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2 - mSTÓRICO DO CASO

tribunqi~ s.uperiores, de tribunais regionais, e de tribunais de justiça ", aprovou

por unanimidade o Relatório Final, em que foram apontadas uma série de

ilicitudes cometidas com a participação do Representado, caracterizadoras da

quebra de decoro parlamentar, o que o fazem pelas seguintes razões de fato e de

direito.

oRelatório Final da CPI, o qual, com seus anexos, desde já adota

se como parte integrante desta Representação, identificou diversas relações

entre a Inca1, empresa que ganhou a licitação para construir o prédio do IRT

SP, pertencente ao Grupo Monteiro de Barros, e empresas do Grupo üK,

p~encentesao Senador Luiz Estevão.
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Logo no início dos trabalhos, ~ Representado começou a ser

investigado indiretamente pela CPI do Judiciário, devido a descoberta de

ligações da empresa Inca!, responsável pela obra superfaturada

Trabalhista de São Paulo, com o Grupo OK (GOK), de sua propriedade. Ao

final, comprovou-se ter havido depósitos no valor aproximado de US$ 47

milhões (quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos) das empresas do

Grupo Monteiro de Barros (GMB) para empresas do GOK., controladas pelo

Senador Luiz Estevão.

Os indícios da relação do Grupo üK com as obras do Fórum

Trabalhista também apareceram com a descoberta de ligações telefônicas do

juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do IRT., para o

Representado. Com a quebra do sigilo telefônico, bancário e fiscal dos

proprietários da Incal, descobriram-se milhares de ligações de Fábio MOnteIro

de Barros e suas empresas, para Luiz Estevão e suas empresas. Ao depor na

CPl, ou em suas entrevistas, o Representado alegou que a grande maioria dos

telefonemas tinha duração inexpressiva, de segundos. Mas o Relatório g,IJVUI.VW

ligações de duração superior a dois, três, quatro e até cinco minutos. Dq>oiS da

descoberta dos telefonemas, os indícios de ligações entre as empresas

mostraram-se mais fortes com a descoberta de três cheques da Incal depositados

na conta da empresa SAENCO ... Saneamento e Construções Ltda. e da

Construtora' e Incorporadora Moradia Ltda., empresas do Grupo Os

cheques totalizavam USS 2,3 milhões (dois milhões e trezentos mil dólares

norte-americanos). A partir de então, com o recebimento dos documentos

bancários, os cheques destinados às empresas do senador não 1JQ&w.&~

chegar.

Junho de 2000
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1 - INTRODUÇÃO

A presente Representação tem por escopo a instaura.ção de

processo político-disciplinar contra o Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto

por falta de decoro parlamentar.

Tendo em vista que o Senador Luiz Estevão, por várias vezes,

como se demonstrará a seguir, não agiu de maneira compatível com o decoro

parlamentar, requerer-se-á ao douto Conselho de Ética do Senado Federal a

instauração de processo para averiguar a quebra de decoro parlamentar,

concluindo, ao final, pela aplicação da pena de perda do mandato com

inabilitação para o exercício de cargo ou função pública.
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Sobre o assunto, na obra "O que é ética", Marilena Chauí procura

sintetizar a contribuição de dois grandes filósofos, o grego antigo Sócrates

(470~399 aC.) e o alemão prussiano Kant (1724-1804) :

desafio de consignar se a ética é absoluta ou relativa. Do debate sobre estas

questões, promovido pelos pensadores dos mais variados matizes, surgem

também as mais variadas visões de mundo e do modo de nele se comportar.

"Sócrates foi chamado, muitos séculos depois, "0 fundador da

"Não seria exagerado dizer que o esforço de teorização no campo

da ética se debate com o problema da variação dos costumes. E os

grandes pensadores éticos sempre buscaram formulações que

explicassem, a partir de alguns principias mais universais, tanto a

igualdade do gênero humano no que há de mais 1Unaalnen~tal,

quanto às pr~prias variações. Uma boa teoria ética deveria

atender àpretensão de universalidade, ainda que simultaneamente

capaz de explicar as variações de comportamento, características

das diferentes formações culturais e históricas.
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3 • DA ÉTICA NA POLÍTICA

Não há pretensão de se esgotar o tema, até porque se trata

questão filosófica controvertida. Contudo, não é possível a formulação

pedido de cassação de mandato, sem contextualizar a matéria no campo da ética

e da moralidade, para o que se passa às seguintes considerações.

lmCIalmente, impõe-se a fixação d~s pressupostos conceituais

presente proposição, a começar pela reafinnação da necessidade ae o

comportamento político ser orientado pela ética.

A noção de ética é complexa porque envolve, ao mesmo tempo,

um ramo do conhecimento (o estudo das nonnas das ações humanas) como

pode ser a própria realização da ação, ou um valor a ela atribuído. De

geral, as questões que se colocam neste campo abordam o comportamento

humano dentro de uma ótica de certo ou errado, de bem ou maL

Todas as culturas desenvolvem padrões éticos, nonnas e valores

que orientam os comportamentos em todos os campos. Tais padrões variam não

apenas no tempo, mas também no espaço.

A filosofia., desde os primórdios, tem buscado aprofundar a

reflexão teórica sobre o conceito de ética, buscando entender a variação nas

normas comportamento e as noções do que é certo e errado. Esta reflexão

~AUA~!~lg pelo debate sobre a possibilidade ou não de haver uma ética universaL

Ou seja, inicia pelo desafio de investigar a possibilidade de se traçar nonnas

comportamento válidas para toda a humanidade, a serem almejadas por

ou sobre os condicionamento da ética pela cultura em que é gerada, ensejando

daí a possibilidade de haver várias éticas. outras palavras, trata-se

moral", porque a sua ética (e a palavra moral é sinônimo de ética,

acentuando talvez apenas o aspecto de interiarizaçãodas normas)

não se baseava simplesmente nos costumes do povo e dos

ancestrais, assim como nas leis exteriores, mas sim. na convicção

pessoal, adquirida através de um processo de consulta ao seu

"demônio interior" (como ele dizia), na tentativa de compreender a

justiça das leis.

