr. Ministro Fontes de Alencar: sergipano, de Instância, juiz de Direito de muitas 
comarcas, desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, vice-reitor da Universidade 
Federal, professor universitário, imortal das letras brasilienses. 
Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca: sergipano, de Pedra Mole, foi jornalista, advogado, 
membro do alto Ministério Público Federal, velho companheiro de trabalho na Primeira 
Instância da Justiça Federal nos anos 80. 
Sr. Ministro Fernando Gonçalves: mineiro, de Belo Horizonte, autêntico filho das 
Alterosas, juiz de Direito, procurador da República, juiz federal, companheiro histórico 
desde 1976, comigo formou dupla na consolidação do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. Ele o líder, eu o asa, na linguagem aeronáutica. 
Sr. Ministro Felix Fischer: originário da velha Europa, escolheu as terras do eldorado 
brasileiro - o Paraná -, para sua experiência no mundo, professor emérito, integrou o alto 
Ministério Público paranaense, veio para dar equilíbrio ao Tribunal, compensando o peso 
da Bahia, inexcedível no humor e na gastronomia, é o líder da inquisição. 
Sr. Ministro Gilson Dipp: gaúcho, de Passo Fundo, velho companheiro da Justiça Federal, 
foi advogado brilhante, integrou a primeira composição do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região - do qual foi presidente. Entre nós, é o emérito consultor para assuntos do 
Parlamento nacional. 

 
 



 
 

