
ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 6 DE DEZEMBRO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 
SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA: EXMOS. SRS. DRS. JOÃO FRANCISCO 
SOBRINHO E JOÃO PEDRO BANDEIRA DE MELO 
SECRETÁRIA : Bela. MARIA DO SOCORRO MELO 
 
Às 09:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, TEORI ALBINO 
ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 
Ausente, ocasionalmente, o Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
Às 12:20 horas, foi suspensa a sessão. 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros JOSÉ DELGADO, FRANCISCO 
FALCÃO, TEORI ALBINO ZAVASCKI e DENISE ARRUDA, foi reaberta a sessão. 
 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, chegou ao meu conhecimento 
somente ontem, infelizmente, embora o fato tenha acontecido há seis dias, a notícia do 
falecimento, no Rio de Janeiro, do eminente Ministro Oscar Corrêa. Estava viajando e, no 
domingo, fui surpreendido com o fato. 
Desnecessário dizer quem foi Oscar Corrêa no cenário brasileiro, não somente no da 
justiça, mas, também, nos cenários intelectual e representativo da dignidade e da 
honradez. 
Desnecessário fazer qualquer comentário. O nome, por si só, é símbolo de todos esses 
valores. 
O Sr. Ministro Francisco Falcão e eu fomos nomeados por S. Exa. quando era Ministro da 
Justiça. Minha proposição é que a Primeira Turma insira em ata voto de profundo pesar 
pelo acontecimento e que seja encaminhado à família. 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Sr. Presidente, gostaria de me associar às 
palavras do Sr. Ministro José Delgado e dizer que tive a oportunidade de comparecer ao 
velório do Ministro Oscar Corrêa na Academia Brasileira de Letras e ao sepultamento no 
Mausoléu daquela Academia. 
Fiquei comovido e impressionado com as homenagens que o Ministro Oscar Corrêa 
recebeu de todos os que fazem a Casa de Machado de Assis. Oscar Corrêa foi uma 
grande figura e deixa saudade no momento em que o País atravessa uma crise de 
seriedade e dignidade nos seus homens públicos. 
Oscar Corrêa deixa a todos nós o exemplo da honradez com que sempre exerceu os 
cargos públicos por que passou e, acima de tudo, a simplicidade com que os exerceu. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE): Srs. Ministros, egrégia Turma, ilustre 
representante do Ministério Público, senhores Advogados, nessas ocasiões quem assume 
a palavra, pela vez primeira, é sempre o nosso Decano, e assim o fez o Sr. Ministro José 
Delgado. 
Também tenho, e tinha, um laço muito afetivo com o Ministro Oscar Corrêa, na medida 
em que foi por meio de suas mãos que, pela vez primeira, tive uma oportunidade 
acadêmica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tão logo soube de seu 
falecimento, fiz inserir no site do Superior Tribunal de Justiça nossa homenagem. E, 
agora, de forma muito feliz, o Sr. Ministro José Delgado a personaliza em nome da 
Primeira Turma, com a qual todos nós nos solidarizamos. 
Tenho muito apreço pelas homenagens post mortem, mas também tenho muito 
entusiasmo nas homenagens em vida, pois que, até o último suspiro de S. Exa., tive a 
oportunidade de poder afagá-lo e retribuir-lhe tudo quanto fez por mim, 
academicamente, como Diretor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Espero estar falando em nome de todos e, agora, de corpo presente, inclusive, 
homenagearemos a família aqui representada pelo seu filho, Oscar Corrêa Filho. 
O SR. OSCAR CORRÊA JUNIOR (ADVOGADO): Sr. Presidente, eminentes Ministros, 
Exmo. representante do Ministério Público Federal, não preciso dizer da profunda emoção 
que tenho neste instante. 

 
 



 
 

Confesso que vim assistir, modestamente, a um julgamento, não tendo a noção de que, 
ao meio da sessão, acabasse se transformando também em uma homenagem ao meu 
pai. 
Só posso dizer a V. Exas. que muito me honra ostentar, inclusive, o seu nome, e tenho 
certeza de que, se ele estivesse aqui, diria que esta Casa, que tem um pouco dele, até 
porque teve o prazer de instalar o Superior Tribunal de Justiça, era também a casa dele. 
Enquanto advogado, professor, ele foi também um magistrado. Se aqui não militou, a 
mente dele estava permanentemente voltada para as coisas relacionadas ao Judiciário 
brasileiro. 
Em nome da família, agradeço ao Sr. Ministro José Delgado a manifestação, secundada 
por toda a Corte, em especial a S. Exa., e fico satisfeito por conseguir resistir até o fim e 
dizer da minha satisfação e do encanto da nossa família em ter tido o privilégio de tê-lo 
como chefe da casa. 
Muito obrigado. 
O SR. JOÃO PEDRO DE SABÓIA BANDEIRA DE MELLO FILHO 
(SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, o Ministério Público se associa às manifestações 
precedentes e faz suas as palavras que aqui foram proferidas. 
Quero dizer que não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o saudoso magistrado, 
mas, evidentemente, sua fama dispensa apresentações. 
Conheço o seu trabalho desde os tempos da faculdade; o primeiro contato que tomei, 
creio eu, foi por um livro escrito por ele em parceria com o meu grande professor de 
Direito Penal, Dr. João Mestieri, e, desde aquela ocasião, acompanho o trabalho de S. 
Exa. 
Senti muito a perda, como sentimos todos nós ligados à área do Direito e quero enviar o 
meu fraterno abraço à família aqui tão bem representada. 
Muito obrigado. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:20 horas, tendo sido julgados 801 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 6 de dezembro de 2005. 
 

MINISTRO LUIZ FUX 
Presidente da sessão 

 
MARIA DO SOCORRO MELO 

Secretária 
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