"Este movimento de interiorização da reflexão e de 'unlnri-,nJ"nA
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democracia liberal tem sido capàz de manter com suficiente

sucesso os principias morais da liberdade e da justiça no que

tange às grandes decisões sobre a vida coletiva. Em nosso

cotidiano, lembra Heller, somos bombardeados pelos três pontos

de vista, ainda que se excluam reciprocamente, e sua presença

simultânea constitui o sintoma do que chamamos de "crise" dos

valores morais".

No centro do debate, como se vê, está a questão da modernidade: é

em oposição a ela que se coloca a Hpós-modemidade", e é nela que surgiram as

principais questões éticas com as quais nos defrontamos até a presente data.

forma, por mais que se altere o conceito de ética e moral no

tempo e no espaço, determinados princípios gerais -de comportamento, na

sociedade moderna, devem ser o norte para se avaliar se uma conduta é ou não

ética, é ou não decorosa.

Neste sentido, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil

(CNBB) vem fazendo uma importante campanha pela restauração da AJ&&"-'.L&

"'....,.L&&_.a., com o intuito de moralizar as ações do homem em vários

aspectos, mas no campo da res publica. O cidadão investido em

função ou cargo públicos tem por obrigação moral agir com dignidade e com

respeito pela coisa pública, conduta esta não verificada pela CPI no caso da

obra do TRT-23 Região.

Como o conceito de ética na política não pode ser dissociado do

conceito de decoro, hã que se aprofundar a reflexão sobre este outro tema

coinnão.

4 - DO CONCEITO DE DECORO PARLAMENTAR

o Decoro no Direito Pátrio.

Decoro tem a ver com decência, respeito, moral, ética, dignidade,

honra, conduta irrepreensível, entre outros aspectos.

No ordenamento jurídico pátrio, a norma fundamental sobre o

decoro parlamentar encontra-se inscrita no art. 55 da Constituição Federal:

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: ( ..)

11 - cujo procedimento for incompatível com o decoro parlamentar.

~..)

§ }O É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos

definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas

asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de

vantagens indevidas.

§ 2° Nos casos dos incisos 1, 11 e IV, a perda do mandato será

decidida pela Câmara dos Deputados ou pejo Senado Federal, por

voto secreto da maioria absoluta, mediante provocação da

Respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso

Nacional, assegurada a ampla defesa. "

Em conseqüência, cuidam do assunto tanto o Regimento Interno do

Senado (arts. 32 a 35), quanto o Código de Ética e Decoro Parlamentar

(Resolução nO 20, de 1993). Por este, podem ser aplicadas sanções aos

Senadores que descumprirem os deveres inerentes a seu mandato ou que

praticarem atos que afetem a dignidade da representação política Entre outras
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Daí advém a legitimidade do Parlamento para, o exercício do

controle político dos atos praticados pelos seus membros, pela aferição da

observância desse instituto denominado "decoro parlamentar".

Tendo em conta o conceito de decoro parlamentar, mais

aprofundamente tratado a seguir, há que se concluir que o interesse do Senado

Federal não deve restringir-se às condutas penais típicas apontadas pela CPl,

ainda que somente isso seja suficiente para atingir a imagem pessoal do

Representado e, em conseqüência, da instituição à qual pertence. O que de fato

interessa ao Parlamento é a conduta atentatória ao decoro.

Para melhor aquilatação do conceito, passa-se em revista pelo que

escrevem os doutrinadores pátrios, a começar pela conceituação compartilhada

por Pontes de Miranda, Carvalho Santos, Luiz Pinto Ferreira e Carlos

Maximiliano:

"Decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade.

Decoro parlamentar é a obrigação de conteúdo moral e ético que

não se confunde com aspectos criminais. embora deles possa

decorrer".

Na lição de Wolgran Junqueira Ferreira,

"Decoro (F. Lat. Decoros) é a decência, respeito de si mesmo e aos

outros. Este dever de respeito e decência o parlamentar não

mostra, apenas. no recinto das Casas Legislativas. Acompanha-o

durante todo o mandato. Aquinhoado que é por prerrogativas

constitucionais. fica obrigado, também, ao respeito pelo mandato

lhe foi conferido. Deve ser mantido o respeito pelo

parlamentar, não podendo detxa~--de guardar a relação existente

entre o seu comportamento e a investidura de representante da

soberania popular" (Comentários à Constituição de 1988. São

Paulo, Edipro, 1997, p.562).

Para o constitucionalista Pinto Ferreira, "a falta de decoro

parlamentar é o procedimento do congressista atentatório dos principias de

moralidade, ofensivos à dignidade do Parlamento, maculando o

comportamento do bonus pater familias" (Comentários à Constituição

Brasileira. São Paulo, Saraiva, 1989, p. 25).

A seu tempo, José Cretella Júnior conceitua o que entende por

decoro e falta de decoro nos seguintes tennos:

"Decoro, do Latim decorum eda mesma raiz dos cognatos decor.

decoris. decet. tem o sentido de decência, dignidade moral,

honradez, brio, beleza moral.

Falta de decoro é o procedimento humano que contraria os

normais padrões ético-jurídicos, vigentes em determinado lugar e

época. Decoro é conduta irrepreensível, que se rotula, na prática,

com a e:xpressão "pessoa de ilibada reputação. Decoro

parlamentar é a conduta do congressista conforme os parâmetros

morais ejurídicos, que vigoram, em determinada época e no grupo

social em que vive" (Comentários à Constituição de 1988, jtJ ed.

Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1992, p. 2.660).

