
 
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. BRASILINO PEREIRA 
DOS SANTOS 
SECRETÁRIA : Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
 
14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) NILSON NAVES, FELIX 
FISCHER, PAULO GALLOTTI, LAURITA VAZ, PAULO MEDINA, HÉLIO QUAGLIA BARBOSA 
e ARNALDO ESTEVES LIMA, foi aberta a sessão. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S  F I N A I S 
 
O SR. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, 
quero registrar com pesar o falecimento do meu amigo, o Sr. Ministro Domingos 
Franciulli Netto, pessoa com quem tive o prazer de conviver no último ano na 
condução dos trabalhos da Segunda Turma deste Tribunal. Era uma pessoa a quem 
aprendi a admirar e respeitar pela sua capacidade profissional ímpar. Pessoa 
admirável, feliz, apesar da doença e da enfermidade que o consumia a cada momento. 
E sobre este assunto, que era de sua vida particular, ele sempre comentava comigo. E 
eu o admirava muito, pelo ar de felicidade com que sempre recebiaos amigos. E 
porque estava sempre muito feliz, sorrindo. O seu coração e a sua alma boa falavam 
bem mais alto e expressavam a sua felicidade de viver apesar do sofrimento que 
padecia internamente dentro do seu corpo. Não se deixou abater pela enfermidade e 
manteve-se no cargo até o fim. Posso considerar que dedicou a integralidade de sua 
vida útil à vida pública. E o que é digno de mais respeito é que, até o último momento, 
continuava conduzindo o cargo com o máximo de dignidade. É um espelho pelo qual 
sempre me guiarei. É alguém que sempre admirarei pela sua cultura geral, não só pela 
cultura jurídica, mas pela cultura política e pela capacidade de um modo geral. Desejo 
que S. Exa., o Ministro Franciulli Netto, onde estiver, nas alturas, no Paraíso, com 
aqueles com quem conviverá, encontre o mesmo ar de amizade que construiu aqui. 
Desejo que, na outra dimensão, no infinito do Paraíso, esteja feliz como sempre foi 
entre nós. Muito obrigado. 
<!ID127294-5> 
O SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI: Presidente, manifesto, a exemplo do que V. 
Exa. fez e o que acaba de fazer o Dr. Brasilino Pereira dos Santos, um sentimento de 
pesar muito profundo pelo falecimento do Ministro Franciulli Netto. O Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa e eu tivemos a oportunidade de, ontem, ir a São Paulo, representando 
tanto a Seção quanto a Quinta e a Sexta Turma, tendo expressado à Sra. Maria Tereza 
e seus filhos as nossas condolências. Gostaria, ao lado desse momento de tristeza, que 
V. Exa - com a concordância dos colegas - registrasse o meu regozijo, pessoalmente, 
como catarinense, por ter o Ministro Teori Albino Zavascki, na segunda-feira, obtido, 
com a maior distinção, o título de Doutor na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, submetido a uma banca constituída de ilustres nomes da área jurídica. Da mesma 
maneira, por último, registro, com alegria, a homenagem que está sendo prestada ao 
Ministro Cesar Asfor Rocha, neste final de semana, por Instituto de Direito Tributário 
do Ceará. Muito obrigado. 
Encerrou-se a sessão às 16:00 horas, tendo sido julgados 20 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 



 
Brasília, 23 de novembro de 2005. 

 
MINISTRO GILSON DIPP 

Presidente da sessão 
 

VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO 
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