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

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. WALLACE DE OLIVEIRA 
BASTOS 
SECRETÁRIA : Bela. ZILDA CAROLINA VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as) FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, JOSÉ DELGADO, ELIANA CALMON, LUIZ FUX, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, CASTRO MEIRA e DENISE ARRUDA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 

 
P A L A V R A S 

 
SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, registro, com 
grande pesar, o falecimento do Sr. Ministro Franciulli Netto e, para prestar as 
homenagens pela Seção, concedo a palavra ao nosso decano, eminente Ministro 
Francisco Peçanha Martins. 
SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. 
Advogados, Funcionários, hoje é um dia de tristeza para todos nós, que convivemos 
durante cerca de nove anos com o Sr. Ministro Franciulli Netto, particularmente para 
mim, tal o grau de afinidade que tivemos na Segunda Turma e nesta Seção. Franciulli 
Netto foi uma vocação de magistrado e, como magistrado, criou exemplo de conduta 
serena, firme, reta, sempre buscando a Justiça. E não poderia ser de outra forma, tal sua 
formação cristã, sempre voltada à realização da verdade, verdade que para S. Exa. Se 
afigurava sob a presença de Deus. E é com Ele, em seu regaço, que, hoje, por certo, se 
encontrará sua alma. 
SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS: Ontem, estivemos todos 
devolvendo à terra o seu corpo, mas a alma, por certo, estará nos enxergando de cima, 
na convivência com os melhores, pois S. Exa. sempre se pautou dentro dos 
ensinamentos mais rígidos da religião cristã. Dentre nós haveremos de sentir saudades, 
e eu, pelo menos, sentirei daquela orientação segura que traçava como relator, mas, nas 
saudades, seremos compensados pela lembrança, pelas suas lições, pelo seu exemplo. 
Pedimos ao Senhor que o mantenha em seu regaço para que, junto a Ele, possa defender 
todos nós, de modo que possamos, quem sabe, reencontrá-lo. É nossa manifestação, 
que sei de todos, porque de todos foi um amigo leal e sincero. Era o que, lamentando 
pelo inevitável, podia dizer nesta hora. 
O SR. WALACE DE OLIVEIRA BASTOS (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, Srs. 
Ministros, é com muito pesar que uso da palavra para manifestar essa homenagem 
póstuma ao Sr. Ministro Franciulli Netto. O pesar é realmente bem maior, porque, por 
algum tempo, convivi diretamente no trabalho, nesta Corte, junto à Segunda Turma, 
onde fui recebido pelo então Presidente o Sr. Ministro Franciulli Netto. O pesar também 
se manifesta ainda mais pela falta que certamente S. Exa. fará a todos, como bem 
destacou o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins. Realmente, a inteligência, a 
perspicácia, a harmonia e o equilíbrio demonstrados por S. Exa. hão de servir como 
roteiro para que V. Exas., que permanecem nesta Corte, continuem neste trabalho 
grandioso que iniciou ao lado de todos. 
O SR. WALACE DE OLIVEIRA BASTOS (SUBPROCURADOR): Do ponto de vista do 
Ministério Público, as saudades, certamente, manifestar-se-ão a cada momento, as 
lembranças serão muitas e constantes, especialmente porque o Ministério Público sempre 
conviveu, com muita facilidade e satisfação, com S. Exa. o Sr. Ministro Franciulli Netto. O 
destaque, ainda, é pelo esforço desenvolvido por S. Exa., que, saindo da área de Direito 
Privado, manifestou-se com tanta sabedoria e equilíbrio na área de Direito Público. De 
modo que o Ministério Público só tem a lamentar neste momento, mas o faz com 
satisfação, pedindo a Deus que nos ilumine nesta Corte pelas lembranças deixadas por S. 
Exa. o Sr. Ministro Franciulli Netto. 

 
 



 
 