Ressaltando o aspecto moral ínsito à figura do decoro parlamentar,
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"coisa alheia móvel" e de valoração cultural ?u extrajuridica,

como "mulher honesta u, "saúde", "dignidade", "decoro"o (

Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo, Editora Revista

Tribunais, 1989, ppo 27/28).

E mais, foi buscar na lição do memorável Helena Cláudio Fragoso o

reforço de que necessitava para confirmar a tese:

liA definição do crime ("injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade

e o decoro") refere-se a dignidade e a decoro, que os autores

interpretam na perspectiva da "honra subjetiva". Dignidade seria o

sentimento da própria honorabilidade ou valor social; decoro seria

o sentimento, a consciência da própria respeitabilidade pessoal

(Hungria, VI, 87)" (Lições de Direito Penal, Parte Especial, I. São

Paulo, José Bushatsky Editor, 1976, p. 214).

Com tais pressupostos, concluiu aquela Comissão:

Pode-se, pois, a partir da lição doutrinária, conceituar o decoro

parlamentar como o conjunto de atributos que exalçam o

parlamentar, que lhes dão respeitabilidade. A quebra do decoro

parlamentar, a sensu, seria aquela conduta do

parlamentar que atingisse a própria respeitabilidade deste e, por

extensão, a do Parlamento.

A lição, de amplo espectro, se aplica aos parlamentares federais, só

que as suas infrações político-administrativas (v.g., a falta de

decoro) têm como juiz natural a própria corporação a que

pertencem. Esta proferirá julgamento mediante voto secreto e por

maioria absoluta, assegurada ampla defesa. Trata-se, pois, na lição

de Pontes de Miranda, de julgamento político Hnão sujeito a

controle judicial, salvo se não tivesse havido o quanto de votos

acordes na destituição do deputado ou do senador, ou se tivesse

havido desrespeito ao Regimento Interno" (Comentários à

Constituição de 1967, com Emenda nO 01, de 1969, tomo III. Rio de

Janeiro, Forense, i987, p.38).

Vale, portanto, anotar:

I ... O conceito de decoro parlamentar é necessariamente flexível,

por ser um conceito normativo, impregnado de valores;

11 co Nesta linha, considera-se quebra de decoro não só aquelas

condutas previstas no art. 55, § J~ da Constituição Federal,

combinado com os artigos dos Regimentos Internos do Senado e da

Câmara, mas também aqueles comportamentos, que, mesmo não

tipificados, afetem a imagem, a respeitabilidade e a dignidade do

parlamentar e do Parlamento;

Consequentemente, com o mesmo apoio constitucional e

doutrinário, éválido concluir-se:

com o decoro o parlamentar aquele que pratica atos que

atentem contra a própria dignidade e contra a imagem da Casa

que representa.

A partir deste instante, fica estabelec~da uma dicotomia inexorável

e intransponível, pois se o procedimento do Parlamentar constitui

desonra, ou o Parlamento o adota como próprio, seu, e se ,,~~ri"ll"IF""
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o

constitucional e reS~lmenl~aLJne~nte
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depois da aprovacão do mencionado requerimento!!

cidade de São Paulo, no penado de1992 a 1998;tlas empresas do G1v1B para as

empresas do GOK, como infonnados pelo Sr. Fábio Monteiro de Barros, só

foram contahilizados em 1998, em livro aberto apenas em outubro de 1999,

Constitucionalmente, °procedimento incompatível com o decoro

parlamentar é motivo ensejador da pena de perda de mandato parlamentar, cuja

aplicação decorre do poder discricionário concedido ao Poder Legislativo para,
1

A Constituição do Chile, no seu art. 26, dispõe que:

. Já a Constituição da Argentina estabelece; no art. 58, que, verbis:

"Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado têm atribuições

exclusivas para se pronunciar sobre a inabilidade dos seus
membros e para admitir a sua demissão, s~ os motivos em que se

fundarem forem de tai natureza que os impossibilitem fisica ou

moralmente para o exercício dos seus cargos. "

Por outro lado, a questão do decoro parlamentar no Direito

Comparado é vista de forma variada. No Reino Unido, a Câmara dos Comuns

tem a competência de exclusão de qualquer dos seus membros, valendo-se de

um poder discricionário, de livre apreciação, nos casos em que a conduta se

revele" nociva ao Parlamento, sendo incompatível com a postura exigida ae um

gentleman. O parlamentar excluído poderá vir a candidatar-se novamente,

sendo até mesmo reeleito. Todavia, restará ainda àCâmara dos Comuns o

de determinar nova cassação desse parlamentar.

No direito norte-americano, a figura da cassação também é

admitida, podendo ocorrer pela deliberação de 2/3 (dois terços) dos presentes,

nos casos em que a conduta do parlamentar for imprópria, causando danos

morais ao parlamento.

o Decoro no Direito Comparado.

- mediante julgamento político, excluir aqueles~membros cuja conduta ponha em

risco a honorabilidade da respectiva Casa Legislativa. Exsurge, pois, como

medida de caráter político, tal como é pacificamente assentado pelos tribunais

pátrios.
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Ou seja, tendo a CPI posto em absoluta suspeição a existência dos

supostos negócios entre os grupos 1\.18 e üK., bem como a autenticidade dos

documentos apresentados para justificá-los e, considerando que foram

contahilizados muitos anos depois, e somente após a aprovação de requerimento

da CPI, fica cabalmente demonstrado que a prática de tais atos, consideradas

irregularidades ~raves, só ·se consumaram no mês passado, há menos de 60

dias do término do trabalho da CPI, portanto durante o período de desempenho

do atual mandato do Representado.

No caso sob análise, um.a das provas cabais de que o

comportamento indecoroso do Representado agride a instituição de que é

membro, foi a pressão exercida por todos os partidos, indistintamente, para que

renunciasse ao cargo de sub-relator do PPA - Plano Plurianual, do qual o

Representado acabou por se afastar. Afastamento que foi convertido

apressadamente numa "renúncia" por motivos familiares, tal como revelou o

Jornal· "Correio Braziliense". Esta é a demonstração definitiva que a conduta

indecorosa do Representado é rej eitada como inaceitável pela Instituição

Congresso Nacional, em face de ser por ela agredida.

