
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 03 DE FEVEREIRO DE 2005 

 
PRESIDENTE : EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI 
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA : EXMA. SRA. DRA. DEBORAH DUPRAT 
SECRETÁRIO : Bel. RONALDO FRANCHE AMORIM 
 
Às 14:00 horas, presentes os Exmos. Srs. Ministros NILSON NAVES, HAMILTON 
CARVALHIDO, PAULO MEDINA e HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, foi aberta a sessão. 
Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. 
 

P A L A V R A S 
 
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI (PRESIDENTE): Senhores Ministros, 
registro a satisfação de estarmos novamente reabrindo os trabalhos, com uma saudação 
especial a V. Exas. , a ilustre representante do Ministério Público Federal, Dra. Deborah 
Macedo Duprat de Brito Pereira, aos nossos funcionários, aos advogados e a todos que 
nos assistem. 
Estamos retornando, tenho certeza, retemperados e, cada vez mais, assoberbados com a 
carga de serviço que nos espera em cada gabinete, fruto de um número excessivo de 
feitos que têm aportado no Superior Tribunal de Justiça. 
Mas a questão não é nova. Espera-se que algo possa acontecer em curto prazo para que 
tenhamos condições de evitar o caos total. 
Uma saudação especial para todos. É uma alegria muito grande revê-los, formulando 
votos muito sinceros de felicidades. 
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI (PRESIDENTE): Senhores Ministros, 
neste processo, HC 38027/SP, proferiu parecer o Dr. Arx da Costa Tourinho, que, 
lamentavelmente, sofreu um acidente fatal durante o mês de janeiro, em Salvador. S. 
Exa. trabalhou algumas vezes conosco, tendo, inclusive, participado no ano passado do 
nosso jantar de despedida. Trata-se de uma figura conhecida por todos nós, humana e 
muito afável, um homem de muito bom trato e extremamente competente. O Ministério 
Público perdeu um grande quadro, e nós um amigo. 
Aproveito a oportunidade para fazer esse registro, com comunicação à família, pedindo 
que a ilustre Subprocuradora-Geral transmita ao Procurador-Geral que faremos, por meio 
de ofício, a nossa manifestação coletiva de profundo sentimento pela perda do Dr. Arx da 
Costa Tourinho. 
 
Encerrou-se a sessão às 18:40 horas, tendo sido julgados 132 processos, ficando o 
julgamento dos demais feitos adiado para a próxima sessão. 
 

Brasília, 03 de fevereiro de 2005. 
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