Sr. Ministro Hamilton Carvalhido: carioca, professor universitário, conferencista de 
renome, foi membro do alto Ministério Público do Rio de Janeiro, atingindo o ápice da 
carreira, defensor de uma moderna visão do Direito Penal democrático. 
Sr. Ministro Jorge Scartezzini: paulista, paulistano de tradição, foi advogado brilhante, 
procurador do município de São Paulo, professor universitário, juiz federal do primeiro 
concurso, o único representante da primeira quadra de juízes federais neste Tribunal. 
Como Fernando, Dipp e eu, integrou a primeira composição dos tribunais regionais 
federais, do Tribunal de São Paulo foi valoroso presidente. 
E, por último, Paulo Gallotti: catarinense, de Canoinhas, foi advogado, juiz de Direito em 
inúmeras comarcas,  desembargador do Tribunal de Justiça, líder de classe, presidente  
da AMB, juiz por excelência; como o Sr. Ministro Scartezzini, guarda o vigor dos seus 
ancestrais italianos; é o nosso Benjamim elevado a dois. Hoje termino a minha missão e 
formulo a todos sinceras desculpas pelos enganos que porventura tenha cometido. 
Registro que constituiu para mim uma honra imensa, que engrandeceu minha singela 
história de vida, presidir a atuação de tão nobres Magistrados situados no pódio da 
cultura jurídica nacional. 
Guardarei com imensa gratidão os gestos de tolerância  e de estima manifestados por 
cada um. 
Assume a Presidência o ilustre Ministro José Arnaldo da Fonseca. 
Teremos, sem dúvida, o melhor timoneiro para conduzir os altos destinos  desta Seção. 
Seguindo a tradição da Casa, que consiste em ser saudado o empossando pelo seu futuro 
sucessor, concedo a palavra ao Sr. Ministro Fernando Gonçalves para saudar o novo 
Presidente do Colegiado. 
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Sr. Presidente, Ministro Vicente Leal, Sra. 
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Srs. Ministros, 
senhoras e senhores. 
Por força da disposição regimental, impositiva do salutar sistema de rodízio na direção 
dos órgãos fracionários do Tribunal, assume hoje, em substituição ao em. Ministro 
VICENTE LEAL, a  Presidência da Terceira Seção o ilustre Min. JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA. 
VICENTE LEAL, por um biênio, com firmeza e dedicação  esteve à frente de nossos 
trabalhos  e podemos, isentamente, testemunhar  e atestar a correção dos seus atos  e a 
maneira amena e cordial desenvolvida no exercício do munus, a todos dispensando 
tratamento respeitoso, amigo e fidalgo. Dele guardo vivas lembranças, desde quando, 
em 27 de fevereiro de 1976, perante o Presidente do Conselho de Justiça Federal, 
Ministro MOACIR CATUNDA, tomamos posse como Juiz Federal Substituto, ao lado de 
ADHEMAR MACIEL, JOSÉ DELGADO, ARY PARGENDLER e outros que ainda militam  na 
Justiça Federal. Servi em Minas Gerais. Vicente Leal no Ceará e em Brasília onde, em 
1989, novamente nos encontramos, compondo o TRF da 1ª  Região, integrando a 3ª 
Turma daquela Corte. 
O tempo passou, muitas coisas ocorreram, mas a amizade inicial, de muitos anos, 
permanece e, cada vez mais, aumenta minha admiração  e respeito por essa figura ímpar 
de homem, pai e chefe de família exemplar, devoto a Deus e, sobretudo, juiz justo e 
humano. A Vicente Leal muito devemos  e só nos cabe agradecer. 
Ministro JOSÉ ARNALDO, parodiando Euclydes da Cunha, é, antes de tudo, um bravo. 
Vencedor por seus próprios méritos e, também, pela coragem moral demonstrada ao 
longo dos ano  no exercício dos cargos que sempre emprestou dignidade. Procurador da 
República, por concurso, teve atuação destacada no Ministério Público,  arrostando 
questões tormentosas, sem nunca deixar se abater diante dos poderosos  e de interesses 
outros que não o público. 
Em junho de 1996, para felicidade minha, tomamos posse nesta Casa, juntamente com 
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, e, desde então, resta uma sólida amizade que 
credencia-me  a formular ao preclaro sergipano, de Pedra Mole votos de pleno êxito na 
direção da Terceira Seção, fazendo-o,  também, em nome dos seus demais integrantes. 
O SR. MINISTRO VICENTE LEAL (PRESIDENTE): convido o Sr. Ministro José Arnaldo 
da Fonseca para tomar assento na cadeira presidencial. 
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A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (SUBPROCURADORA): Srs. Ministros, 
em especial os Srs. Ministros Vicente Leal, José Arnaldo da Fonseca, demais presentes. 
Falarei algumas palavras em nome do Ministério Público Federal, mas, sem dúvida, 
falarei em meu próprio nome, com sentimento, ao mesmo tempo de pena e já de 
saudade, de não ter mais ao lado o Sr. Ministro Vicente Leal, sempre tão gentil e tão 
carinhoso comigo, mas também certa da boa relação que terei com o Sr. Ministro José 
Arnaldo da Fonseca, que já presidiu Turma na qual oficiei e a quem conheço tão bem do 
Ministério Público Federal. 
Gostaria de deixar registrado o apreço do Ministério Público Federal com relação ao 
trabalho desenvolvido pelo Sr. Ministro Vicente Leal na Presidência da Terceira Seção. 
Desejo a S. Exa., que, nas novas missões que a vida lhe oferecer, seja muito feliz. Iguais 
votos faço ao Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, a quem tenho especial estima porque 
devo a S. Exa. o fato de ser Subprocuradora-Geral. Jamais esquecerei que de S. Exa. foi 
a idéia de consultar-me a respeito de meu interesse à promoção. 
Desejo-lhe muitas felicidades nesta nova função. 
Obrigada. 
O SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
como acabamos de ouvir, em decorrência de preceito regimental, procede-se ao rodízio 
bienal na direção dos trabalhos dos Órgãos que compõem o Tribunal. 
Sucedo à Presidência do eminente Ministro Vicente Leal, que, nos últimos dois anos, com 
eficiência, dedicação e presteza no desempenho das suas funções, bem desincumbiu-se 
de suas relevantes tarefas. 
Peço, portanto, aos ilustres Colegas, compreensão e apoio. 
Compreensão e apoio por eventuais deficiências na coordenação dos trabalhos. Desejo 
agradecer as honrosas e elogiosas palavras dos Eminentes Ministros Vicente Leal e 
Fernando Gonçalves e da ilustre Subprocuradora-Geral, Dra. Ela Wiecko. 
A todos, portanto, meus sinceros agradecimentos. 
Tudo farei para que me desincumba dos encargos que ora tenho a grata satisfação de 
assumir. 
Muito obrigado. 
O SR. MARCELO LAVENERE MACHADO (ADVOGADO): Sr. Presidente, permita-me, 
rapidamente, molestar o Regimento desta Corte para, também, em meu nome e, tenho 
certeza, representando os advogados que aqui militam, cumprimentar o Eminente 
Ministro Vicente Leal, que acaba, brilhantemente, o seu período à frente desta Terceira 
Seção, como também V. Exa., que a assume, hoje, desejando a V. Exa. luzes, já que 
talento, competência e experiência não lhe faltam, e proteção para que possa levar a 
bom termo a tarefa que neste momento recebe. 
 