00026 Quinta-feira 22



00028 22 DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Junho de 2000
Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00029 Quinta-feira ~

dos seus membros por desordem de

ou removê=lo por

àdepois de ser \,.,ua.U.1a.u.a

às ordens do rreSlOente e

ao U\;IJ\'.u.a.u.vcensura se

ordem

decom doiso seu f<.eZlmenlQ e"Cada Câmara

votos /"/"';V''WI''ini"

sua e
Ainda no mesmo ordenamento a 73 do

de eXDulsão do deputaao que:

a) à censura .:>.u..u.l./.Il. ..... to.J ou duas vezes

1"'.c..... I"'>.M""Iri" àviolência em sessão Vl..lLUUIw("l>'l

c) l"'I"lI1"'\":lt1rr. de à AssembléIa

a cassacao

dos

Membros do

são elementos ,""AJ.~J.UV'"

parlamento. A -:\nC'~" .....'~

esses ordenamentos 1\,4.4, n.r.A""V..:I.,em

com a conduta A

1l11"'''''',)'I'''I'1rt''!I'''1Q> '0 às lnStltulçoes e

se

A.\.'""IJUUU\"(l.., ao

do dentro e

às

con:hgurar a

ron1"'J'"t"\l-'\n~T'lt1f"\ a

constante

Integrantes, a nonraaez'l a e1lgnld.aae,

as

de

à

dos deveres por

ocaso,

da

no caso de

r>h,)'M"l'.U'i<;l à ordem

chamad.a à

o

c) \"o\"oU.:tU1U'l

e



A) -CONSTANTES MUDANÇAS DE VERSÕES PARA OS FATOS.

5 ~ CASOS. CARACTERIZADORES DE "OUEBRA DE DECORO

PARLAMENTAR DO SENADOR LUIZ ESTEVÁO
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Nos demais casos adiante descritos, restará cabalmente

demonstrada que a dissimulação e a falta com a verdade foram as armas

utilizadas pelo Representado para tentar esconder da CPI, do Senado e da

população em geral, as íntimas relações pessoais e empresariais entre os

diretores acionistas e outros diretores das empresas do Grupo Monteiro de

Barros, o ex- Juiz Nicolau dos Santos e o Representado e suas empresas.

Da versão inicial que sustentou haver apenas dois negócios entre

os referidos Grupos, o Representado, passo a passo, depois de cada nova

revelação, foi admitindo novos casos, procurando justificativas, até chegar a

todos os demais supostos negócios ou empreendimentos utilizados para tentar

justificar o recebimento de recursos financeiros com origem na obra: do IRT..

SP, tais como, a "venda" de Terreno no bairro do Morumbi-SP, a obra da

Construtora Ikal no Estado de Pernambuco, a indenização pela "saída" do

Terminal de Cargas do Rio de Janeiro. Contudo, ao final, restaram inexplicados

mais de 2,5 milhões de dólares repassados sem qualquer justificativa.

Por certo, em se tratando de um Senador da República, não é digna

a conduta dissimuladora, mentirosa, sem disposição de contrIbUIr com o

Especificamente no caso dos te~fonemas trocados entre o ex-juiz

Nicolau Santos·Neto e o Representado, em discurso na Tribuna do Senado, em
27/05/99, afinnou peremptoriamente que se tratava somente de duas ou três

ligações. No entanto, o relatório final da CPI, apenas com a quebra do sigilo

telefônico do Sr. Nicolau dos Santos, constatou que foram trocadas um total de

68 (sessenta e oito) ligações entre ambos. Ou seja, demonstrou que a relação

entre eles era muito próxima, desmentindo definitivamente a versão inicial.
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De começo, o Representado alegou mal conhecer o Sr. Fábio

Monteiro de Barros e o juiz Nicolau dos Santos. Reveladas as evidências de um

relacionamento muito próximo, admitiu serem amigos e, posterionnente

existirem dois negócios entre os grupos 1vffi e üK: construção do edifício sede

da OAB em Brasília e a compra da Fazenda Santa Terezinha no Mato Grosso.

Demonstrado o volumoso fluxo de recursos oriundo da obra do

TRT-SP para as empresas do Grupo OK, evoluiu para admitir ter existido outros

negócios e empreendimentos em conjunto.

Inicialmente, faz-se necessário discorrer sobre as informações e

explicações prestadas pelo Representado ao longo dos trabalhos da Comissão

Parlamentar de Inquérito do Judiciário tanto para a Comissão, quanto para o

Senado e, consequentemente para o País através da TV Senado e, por último,

para a imprensa. Importa neste momento atentar-se que as versões dos fatos

foram se alterando, em processo crescente, a cada nova revelação, no curso dos

trabalhos de investigação.

Postos preliminannente os contornos do conceito de decoro

parlamentar, bem como as condições e caracteristicas de sua quebra, impõe-se a

necessidade de se relacionar descritivamente as condutas do Representado

tipificadoras da. violência contra o ordenamento jurídico, o que será feito a

seguir.
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D .. AQUISIÇÃO DAS FAZENDAS SANTA TEREZINHA E LAGOÁO

Com o desenrolar das investigações veio a saber-se que o segundo

no mercado brasileiro, é uma empresa que possui

empreendimentos em diversas localidades do Pais e, em duas

ocasiões, esteve associada a nossa empresa em empreendimentos

diversos. O primeiro deles, na fase de montagem do processo de

construção do edifício sede da Ordem dos Advogados do

em Brasília, uma obra privada, e o segundo deles

fazendo parte de um grupo de empresários que se consorciaram

para a compra de um empreendimento agropecuário no Estado

do Mato Grosso.

