
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 22 DE FEVEREIRO DE 2005 

 
PRESIDENTA : EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
SUBPROCURADOR- GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. PEDRO HENRIQUE 
TÁVORA NIESS 
SECRETÁRIA : Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO, HUMBERTO GOMES DE BARROS, CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO e CASTRO FILHO, foi aberta a sessão. 
Ausentes, justificadamente, ao final da sessão, os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO e HUMBERTO GOMES DE BARROS. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO : Senhora 
Ministra Presidente, pelo licença a Vossa Excelência e a meus eminentes pares para fazer 
um registro de muito sentimento. 
Faleceu ontem, no Rio de Janeiro, o Professor Celso de Albuquerque Melo, uma das 
maiores expressões da vida jurídica brasileira. Meu amigo de quase cinqüenta anos, meu 
velho e querido amigo, meu professor, meu colega de Magistério, fomos os primeiros 
professores de tempo contínuo da nossa universidade, tivemos uma longa caminhada 
juntos, fomos editados pela mesma editora, membros do Conselho da mesma editora, 
enfim, parceiros de uma grande vida. Ele foi um exemplo como professor dedicado, uma 
pessoa realmente excepcional, modesta, simples, mas que granjeou, na vida jurídica do 
Brasil e do ponto de vista internacional, uma presença extraordinária. 
Eu não poderia deixar de, com muito sentimento e com muita dor, mas, ao mesmo tempo, 
com muita alegria por ter compartilhado um pouco da vida desse notável professor e jurista 
brasileira, na nossa Turma, fazer esse registro, pedindo a Vossa Excelência que se, possível, 
fizesse constar em ata a minha manifestação. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 103 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 22 de fevereiro de 2005. 
 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Presidenta da sessão 

 
SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO 

Secretária 
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