O SR. FRANCISCO DE PAULA XAVIER NETO (ADVOGADO): Sr. Presidente, ilustres 
Ministros, eminente Subprocurador-Geral da República, colegas advogados, demais 
presentes, em nome dos advogados presentes e dos ausentes, com mandato tácito do 
nosso Presidente Nacional e meu conterrâneo, Roberto Antônio Busato, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, não poderia, neste momento, deixar de registrar o lamento e o 
reconhecimento de toda a classe dos advogados, que sempre foi muito bem recebida, 
com lhaneza e com fidalguia, por esse exemplo de juiz, de homem, de cidadão e de 
chefe de família tão bem retratado nas palavras profundas e sentidas do eminente 
Ministro Francisco Peçanha Martins. É uma grande perda, e as condolências ficam 
também dirigidas à família, a esta Seção e a V. Exas. que com ele conviveram nesses 
anos, perante esta colenda Corte. Fará S. Exa., seguramente, muita falta, mas será 
sempre um paradigma a ser seguido por todos nós. Muito obrigado. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sr. Presidente, nosso decano falou por todos nós, o 
Ministério Público, o ilustre representante da advocacia, a respeito do Sr. Ministro 
Franciulli Netto palavras com as quais nos solidarizamos e ratificamos. Não teria sentido 
se, depois do nosso porta-voz, nosso decano, dissesse mais alguma coisa, a não ser para 
acrescentar que o Sr. Ministro Franciulli Netto é daquelas pessoas de quem não nos 
lembramos sempre, mas, antes, de quem nunca nos esquecemos. Fará uma falta muito 
grande só visualizar aquela cadeira à míngua de seus grandes votos. Mas a vida é, na 
realidade, um grande paradoxo, porque há momentos de emoção sofrida e há momentos 
de engrandecimento que, às vezes, até coincidem. Por isso é que se diz que Deus 
permite o padecimento para que, por contraste, possamos dar valor aos momentos 
também de intensa alegria. Paradoxalmente, a Seção também tem dois grandes 
momentos para se regozijar e, dentro desse clima, que não é o costumeiro, o ordinário, 
talvez fosse mais eloqüente não fosse esse momento tão infeliz para todos nós, gostaria 
de registrar nosso voto de lisonjeio por dois momentos significativos na vida de dois 
companheiros nossos, que aqui muito contribuem com o trabalho da Seção e de suas 
Turmas e a quem, até por um princípio de economia processual, farei homenagem 
conjunta. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que a Sra. Ministra Eliana Calmon foi 
eleita e recebeu o prêmio da personalidade feminina de maior destaque no seguimento 
jurídico, na noite de ontem. É uma grande amiga e, sem prejuízo, tem um valor 
reconhecido, nacional e internacionalmente, de sorte que não poderia deixar de fazer 
esse registro, não obstante esse momento triste que vivemos. 
O SR. MINISTRO LUIZ FUX: Em segundo lugar, Sr. Presidente, vivencio a atividade 
acadêmica há muito e sei o quanto é difícil conciliar o magistério e a Magistratura. Por 
vezes não se consegue escrever um artigo quando se vai participar de uma palestra ou 
de uma conferência. Conversava sobre esse assunto com a Sra. Ministra Eliana Calmon 
quando fomos participar, na semana passada, de um encontro em que tínhamos a 
oportunidade de expor oralmente sem reduzir a escrito o texto da conferência diante do 
volume de trabalho. Não obstante a sua constante colaboração na Turma e na Seção, o 
Sr. Ministro Teori Albino Zavascki teve a oportunidade de lavrar um trabalho acadêmico 
de densidade, o que só se verifica em jovens que têm tempo disponível. Mas S. Exa., 
jovem ainda, se empenhou e obteve o título de Doutor na Universidade no último dia 21. 
Pela amizade que nos une e pela admiração, que é o grande substrato de todo  
relacionamento, também gostaria de registrar, em nome de toda a Seção, o nosso 
lisonjeio por essas conquistas de ambos os Colegas. 
O SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: Sr. Presidente, eminentes Pares, 
sempre disse que a minha gratidão a Deus é de uma forma imensurável na medida em 
que Deus me deu muito mais do que merecia e do que mereço. Suplantando os meus 
merecimentos, Deus colocou na minha vida um amigo como o Sr. Ministro Franciulli 
Netto, e, desde que cheguei ao Tribunal, fui colega de S. Exa. na Segunda Turma e ao 
seu lado sentava nesta Seção. 
Um dos maiores filósofos por quem tributo minha admiração foi exatamente o francês 
que todos conhecemos por Paschoal. Paschoal, em sua imensa inteligência e grandeza de 
pensamento, certa feita, comparou o homem ao universo e indagava de que valia o 
homem perante o universo, um ser tão insignificante, tão pequeno diante de um universo 
tão grande e tão monstruoso, tão dono das leis da Física. Mas Paschoal, após muita 
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digressão, concluía o seu pensamento: "Ah, enquanto o universo é grande, enquanto o 