Reagi com a maior normalidade, até porque aquela empresa,

extremamente conhecida e conceituada no mercado de São Paulo e

instante em que a CPI, em função da quebra do sigilo telefônico

das empresas do GMB, identifi'Cou a existência de dezenas de ligações trocadas

entre as empresas envolvidas no escândalo ou entre seus dirigentes, inclusive o

Representado, este, em discurso proferido da Tribuna do Senado, em 27.05.99,

justificou tratar-se de conversações normais decorrentes de relações comerciais

oriundas de dois empreendimentos conjuntos entre ambos os grupos:

construção do prédio sede da OAB em Brasília e aquisição de um

empreendimento imobiliário no Estado do Mato Grosso:

demonstra claramente tratar-se de afronta ao decoro parlamentar, haja vista

tratar-se de grave irregularidade praticada no exercício do mandato.
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De qualquer fonna, apesar dos depoimentos do Representado no

Senado, tentando justificar os recebimentos de vultosas quantias de dinheiro

prOlveluerltes dá obra do TRT de São Paulo, em razãQ..de _~mpr~~t~mos que seu
Banco fez as empresas do grupo Monteiro de Barros, a soma dos empréstimos

totaliza pouco mais de US$ 2,7 milhões (dois milhões e setecentos mil dólares

norte-americanos), enquanto o total de verba repassado a suas empresas atinge a

casa dos US$34 milhões (trinta e quatro milhões de dólares norte-americanos),

sem ·contar os recursos provenientes das obras de Pernambuco. Contudo, se se

considerar o montante total dos recursos que a CPI descobriu, este valor se

eleva para a casa dos US$ 47 milhões (quarenta e sete milhões de dólares norte

americanos).

A versão dos supostos empréstimos, comprovado que não

ocorreram ou, pelo menos, que não deram origem aos repasses de recursos

descobertos, revela, novamente, a disposição do Representado, no curso da

de tentar esconder a realidade que, em grande medida, foi posta a nu

percuciente trabalho da CPI. De modo que restou demonstrado a tentativa de

ludibriar a Comissão, o Senado e a sociedade quanto àverdade dos fatos, o

A propósito, é oportuno lembrar que o Representa~o é reincidente

em questões dessa natureza. Foi ele um dos avalistas da denominada "Operação

T_._••_=", versão fraudulenta e mentirosa de empréstimo .supostamente

realizado no Uruguai para suprir a campanha eleitoral do então candidato

Fernando Collor de Mello,. desvendada no curso da denominada "CPMI do PC"

como tentativa de justificação dos depósitos de recursos oriundos de contas de

-'fantasmas" nas contas bancárias do então Presidente.
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(abril/97).

Tampouco a versão de que a área teria sido transferida ao Grupo

üK apenas para ser dada em pagamento de dívidas de empresas do grupo

(SAENCO, CIM e GOK) junto ao INSS p.ode ser aceita como verdadeira.. E a

razão é singela: a proposta de dação em pagamento foi oferecida ao INSS em

04.12.97, muito tempo depois da transferência do controle acionário da

Agropecuária Fazenda Reunidas/Santo Estevão que ocorreu sete meses antes
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Há que se depreender que entre a aquisição da primeira fazenda, a

realização de investimentos (A fazenda foi cercada - e dá para imaginar uma

área de 54 mil hectares, o tamanho do investimento necessário para cercar a

fazenda ... Teve que ser feito um levantamento planialtimétrico, naturalmente,

para poder definir a sua topografia, para poder definir a análise de solo

também, para ver seu programa de manejo e aproveitamento; enfim, foi feita

uma série de estudos) e a aquisição da segunda, também decorreu um prazo

significativo. De modo que, se o negócio da primeira s6 ocorreu em maio ou

junho de 1994 - com a outorga das procurações antes referidas - a compra

segunda área em Sandolândia-TO só pode ter ocorrido em data posterior.

Ocorre que há fortíssimos indícios de que esta segunda área foi adquirida já no

final de 1993 (depoimentos pessoais poderão atestar esta afirmativa).

disso, a procuração em anexo, do proprietário da área alienada, Sr. João Lisboa

Cruz, ao Sr. Fausto Vieira Ribeiro, outorgou integrais poderes para dispor da

área. Ocorre que o Sr. Fausto era empregado do Grupo OK ~ época e este

instrumento foi substabelecido ao Crisóstomo Costa Vasconcelos, também

empregado do Grupo OK, o qual permitiu a escrituração da área em nome do

Grupo üK posterionnente (ver escritura em anexo).

.Ademais, além de todas as conclusões da CPI a respeito desse

fazenda estq.va toda pronta, quer dizer, era uma fazenda que não tinha

necessidade de se fazer investimento. Ela poderia, já, imediatamente, ter

aumentado a sua população de gado e tudo isso. Era, também, uma fazenda

grande, uma fazenda de 34 mil hectares e, como havia disposição em receber

grande parte disso em imóveis, nós, então, compramos essa fazenda no

Município de Sando/ândia. "
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outro lado, para justificar a versão de que a área de

aproximadamente 54 mil hectares teria sido toda ela posterionnente ':1l1n1111""i ~

pelo GMB e, assim, justificar repasses de recursos para empresas do Grupo OK,

disse ele que seu grupo desinteressou-se de manter a associação no

empreendi~ento quando recebeu, em 1994, a proposta de aquisição de'outra

área de terra no município de Sandolândia, na divisa com o Estado de Goiás,

em frente a Ilha do Bananal. Disse ele: "Eu fui visitar a fazenda, gostei. A

fornecida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo e relatªdo pelo Senador

Paulo Souto, houve transferência do controle acionário da empresa

Agropecuária Reunidas para o Grupo OK e o nome da empresa foi substituído

por "Agropecuária Santo Estevão" (sic). Posterionnente, em dezembro de 1998,

houve a renúncia dos Senhores Fábio Monteiro de Barros e Carlos Dale da

direção da empresa e a posse do Sr. Lino Martins Pinto (padrasto do senador

Luiz Estevão e sócio do Grupo üK) e da Sra. Cleucy Meireles de Oliveira

(esposa). Nesta mesma data, a sede da empresa foi transferida para o endereço

da sede do Grupo üK em São Paulo. Tais fatos conduziram a CPI à conclusão

de que a referida área de fato pertence ao Grupo üK e, como tal, nunca deixou

de pertencer-lhe.
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seu desejo de se associar ao Grupo Calberson, especialista em

logística e terminais de carga, comprou a parte do Grupo OKpara

fazer a associação com os franceses, entretanto o empreendimento

não se consumou.

