
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 8 DE MAIO DE 2001 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  FERNANDO GONÇALVES 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: EXMO. SR. DR. WAGNER GONÇALVES 
SECRETÁRIO : Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FONTES DE ALENCAR, 
VICENTE LEAL, HAMILTON CARVALHIDO e PAULO GALLOTTI, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

PALAVRAS 
 
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (PRESIDENTE): Srs. Ministros, 
gostaria de com a permissão de V. Exas, fazer consignar em ata um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do Sr. Ministro FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, que foi integrante 
da Quinta Turma. Creio que há, também, o apoio do Ministério Público. 
Concedo a palavra a V. Exa., Ministro VICENTE LEAL. 
O EXMO. SR. MINISTRO VICENTE LEAL: Sr. Presidente, quero reafirmar este voto de 
pesar pelos estreitos laços de amizade que mantinha com o nobre mestre Ministro ASSIS 
TOLEDO, certamente o maior penalista deste País e que engrandeceu o Ministério Público 
Federal, a Universidade de Brasília, o Tribunal Regional Federal de Recursos e o Superior 
Tribunal de Justiça como seu magistério, o seu ministério e a sua atuação firme, corajosa 
e aprumada, que demonstrava, sem dúvida, ser um dos grandes luminares da sua 
geração. 
Uma grande figura humana, um homem de virtudes inexcedíveis, um grande pai de 
família, um esposo exemplar e um companheiro excelente. 
A perda do Ministro ASSIS TOLEDO é, sem dúvida, irreparável. 
É com profundo pesar que me associo, neste momento, às palavras de V. Exa. e 
acompanho a expressão de V. Exa. no pesar pela morte do Ministro ASSIS TOLEDO. 
O EXMO. SR. DR. WAGNER GONÇALVES (SUBPROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA): Sr. Presidente, o Ministério Público adere às palavras de V. Exa, do 
Ministro VICENTE LEAL e de todos que, tenho certeza, participaram desta sessão para 
salientar que o ex-Ministro ASSIS TOLEDO sempre dignificou esta Casa com seu 
comportamento, com seu conhecimento. 
Especialmente, foi meu examinador quando entrei para o Ministério Público Federal e tive 
a honra de ser examinado por ele. 
Recentemente, depois dele ter saído desta Casa, a propósito de uma ação, como 
advogado, esteve comigo - na época, ocupava a Procuradoria Federal do Direito do 
Cidadão - com a simplicidade, com a elegância que sempre o caracterizou. 
Todos nós passamos, mas as idéias, os pensamentos e as atitudes dos grandes homens 
ficam. Foi uma honra, tenho certeza, para o Judiciário e para o Ministério Público, ter 
contado com a colaboração tão valiosa. 
O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (PRESIDENTE): As manisfestações 
constarão da Ata e serão comunicadas à família enlutada. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:20 horas, tendo sido julgados 48 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
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