universo se rege pelas leis da Física, o homem na sua pequena expressão física, no seu 
pequeno tamanho, e o homem já considerado não como homem em si, mas como pessoa 
humana, detém uma coisa chamada inteligência." E era daquela pequena expressão 
física do Sr. Ministro Franciulli Netto, se comparada com o tamanho do universo, que 
avultava e que se destacava a inteligência de um grande homem. O Sr. Ministro Franciulli 
Netto era um juiz e para nós continuará sendo um juiz presente, inteligente, criativo, 
corajoso e, acima de tudo, um juiz que ostenta aquilo que todo magistrado deve 
ostentar: S. Exa. era um juiz independente. Poderia dizer a V. Exas. que, às vezes, me 
analiso em três dimensões e, nessa minha análise tridimensional, quando me vejo como 
homem, a morte do Sr. Ministro Franciulli Netto significou a perda do amigo; como 
jurisdicionado, a perda de um grande juiz; e, como juiz, sinto a perda de uma referência. 
O Sr. Ministro Franciulli Netto era exatamente para mim, neste Tribunal, uma referência 
de quem sempre me gabei de ser amigo, de quem sempre me gabei por destacar, em 
várias conversas com colegas, sobretudo com a Sra. Ministra Eliana Calmon, a sua 
qualidade inigualável de Magistrado isento, criativo, corajoso e justo. Era um amigo 
fraterno, fácil nas horas difíceis, aquele amigo eterno; como dizia o poeta e compositor 
mineiro, era daqueles amigos que guardamos do lado esquerdo do peito, do lado do 
coração. 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, não farei discurso, pois já foram 
feitos. Ratifico as palavras de ambos os Colegas. Apenas não posso deixar de me 
manifestar, neste momento, por uma razão muito particular, pessoal. É que com o Sr. 
Ministro Franciulli Netto tive um relacionamento especial. Tivemos, desde o primeiro 
momento, uma identificação que poucas vezes encontrei nos relacionamentos humanos. 
S. Exa. sempre foi um incentivador, primeiro, na minha luta para ser incluído na lista e, 
após a inclusão, ajudou-me junto ao Executivo, procurando sempre, naqueles contatos 
necessários, facilitar com seu relacionamento com diversas pessoas, especialmente no 
Estado de São Paulo. Para mim foi uma perda mais irreparável, diria, do que para a 
maioria dos Colegas por causa das especiais circunstâncias e desses laços especiais que 
nos uniram a partir do momento em que nos conhecemos, embora tão recentemente, o 
que ocorre acontece às vezes; é como se essas pessoas fossem nossos amigos desde a 
infância. Deixo registradas as minhas condolências especiais. Ontem estivemos 
presentes, nós, os componentes da Segunda Turma, Sr. Ministro Francisco Peçanha 
Martins, Sra. Ministra Eliana Calmon, Sr. Ministro João Otávio de Noronha e eu, no 
velório, e falamos pessoalmente com sua esposa, seus filhos e amigos. Mas quero 
associar-me às palavras que aqui foram trazidas. Quanto aos Colegas, Sra. Ministra 
Eliana Calmon e o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, quero também associar-me às 
manifestações de nossa satisfação, nosso orgulho e prazer em ver que a comunidade 
está a reconhecer o seu valor, a sua importância dentro do cenário jurídico nacional. 
Cumprimento-os pelo galardão que conquistaram.  
A SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sr. Presidente, agradeço aos Colegas a 
manifestação. Esse prêmio, que para mim é apenas simbólico, é da Justiça. A leitura que 
faço, no momento em que uma revista empresarial americana escolhe uma Magistrada 
para ser a referência, é a de que a Justiça passa a ser olhada com mais seriedade. 
Geralmente, a Justiça só é lembrada negativamente pelos órgãos de imprensa. Essa 
escolha foi importante para que a Justiça sirva de referência por meio do Superior 
Tribunal de Justiça, e não da Ministra Eliana Calmon. Eis a importância desse prêmio. 
Muito obrigada aos Colegas. Parabenizo o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. Esse é 
apenas um dos inúmeros parabéns ofertados a S. Exa. pela vida afora. 
O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada a 
minha dor, o meu pesar, ao avistar a cadeira vazia do Sr. Ministro Franciulli Netto. A 
cadeira está vazia apenas materialmente, porque as idéias de Franciulli, o amor à justiça, 
à dignidade, à simplicidade, o seu exemplo como pai, irmão, tio, avô, cunhado, amigo 
hão de permanecer por todas as gerações. Ele dignificou não somente a vida de 
magistrado, mas também, e especialmente, este Tribunal. Que seu exemplo seja seguido 
por todos aqueles que fazem a Justiça, por todos os operadores do Direito. Os contrastes 
da vida, como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, fazem parte dos desígnios de 
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Deus, que nos propicia, com sua sabedoria, por um lado, tristezas e, por outro, alegrias. 