A respeito do Terminal de Cargas em Duque de Caxias, o Sr. Luiz

Estl;vão confirmou que entrou no negócio quando os parceiros do

Grupo Monteiro de Barros desistiram do negócio. uNo momento

em que perderam essa parceria , eles nos convidaram para nos

tornar parceiros deste empreendimento, fizemos . alguns

investimentos, até que eles... O empreendimento teve dificuldades

na sua viabilização, o investimento era extremamente grande e

eles obtiveram a possibilidade da parceria com uma empresa

francesa que veio ao Brasil. Estivemos reunidos e achei, naquele

momento, que se entrasse a empresa francesa, eu ficaria com uma

participação muito pequena, já que ela teria uma participação

expressiva. O então era deixar aqu;ele emlJr~~enjaI1llrento

em cUia concretização nós não chegamos, digamos a ter

participação. Permanecemos ali por alguns anos, mas saímos

antes da associação da Monteiro de Barros com uma empresa

francesa...... Então julgamos desconfortável esta posição.

.& .....U~11f; não considero um empreendimento, até porque não

posso considerar um aerermlnaao negoclD que

eu não cheguei a concretizar. e saí antes que a ~

concretização física ocorresse".

Por que motivo uma empresa que em ~ua home page na Internet se

diz especializada (Monteiro de Barros) na área de terminais, contrataria outra

(GOK) sem experiência no setor, para que ela fizesse os estudos e projetos

sobre o Tenninal ?
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Recorde-se que o Representado em seu depoimento referiu-se ao

o valor de R$ 8.320.000,00 é justificado no Termo de Acordo

com;o resultante de serviços prestados na alocação de pessoal,

reembolso de despesas efetuadas.. "para a atualização dos estudos

feitos pela Monteiro de Barros, reavaliação da viabilidade técnica

e econômico - financeira do empreendimento, além de atividades

de natureza negociaI e comercial para a seleção e contratação de

eventuais parceiros" .. e da expectativa de lucro na implantação e

exploração do empreendimento. Deve ser registrado que é a

Monteiro de Barros que se apresenta como apta a prestar

"serviços de assessoria a empresas da área 'envolven4,o desde

levantamentos preliminares e planejamento até concepção de

projeto, estudos de viabilização, comercialização e acesso a

tecnologia de firmas especializadas do exterior" como foi indicado

no seu 'site' na Internet.

A forma de pagamento previa que poderia ser de uma só vez ou até

30/06/96, em parcelas que seriam acrescidas de juros de 2,5% ao mês, pro rata

die. Previa ainda a hipótese do pagamento não ser efetivado até 30/06/96, e

neste caso incorreriam juros de 3,5%, devendo contudo o prazo não ultrapassar

a 30/06/97.
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Por tais informações é possível concluir que. mais uma vez, o

Repres~ntado, ao confirmar esta versão pouco crível, contada pelo Sr. Fábio

Monteiro de Barros, faltou com a verdade e feriu o decoro parlamentar. Ao

omitir no início das investigações que teria este negócio com o Grupo Monteiro

de Barros, agiu de forma ardilosa, tentando sempre enganar, ludibriar, burlar e

falsear a verdade. Vejamos a versão inicial sobre o assunto, quando da

entrevista concedida ao Correio Braziliense, do dia 29/05/99. disse:

eI71preendiJJleJ1'o. "
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Correio - Certo, mas onde entra dinheiro nesse repasse de obra?

Correio - O senhor sabe em que ano C0111eçaral11 seus negócios

COI71 as €111preSas do Fábio?

Estev{10 - Claro. C0111ecaram enl 1988, CO/H o prédio da OAB. Ele
"

IJie repassou lllna obra, uma incorporação que ele tinha ganho e,

por razões da desistência do sócio dele, ele não tinha condições de

fazer.

de LE, 15/6/99).

Estevll0 ... Vanzos separar as duas coisas. Nossos negócios

cOl11eçaram em 1988. a ·l1e~ócios envolvendo dinheiro

entre as elnpresas. tem dois tipos de n.egõcios. Priineiro, a compra

das fazendas. Segundo, os empréstiJnos feitos por

empresas do seu .Fábio de
Correio - É norlJzal. quando 1(111 banco .ra: 11/11 elJlpréstinIo, outra

eJ71preSa do grupo receber opagal1zento?

Estevelo - Ningllé111 está dizendo que esse jJagal11ellto foi

el11prestl1110 do banco. Até porque, \'eja benl, a/énl dos

e111présti1110S do banco, conlo você sabe, nós tivel1l0S o negócio da

c0111pra da fazenda. (CE-entrevista LE, 29/5/99)

Em outra entrevista ao mesmo jornal, datada de 15/06.t99~ ele já

começou a ampliar seus negócios, acrescendo negócios na área imobiliária.