PALAVRAS FINAIS 
 
O SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
antes de encerrarmos os trabalhos, quero dizer que, como é do conhecimento de todos 
nós, faleceu no mês passado o Sr. Ministro Miguel Ferrante, que, por tantos anos, 
ilustrou a Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos e esta Corte. 
Portanto, para falar em nome desta Seção, vamos ouvir a palavra do Sr. Ministro Edson 
Vidigal. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL: Srs. Ministros, Sra. Representante do Ministério 
Público, Sras. e Srs. Advogados, demais presentes. 
Sempre que nos voltamos em olhares ao derredor, conferindo os que ainda estão, e nos 
damos conta de que há um a menos, somos então levados a refletir sobre este grande e 
divino exercício que é o de se ir durando. 
O poeta Fernando Pessoa dizia: "Não faço anos, duro". 
Enquanto houver, quanto a alguém dentre nós, uma desculpa médica sinalizando para a 
misteriosa viagem para a qual não há passagem de volta; enquanto houver luz para os 
olhos e saúde mental irrigando o corpo inteiro; enquanto nos mantivermos lúcidos e, 
assim, unidos na mesma paz, iremos durando; enquanto não  cumprirmos, 
conclusivamente, o nosso itinerário pela vida, iremos durando. 
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E enquanto duramos, aprendemos e, mais ainda, temos que aprender. O que tem sido a 
vida para cada um de nós, julgadores, senão um interminável aprendizado? Sabemos 
quase tudo sobre as derrotas alheias e pouco aprendemos, quase sempre, com as nossas 
derrotas. 
Para as molduras nas paredes dos outros, somos os fortes, os imbatíveis. Diante dos 
nossos espelhos, mal temos tempo para fazer a barba. Refletindo, como agora, nessa 
recontagem ao derredor e constatando que há um a menos, percebemo-nos mais iguais, 
mais humanos, mais humildes. 
Nada nos torna tão bonitos, tão iguais, tão humildes, tão generosos, tão tolerantes, 
quanto essa certeza de que essa conta de diminuir, dentre nós, nunca vai ter fim. E de 
que um dia, como Miguel Jeronymo Ferrante agora, teremos de partir. Isso tudo redunda 
na comum lição de que nossa importância no mundo apenas será aferida em razão das 
nossas ações. Será bom que se diga quanto a todos dentre nós o que, sem medo de 
erro, se diz agora, quanto a Ferrante, - foi um bom Juiz. 
Nada se sabe, quanto a Ferrante, que tenha cedido às investidas do totalitarismo, nem o 
da ditadura política durante a qual judicou, nem àquele totalitarismo que, de alguma 
forma, se entranha e estufa de intolerância e arrogância o peito de quantos, como nós 
também, são investidos de algum poder de autoridade. Compreender a razão alheia não 
é fácil. Menos difícil é perdoar. Mas compreender é importante. É mais importante do que 
perdoar. 
Miguel Jeronymo Ferrante foi Juiz a vida inteira; poeta o tempo todo. Juiz ou poeta, 
humanista sempre. Naquela eloqüência verbal e física, tonitroante, moravam 
sentimentos harmônicos a anunciarem que ele estava sempre de bem com a vida. Estar 
de bem com a vida, não é apenas estar de bem consigo próprio. É indissociável de estar 
de bem com os outros. Ferrante entre nós, os seus contemporâneos, era assim. 
Recordo Ferrante, aposentado, pouco mais de um mês antes de morrer, aposentado, 
mas serelepe aqui no STJ. Costumava brincar comigo, queixando-se que estava sem 
muito o que fazer e pedindo, só de brincadeira, que eu lhe mandasse alguns processos, 
de preferência dos mais complicados, para ele se distrair. E eu ameaçava, "não brinca, 
que eu mando..." 
Vale registro sua marcante passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde fortaleceu 
correntes inovadoras, ajudando a mudar, para melhor, a jurisprudência eleitoral. Bem 
antes, em pleno regime militar, ele resolveu enfrentar a censura não só nas suas ações 
judicantes. Editou um livro com decisões judiciais contra atos da censura oficial. Era o 
democrata buscando tanger para bem longe a intolerância política, inimiga declarada da 