Essa alegria hoje está presente - faz parte desses mistérios inexplicáveis que nem a 
ciência sabe explicar - na premiação que a revista norte-americana ofereceu à Sra. 
Ministra Eliana Calmon, como reconhecimento do seu passado, da sua dignidade e de sua 
entrega à prestação jurisdicional, colocando o cidadão acima de tudo. Outro fato 
importante é a conquista do título de Doutor pelo reconhecido Ministro Teori Albino 
Zavascki, que, brilhantemente, obteve nota dez de uma banca examinadora presidida 
pelo Ministro Eros Grau, no Rio Grande do Sul, e composta por mais de 
quatroexaminadores. Não é todo dia que se consegue lograr, em um título de 
doutoramento, nota dez dos examinadores. Isso demonstra a unanimidade sobre o 
Ministro Teori Albino Zavascki, que dignifica estaCorte, dignifica toda a geração da qual 
ele faz parte. Esse título incentiva todos nós, operadores do Direito, a termos, em relação 
à prestação jurisdicional, a seriedade, a integridade e o amor ao cidadão demonstrado 
pelo Magistrado. Peço que minhas palavras sejam registradas como manifestação desse 
contraste que hoje vivenciamos nesta Seção. 
O SR. FRANCISCO DE PAULA XAVIER (ADVOGADO): Sr. Presidente, nesta sessão 
em que se pranteia a dor e se presta ao mesmo tempo homenagem a dois dos mais 
eminentes Ministros que integram esta Seção, parabenizo a Sra. Ministra Eliana Calmon e 
o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki em nome da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
e em meu nome, porque tenho a honra de conhecêlos há anos, desde a Escola Nacional 
da Magistratura. S. Exas. São exemplos, como exemplo foi o Sr. Ministro Franciulli Netto. 
Pedindo escusas por essa nova intervenção, quero associar-me, com a permissão do Sr. 
Ministro Luiz Fux, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e pessoalmente, às 
homenagens que são prestadas à Sra. Ministra Eliana Calmon e ao Sr. Ministro Teori 
Albino Zavascki. 
O SR. WALLACE DE OLIVEIRA BASTOS (SUBPROCURADOR): Sr. Presidente, o 
Ministério Público também se associa a todas as homenagens que são prestadas a 
pessoas tão ilustres e de reconhecido saber jurídico. À Sra. Ministra Eliana Calmon, a 
quem pessoalmente abraço com muita satisfação, depois de tê-la conhecido ainda 
quando era Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, onde S. Exa. 
foi participar de um congresso de Direito Tributário na qualidade de Desembargadora 
Federal, as homenagens do Ministério Público e as minhas pessoalmente. Ao Sr. Ministro 
Teori Albino Zavascki, que realmente já era brilhante antes do curso de doutorado e 
agora, com certeza, se qualifica ainda mais, acima das inteligências comuns e de todos 
nós, os parabéns do Ministério Público também. 
O SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: Sr. Presidente, eminentes Colegas, 
gostaria de agradecer as referências. Assim como a Sra. Ministra Eliana Calmon, 
agradeço a V. Exa., aos Colegas, ao Ministério Público e aos advogados, dizendo que, na 
verdade, hoje existe esse fato que está acima de tudo, que é a perda do Sr. Ministro 
Franciulli Netto. Penso que este, sim, é um evento que devemos registrar e lamentar, 
porque a presença do Sr. Ministro Franciulli Netto realmente fará falta. Oxalá tenhamos 
aqui a presença da sua inspiração para podermos continuar seguindo seu exemplo de 
seriedade, de dignidade e de retidão! 
O SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (PRESIDENTE): Srs. Ministros, a Presidência 
também se associa às palavras dos eminentes Colegas, dizendo que a Justiça brasileira 
perde um dos seus mais eminentes e honrados magistrados, o Sr. Ministro Franciulli 
Netto, e determina à Subsecretaria que faça a comunicação aos seus familiares. Quanto 
às homenagens que se prestam à eminente Ministra Eliana Calmon e ao eminente 
Ministro Teori Albino Zavascki, também me associo. 
O SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, registro minha satisfação por ver 
ocupar a tribuna o eminente Advogado José Antônio de Almeida cuja vida profissional vi 
iniciar quando eu estive atuando em São Luís e ele, primeiramente como acadêmico de 
Direito, depois como recém-formado, começou ali sua vida profissional, seguindo os 
brilhantes exemplos de seus pais, ambos profissionais de Direito que honram a 
magistratura e o Ministério Público do Estado do Maranhão. 
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Encerrou-se a sessão às 18:10 horas, tendo sido julgados 156 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
sessão. 
 

Brasília, 23 de novembro de 2005. 
 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
Presidente da sessão 

 
Zilda Carolina Véras Ribeiro de Souza 

Secretária 
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