Correio - O sellhor quer falar sobre esses negócios? Que negócio

foi esse? Este"ão ... nós tivemos negócios com eles na área

imobiliária, na área agropecuária e empréstimos. (CB-entreYÍsta
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A apresentação de ll/l1 Plano Estratégico da Cidade do Rio de

Janeiro onde figura o Ternlinal Santo Antônia CO/710 enl execução,

não invalida de nenhunza jorl1za a inforl1zação prestada pelo

Governo do Estado do Rio de Janeiro de que não foi reali=ada

qualquer obra de iJnplantação do referido Ternzinal, o que aliás é

reconhecido pela própria Monteiro de Barros.

AssÍln estas i/~(ornlações tra=idas à CPf. pelo Grupo OK, neio

lra=enl qualquer elel11ento adicional inlporral1fe que cOl~firl11e lilna

participação financeira tão expressh'Q do Grupo OK 110

Deve ser ressaltado que a infor111ação de que o projeto básico teria

sido entregue em 1989, muito antes portanto da provável

associação entre a Monteiro de Barros e o Gnlpo OK, e a falta de

refe,rência a qualquer outros estudos posteriores entregues ao

Governo do Rio de Janeiro, dificulta ainda mais a aceitação da

!)articipaçcio .financeira do Grupo OK enl prlÍ-il1\'esrúnentos /10

Terl1lÍl1al.
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bastassem estas

e
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Não fossem suficientes os argumentos anteriores, outro tão fone

poderia ser lembrado. Em seu depoimento à CPI no dia 30.06.99. Q Seno Luiz

Estevão, disse que os supostos empréstimos do GMB para o Banco üK "não

foram pagos" e --estão sendo renegociados". E mais, disse que o seu "empenho H

pessoal (em 29.06.99), era o de lo-receber aquilo que é devido ao Banco OK~-. ou

seja -'receber créditos do Banco OK junto à lKAL". Ocorre que o valor de mais

contratar e demitir empregados, alegou o Representado tratar-se de

procedimento comum no mundo dos negócios na área da construção civil, qual

seja~ dar ~-recebíveis" decorrentes de obras em andamento_ como garantia para

pagamentos. No caso, disse ele, os --recebíveis" relativos às obras do DNOCS

naquele estado, teriam sido exigidos pelo Grupo üK como garantia dos

empréstimos concedidos pelo Banco üK às empresas do GMB.

Ocorre, contudo, que as investigações levadas a cabo pela CPI

demonstraram cabalmente que a versão oferecida pelo Representado não

encontrou amparo na realidade. Restou cristalino haver uma associação entre a

Construtora lKAL e o Grupo üK para a realização das obras contratadas com o

DNOCS, das quais resultou a participação do Grupo üK em47,60% de todos os

recursos pagos à lKAL pelo Poder Público, sendo que somente 15,43% foram

repassados ao Banco OK de Investimentos.

Tal fato permitiu à CPI afirmar que "a conclusão a que se pode

chegar, diante de tantas evidências, é que a participação do Grupo OK nas

obras de Pernal11buco não se deveu apenas a necessidade de receber os

enlpréstinlos feitos ao Gl1lpO Monteiro de Barros. mas. na verdade a sua efetiva

participação na execução e nos resultados financeiros alcançados. "

ti

00051 Quinta-feira 22DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

recebimento de recursos oriundos da execução das obras pela lKAL no Estado

de Pernambuco. Com isso, além de comprometer irremediavelmente a própria

honorabilidade, com sua conduta inadequada e indecorosa, o Representado

enlameou a imagem da instituição da qual é membro, comprometendo-a perante

a Nação.

Em relação às ligações telefônicas ent~e o grupo ivlonteiro de

Barros, o juiz Nicolau dos Santos e o Senador Luiz Estevão, a CPI chegou às

seguintes conclusões:

,"

Assim, é. incontestável a conclusão da Comissào. Restou

demonstrado cabalmente mais um caso de quebra do decoro parlamentar,

caracterizada, mais uma vez, pela montagem de uma versào sem

correspondência na realidade, para simular, camuflar, esconder a "erdadeira

relação de associação existente entre as referidas empresas, relação esta que

permitiu 'à CPI concluir que é zuna evidência adicional (.. .) de que existianl

interesses comuns entre os grupos OK e Monteiro de Barros na execução das

obras do Fórum de São Paulo. Isto é, esforçou-se o Representado por esconder

da CPI, do Senado Federal e .do público ou, ao menos, in~uzi-los a erro para

obter resultado mais favorável a si, escondendo a verdade dos fatos relativos ao

G - DAS LIG:\CÕES TELEFÔNIC.~S

antes.

de 14 milhões de dólares repassados pela lKAL a empresas do Grupo OK,

muito superior àsoma total de todos os supostos empréstimos do GiY1B e não só

da IKA.L, ocorreram no período de 07.08.97 a 29.10.98. ou seja, muito tenlpo

Junho de 2000
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ele, já que o tinha visto apenas ulna ve:, à época da abertura das

propost:as na falada licitação, quando, inclusive, fiz Ui11 protesto

registrado em ata e saí da sala, senz cUnJprílllentá-lo, desgostoso

com a I1laneira como tinha sido decidido o processo IIcltatorIo.

Além disso, recebi um segundo telejoneI11'!,..':l0 _d~~ ..q5
de 1998, eUI que ele I1U! clll11pril1U!lltavll pela I1linha vitária pllra o

Selllu/o da República. "

"amigo" Fábio Monteiro;

Destarte, esta é nlais uma inforn1ação do Representado que não

coaduna com a realidade. Durante todo trabalho da Comissão ele tentou

esconder esta relação com o ex-juiz Nicolau. Mentiu no Plenário do Senado,

mentiu na Comissão e mentiu para toda a Imprensa. Será que isto não é

suficiente para caracterizar a quebra de decoro: De acordo com o conceito de

decoro ressaltado acima, não resta qualquer dúvida que tal atitude por parte do

senador evidencia um comportamento discrepante da moral e incompatível com

a decência humana. A verdade deve estar acÍn1a de tudo, principalmente para

quem exerce mandato outorgado pelo povo. O princípio da legalidade não pode

se dissociar do da moralidade. Eles caminham lado a lado.

