
ATA DE JULGAMENTO

QUINTA TURMA

Ata da 18a. Sessao Ordinária

Em 08  de maio  de 2001

PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO  FELIX FISCHER

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA : EXMO. SR. DR. MOACIR GUIMARAES

MORAES FILHO

SECRETÁRIA : Bela. JUNIA OLIVEIRA C. R. E SOUSA

Às 14:00 horas, presentes os Exmos(as). Srs(as). Ministros(as)

EDSON VIDIGAL, JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, FELIX FISCHER, GILSON DIPP e

JORGE SCARTEZZINI, foi aberta a sessão.

Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior.

                                               PALAVRAS

O EXMO. DR. MINISTRO FELIX FISCHER (PRESIDENTE): Srs. Ministros,

antes de iniciarmos os trabalhos, cumpre-me dar a notícia, que quase

todos já sabem, do falecimento do  Ministro Assis Toledo,  um dos

maiores Ministros dessa Corte. Um notável mestre do Direito, o que

torna duplamente irreparável a perda que tivemos.

Para falar em nome da Turma, por orientação do nosso Decano,

Ministro Edson Vidigal, solicito a palavra do Ministro José Arnaldo

da Fonseca, que foi colega do Ministro Assis Toledo no Ministério

Público, bem como neste Tribunal.

Portanto, passo a palavra ao Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca.

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA: Sr. Presidente, Srs.

Ministros, Senhores Ministros aposentados Costa Lima, José Dantas,

Carlos Thibau, Eduardo Toledo, ilustre advogado, Senhoras e

Senhores.

Neste início de sessão não poderíamos realmente deixar de registrar

o doloroso falecimento, recente, do Sr. Ministro Francisco Assis

Toledo. Como sabemos, integrou ele esta Corte e compôs esta Quinta

Turma. Por ter sido seu colega de Ministério Público Federal, por

mais de dez anos é que, certamente, fui incumbido por V. Exa., Sr.

Presidente, para dizer algumas palavras.

Faço-o sob duplo impulso: o sentimento de tristeza que a todos nós

invade e o de reconhecimento. De tristeza, pela ausência e pela

perda de convívio; de reconhecimento, porque, desde o seu ingresso

no Ministério Público, em 1968, o Sr. Ministro Francisco Assis

Toledo vem se destacando e se destacou no ramo do Direito Penal e

Processual Penal. Os seus pareceres, na qualidade de

Subprocurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal,

abordando temas os mais  polêmicos, sempre foram acolhidos e

reverenciados. Em 1987, ingressou no Tribunal Federal de Recursos e



com a criação do Superior Tribunal de Justiça passou a integrá-lo,

onde pontificou brilhantemente, sendo considerado um dos seus

maiores destacados Juízes. Professor, conferencista, jurista de

nacional reconhecimento, foi autor de inúmeras propostas de

alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de

Execução para modernizá-los, convertidas em lei.

Perdemos, os seus amigos, a sua convivência, o seu estímulo, o

aconselhamento nas dúvidas doutrinárias sobre temas da sua

especialidade. Perde os meios jurídicos um dos seus maiores nomes.

Nesses breves apontamentos, o lamentável e pálido registro.

A Corte, certamente e proximamente, prestar-lhe-á as honras

merecidas.

Peço encaminhar, Sr. Presidente, à enlutada família esse singelo e

doloroso registro.

O. EXMO. DR. MOACIR GUIMARÃES MORAES FILHO (SUBPROCURADOR): Exmo.

Sr. Presidente da egrégia Quinta Turma, demais Integrantes,

especialmente o Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca, que teve a

incumbência de saudar o colega de Ministério Público. Quero, neste

momento, também, associar-me a esta homenagem póstuma feita ao Sr.

Ministro Assis Toledo, porque, como ex-colega de Ministério Público,

não tive, evidentemente, a felicidade de conviver com ele na

Instituição.

Todavia, tive o privilégio de ser argüido por S. Exa. no concurso de

Procurador da República, em 1978, e também em comissão da Justiça

Federal em concurso Juiz Federal, quando pude constatar,

evidentemente, que era um dos mais brilhates Juristas deste País.

Aficionado  pelo Direito Penal e pelo Processo Penal deu uma

demonstração cabal de sua doutrina e dos precedentes desta Turma,

como, inclusive, publicando inúmeras obras e artigos, em que

externou seu ponto de vista e suas conviccções muito sólidas para

demonstrar a afeição e o apego que tinha ao Direito, à Teoria Geral

do Processo Penal, ao Direito Penal e a todas as escolas penalistas

que defendia com ardor.

Realmente, este é o momento de resgatar, nesta homenagem póstuma,

homenagem tão digna e sincera que faz o Ministro, ex-integrante do

Ministério Público, e todos os demais Colegas desta Turma.

Dou testemunho de sua doutrina como seu discípulo, apesar de ser de

uma geração mais jovem, para poder também encaminhar à família e a

todos os amigos presentes o sincero pesar por seu repentino

desaparecimento.

Quero que faça constar nesta ata de sessão este registro póstumo do

Ministério Público, associando-me também às justas homenagens já



feitas e tão colocadas pelo Sr. Ministro José Arnaldo da Fonseca.

Muito obrigado.

O SR. EDUARDO TOLEDO (ADVOGADO): Exmo. Sr. Ministro Presidente, Srs.

Ministros, Exmo. Subprocurador-Geral da República, afeto já a esta

Tribuna confesso a V. Exas. que faltam-me palavras em razão da

saudade, da dor e da emoção que ainda sentimos pela perda repentina

do eminente Ministro. Assim, gostaria de, em nome da família,

agradecer esta homenagem.

Onde o Ministro estiver, tenho certeza de que estará satisfeito

porque este Tribunal era o lugar no qual ele trabalhava com amor,

com carinho e com dedicação.

obrigado.

J U L G A M E N T O S

Encerrou-se a sessão às 17:39 horas, tendo sido julgados 206

processos, ficando o julgamento dos demais feitos adiado para a

próxima sessão.

Brasília, 08 de maio de 2001

MINISTRO FELIX FISCHER              JUNIA OLIVEIRA C. R. E SOUSA

Presidente da Sessão                       Secretária