liberdade de manifestação do pensamento. 
Não haverá um dentre os que, como eu, conviveram com o Ministro Ferrante, no Tribunal 
Federal de Recursos e depois neste Superior Tribunal de Justiça, que não tenha um 
depoimento emocionado e de orgulho a prestar. No seu itinerário soube espraiar 
respeito, amizades, compreensão, amor, tudo pela causa dos outros, que deve ser 
sempre a grande causa da vida. 
Creio, senhor Presidente, senhores Ministros, nobre representante do Ministério Público, 
senhoras e senhores advogados, ter expressado aqui o sentimento de júbilo pelo Juiz que 
esta Corte teve e o sentimento de grande pesar pelo mesmo Juiz que a nossa 
convivência, sempre fraterna, perdeu. Assim, expressamos, ainda, nossas sentidas 
condolências à família de Ferrante, a viúva, D. Maria Augusta Rebello Ferrante, a seus 
filhos, Glória Maria Ferrante Perez e Saulo Marcos Rebello Ferrante e ao seu neto, Rafael 
Ferrante Perez e demais familiares. 
Obrigado. 
A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO (SUBPROCURADORA): Srs Ministros, 
não conheci pessoalmente o Sr. Ministro Ferrante, mas conheço algo da sua produção 
intelectual, mas, diante das palavras proferidas pelo Sr. Ministro Edson Vidigal, a forma 
como disse-as, a profundidade da sua reflexão, o testemunho da vida do Sr. Ministro 
Ferrante, faço minhas as suas palavras e associo-me às manifestações de condolências à 
família. 
O SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Sr. Presidente, gostaria de fazer um pequeno 
aditamento à minha fala inicial. 
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Quando pronunciei-me, no começo dos trabalhos, despedindo-me da Presidência, por 
omissão própria dos humanos, deixei de agradecer o trabalho dos que integram a 
Terceira Seção: do ilustre Coordenador, dos demais integrantes da direção da Seção, dos 
funcionários, que foram sumamente eficientes, prestáveis, atenciosos e desenvolveram 
excelente trabalho na Coordenaria da  Terceira Seção. O Presidente fica fora desse 
trabalho, quase que praticamente apenas preside a Seção. Todo o trabalho é feito pela 
Coordenação, que funcionou de forma harmônica, preciosa. 
Quero deixar o registro do meu elogio a esses prezadíssimos colaboradores. 
Gostaria de fazer dois registros. Não é da regra dos trabalhos judiciários fazer registros 
de pessoas que estão fora do espaço judiciário. Todavia, vivemos, nesses dias, duas 
notícias de grande repercussão em toda a Nação: o centenário do Professor Pedro Aleixo 
e a morte do escritor Jorge Amado. Pedro Aleixo, um dos grandes brasileiros, nascido em 
Minas Gerais, jornalista, advogado, político, líder católico, excelente pai de família, 
palmilhou todos os graus da vida pública, chegando à Vice-Presidência da República, e 
não foi Presidente da República em razão de uma quebra do Sistema Constitucional 
Democrático, mas, Pedro Aleixo, deixou-nos uma obra democrática, uma obra política, 
uma obra literária de grande alcance. 
Gostaria de fazer o registro do seu centenário, com comunicação à sua família,  que vive 
em Brasília, como o Padre Aleixo, e a um dos filhos ilustres, o Dr. Maurício Aleixo, que 
mora em Minas Gerais. 
O registro de pesar é pelo passamento do nosso grande Jorge Amado, uma das glórias 
deste Brasil, um homem que levou o nome do Brasil a todos os recantos do mundo. 
Jorge Amado tinha apenas 88 anos, mas queríamos que chegasse aos 100 anos para 
continuar produzindo as glórias da Literatura Brasileira, espalhadas por esse mundo. 
Requeiro que também fosse feito o registro e comunicado à sua família, em Salvador, em 
especial à ilustre escritora Zélia Gatai. 
 
Encerrou-se a sessão às 15:30 horas, tendo sido julgados 19 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 8 de agosto de 2001 
 

MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
Presidente da Sessão 

 
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

Secretário 
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