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NOTA BIOGRÁFICA *

Desembargador Edelberto Lellis Santiago 
(1938-2009)

Edelberto Lellis Santiago, mineiro de São Domingos
do Prata, nasceu em 8 de novembro de 1938. Era filho do
Desembargador José de Assis Santiago e de Dona Delphina
de Lellis Ferreira Santiago e casado com Ana Cristina
Caldas Santiago, com quem teve dois filhos, Cristiano
Caldas Santiago e Andréia Cristina Santiago Marteleto.

Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na
turma de 1963.

Aprovado em concurso público para a Magistratura,
foi nomeado Juiz de Direito da Comarca de Cristina em 6
de outubro de 1966. Foi promovido, por antiguidade, para
a Comarca de Corinto, em 30 de maio de 1967. Em 8 de
agosto de 1967, promovido por merecimento, transferiu-se
para Santa Bárbara, onde assumiu o exercício no dia 10 de
agosto. A partir do dia 1° de dezembro de 1971, foi de-
signado para substituir o Juiz de Direito de Itabira, sem pre-
juízo de suas funções. No dia 22 de setembro de 1975,
assumiu, também, a Comarca de Barão de Cocais. Por
merecimento, foi promovido, em 13 de janeiro de 1976,
para o cargo de Juiz de Direito da 5ª Vara de Registros Pú-
blicos, Falências e Concordatas de Belo Horizonte.

Em 13 de novembro de 1981, foi promovido, por
antiguidade, ao cargo de Juiz do extinto Tribunal de
Alçada, passando a integrar a 2ª Câmara Criminal.

Em 9 de junho de 1987, também promovido por
antiguidade, atingiu o grau máximo de sua carreira, pro-
movido ao cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, compondo a 1ª
Câmara Criminal. 

No dia 10 de agosto de 1994, foi eleito, pela
Corte Superior do Tribunal de Justiça, para atuar no
Tribunal Regional Eleitoral, na Classe Desembargador,
onde ocupou os cargos de Vice-Presidente e Corregedor
Eleitoral. Em 22 de abril de 1998, foi eleito, pela Corte
Superior, Presidente daquele Tribunal.

Em 19 de junho de 2001, foi eleito, por unanimi-
dade, Presidente da 1ª Câmara Criminal, tendo sido
reeleito no dia 27 de dezembro de 2002.  A partir do dia
23 de abril de 2003, tomou posse como membro efetivo
da Corte Superior do Tribunal de Justiça, na vaga decor-
rente da aposentadoria do seu irmão, Desembargador
Sérgio Léllis Santiago, ex-Presidente da Casa.
Aposentou-se no dia 1° de novembro de 2008, como
decano do Tribunal de Justiça.

Ao lado de suas atividades na Magistratura, foi,
também, professor da Faculdade de Direito Milton
Campos e da Faculdade de Direito de Sete Lagoas. Além
de Vice-Presidente Sócio-Cultural-Esportivo e Vice-
Presidente Financeiro da Associação dos Magistrados
Mineiros, Amagis, exerceu, também, o cargo de Auditor
do Tribunal de Justiça Desportiva no ano de 1987, tendo
sido eleito seu Presidente para o biênio 2003/04. 

Faleceu no último dia 17 de agosto. Na home-
nagem por ocasião de sua aposentadoria, prestada pela
Corte Superior, realizada em 22 de outubro de 2008, o
Desembargador José Domingues Ferreira Esteves assim se
manifestou:

[...] tem o Desembargador Edelberto Lellis Santiago um cur-
rículo invejável e fez uma carreira que o situa dentre os
grandes magistrados deste Estado [...] O trato ameno com
os que têm a alegria de desfrutar de seu convívio e a for-
mação humanista forjada desde o seu honrado berço
mostram no Juiz íntegro e corajoso um homem modesto e
querido de todos os seus colegas e daqueles que dele se
aproximam.

O Desembargador Edelberto Lellis Santiago, em
seu discurso de despedida, proferiu as seguintes
palavras: 

[...] a emoção é muito grande ao me despedir dos colegas,
após 42 anos de exercício ininterrupto da Magistratura, dos
quais, longos 21 anos, passei aqui nesta Casa. Saio com o
sentimento do dever cumprido. Fiz o que pude fazer, dentro
das minhas limitações. Neste momento, só tenho a agrade-
cer, a Deus, pela carreira que me proporcionou, aos cole-
gas, pela convivência fraterna, e, especialmente, aos dedi-
cados serventuários da Casa e aos meus auxiliares, asses-
sores judiciários e assistentes, sem os quais não teria agüen-
tado tanto sacrifício.
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* Autoria: Andréa Vanessa da Costa Val e Tânia Caçador, sob a supervisão do Desembargador Hélio Costa, Superintendente da Memória
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. . .


