
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 2 DE AGOSTO DE 2004 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. JAIR BRANDÃO DE SOUZA 
MEIRA 
SECRETÁRIA : Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
NILSON NAVES, BARROS MONTEIRO, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, FERNANDO GONÇALVES, CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO, FELIX FISCHER, GILSON DIPP, HAMILTON CARVALHIDO, ELIANA CALMON, 
PAULO GALLOTTI, FRANCISCO FALCÃO, FRANCIULLI NETTO e LUIZ FUX, foi aberta a 
sessão. 
Ausentes, justificadamente, o Exmo. Sr. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA e, 
ocasionalmente, o Exmo. Sr. Ministro EDSON VIDIGAL. 
Assumiu a presidência, numa parte da sessão, o Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, registramos a 
presença, em nossas galerias, dos estagiários que inauguraram, nesta administração, 
o programa de estágio não remunerado do Superior Tribunal de Justiça. 
Pela primeira vez, o programa contou com a participação de estudantes oriundos de 
outros pontos do País, não única e exclusivamente de Brasília. Tivemos representantes 
de Natal, Rio Grande do Norte; Ouro Preto, Minas Gerais; Paulista, Pernambuco; 
Goiânia, Goiás, e Curitiba, Paraná. São sete presentes, mas o programa acolheu 21 
estagiários dos mais diversos pontos do Brasil, além das unidades da federação citadas 
e outras, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Bahia e Distrito Federal. 
Dando prosseguimento, vamos tomar as providências para que também atenda os 
estudantes mais carentes, sem condições financeiras de vir ao Distrito Federal. 
O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. Presidente, esta Corte não 
poderia ficar sem registro de um acontecimento doloroso para nós da família forense. 
Desapareceram, nesses últimos dias, dois eminentes advogados: um atuante na 
Ordem dos Advogados do Brasil, de cujo Conselho Federal chegou a ser Vice-
Presidente, e o outro, atuante em Brasília, também ex-Conselheiro Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil. O primeiro, Advogado Urbano Vitalino, e o segundo, 
Advogado Martinho Álvares da Silva Contagem Filho, atuaram neste Tribunal e se 
portaram como exemplo do que deve ser um bom exercício da advocacia, com 
elegância, com fibra, com estudo e, por isso, contribuíram imensamente para a boa 
distribuição da Justiça no Brasil. 
Tomo a iniciativa de trazer ao registro da Corte os dois lamentáveis acontecimentos e 
o preito de admiração, de gratidão e de saudade por esses dois belos exemplares da 
advocacia brasileira. 
Muito obrigado a V. Exa. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Sr. Ministro Humberto Gomes 
de Barros, a manifestação de V. Exa. e, por conseguinte, de toda a Corte constará da 
ata, e as famílias enlutadas serão informadas. 



O SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sr. Presidente, temos a 
lamentar o passamento do Dr. Roberto Casali, de todos conhecido, que prestou 
relevante colaboração às Turmas da Segunda Seção e a esta Corte. 
Era homem dotado de memória prodigiosa e poucos o excediam na leitura, seja na 
Literatura, seja no Direito. Chegava ao ponto de ser o grande provedor das notícias 
forenses ocorridas no Brasil, quando advogava na cidade de Salvador. Lia, 
invariavelmente, os diários oficiais, conhecia todos os atos que se praticavam na 
República e, com isso, aliado à cultura que granjeou na leitura incansável, desenvolveu 
excepcional capacidade de trabalho, sendo por todos da sua geração admirado, não só 
pela cultura mas, também, pelo tratamento que dava aos amigos e, sobretudo, pela 
conduta correta que sempre imprimiu à vida. 
Na Bahia, seus amigos o levaram à última sepultura e tive a honra de ser o intérprete 
de quantos ali lamentaram a sua ausência. 
Neste Tribunal, temos, portanto, que lamentar a falta que fará à Justiça Brasileira e à 
Procuradoria-Geral, em particular, o eminente Subprocurador, razão por que proponho 
ao Tribunal a inserção na Ata dos trabalhos de uma moção de profundo pesar pelo seu 
falecimento. 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Sr. Ministro Francisco Peçanha 
Martins, a manifestação de V. Exa. está acolhida pela Presidência, e, da mesma forma, 
a família enlutada e a Procuradoria da República serão informadas da manifestação de 
V. Exa. e desta Corte. 
 

C O M U N I C A Ç Ã O 
 
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL (PRESIDENTE): Srs. Ministros, para 
aprovarmos a proposta orçamentária do Conselho da Justiça Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, teremos uma sessão extraordinária convocada para o dia 9, 
próxima segunda-feira, e, no dia 4, quarta-feira, teremos uma sessão ordinária. 
Hoje, no retorno aos nossos trabalhos, conseguimos encerrar a sessão com três 
pedidos de vista e dez julgados. 
Com os meus agradecimentos a todos, declaro encerrada a sessão. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 10 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 02 de agosto de 2004. 
 

MINISTRO EDSON VIDIGAL 
Presidente da sessão 

 
VANIA MARIA SOARES ROCHA 

Secretária 
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