Por fim, e somente para ilustrar, em maio deste ano o Senador Luiz

Estevão em entrevista ao "Jornal da Tarde", afirmou o 'seguinte sobre seu

i\1uitas inverdades foram ditas neste pequeno parágrafo. O Senador

se confunde constantemente ao afinnar que ora· foram dois telefonemas. ora três

ou. até mesmo quatro ele chega a admitir. Documentos trazidos pelá CPI

demonstram que foram totalizadas 68 ligações entre o ex-juiz e o Representado.

desmentindo cabalmente o Senador.

Junho de 2000
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nem QualQuer contato conl e a

eleição para o senado" que ele
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me cumprimentanC10". (JT-27/5/99).me

"La111elltavell1lellte, outro fato ta111bé111 pllblic.ado peja 1111prensa

dá conta da pseudo-existência de dezenas de telejonelllas do

Nicolau para a I1linha pessoa; illfor111ação absoluta111ente

i111procedente. Lel1Zbro-111e reabllente de ter recebido dois

telefollel1las desse· Opri1l1eiro deles, no l'latal de 1997,

poucos nleses depois do doloroso processo de seqüestro

I1zinha filha, quando ele lne IIlWUZa surpresa, para

desejar-nle feliz Natal, no dia 24 de dezelllbro, e a/gll1llaS

palavras a respeito do seqüestro de 11linha filha. Pal·a

surpresa, porque, efetivamente, há nluito te111po, não falava com

outra foi no dia seguinte à

eu nã'o

".~gora, ligação desse Nicolau para mim" que eu nle

duas, uma num Natal, que ele nte ligou para me

cumprimentar e eu até estranhei, porque fazia muito tenlpo que

também os principais jornais do Brasil. Eis o que disse em sua entrevista no

"Jornal da Tarde", de São Paulo:

Estas são mais algumas contradições do Senador Luiz Esteyão,

que~ ao passar falsas infonnaçães para a imprensa, tentando com isto n1anipular

a opinião' pública, não corroborou com a elucidação da verdade dos fatos. A

mesma versão foi sustentada pelo Representado em discurso proferido no

plenário do Senado Federal em relação aos telefonemas recebidos do ex-juiz

1\icolau dos Santos.
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e
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a
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eXlUlll1lente, JlU1S foi el1' 94, 95 - para 111e ajluJar II a/lIl'llllCar ()

f!111preendi111ellto 'j.
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decoro parlamentar
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mais uma vez, como caracterizadora

Conforme a mesma anotação, naquela data foi averbada a sentença

proferida nos Autos da Ação de Retificação de Área e Unificação, qu~ tramitou

na 1:l Vara de Registro Públicos do Fórum João Mendes, que detenninou a

unificação das matrículas nOs 94.899 e 94.900 relativas aos dois terrenos que

deram origem a um único.

Desse modo, 'lê-se que a cópia do contrato apresentado pelo Sr.

Fábio Monteiro de Barros como documento hábil a comprovar as supostas

transações. cuja autenticidade e veracidade foranl sustentadas pelo

Representado em suas manifestações públicas, revela ter havido a simulação

venda de parte de imóveis que fonnalmente inexistiam como unidades

autônomas nas datas das referidas transações.

Assim, além das conclusões a que chegou a CPI no sentido de

inadmitir o documento apresentado pelo Sr. Fábio e corroborado pelo

Representado, como documento hábil a justificar os repasses de recursos das

empresas do GMP para as empresas do GOK, fica demonstrada a sua conlOU1Ul

neste caso, na tentativa convencer a Comissão, o

Federal e a sociedade em sobre história sem amparo na reauaaat:,

106.877, anotada no Livro n° :2 .. Registro Geral, do Décimo Oitayo Canário de

Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo (doc. anexo), em 24.01.91 ...

quase dezesseis meses antes da data em que segundo o contrato teria hayido a

venda de 500/0 do primeiro terreno em condições desconhecidas e, quase

quarenta meses antes da data em que teria havido a venda lie 500/0 do segundo

terreno -, os referidos iITI:óveis deixaram de ser dois para constituir-se em um só

imóvel.
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1990, no final do ano, continuamos mantendo relacionamento, discutindo

possibilidades de associações em negócios que, aliás, é muito comum no ramo

da construção civil .... E.ntão continuamos discutindo algum negocio com eles,

até que, no final de 1993, ... ), dentro do qual não poderia caber um negócio da

ordem superior a um milhão de dólares. Por seu turno, o Sr. Fábio Monteiro de

Barros em seu depoimento disse que o hiato foi superior de 1989 a 1994 ou

1995 ("... foi em 89. Depois, nós ficamos até mais ou menos 94, 95, se não me

engano, senz negócios de expressão e vim a ter llnl negócio ... Fiquei com lun

débito dele daquele terreno. Viemos a ter um olltro negócio mais para a frente

quando ganhei o terminal de cargas como concession4rio. do Rio de Janeiro.

... QUlllldo II .4lldrtlde Gutierre: saiu, o Grupo entrou - luio

Desse modo, restou claro por ambos os depoimentos que. se de fato

o negócio foi realizado, ele ocorreu antes de 1990, portanto antes do período de

investigação da própria CPI. E, nesse caso, o Representado faltou com a

verdade ou em seu depoimento à CPI ou no momento que atestou como

verdadeiras as infonnações prestadas pelo Sr. Fábio Monteiro de Barros e como

autêntico o contrato apresentado em cópia, como expressão dos negócios

supostamente realizados em maio de 1992 e em abril de 1994. Em qualquer das

hipóteses houve quebra do decoro parlamentar por parte do Senador Luiz

Estevão de Oliveira Neto.

A conclusão de CPI poderia ter sido mais contundente ainda. se

tivesse considerado uma informação fundamental: de acordo com a anotação nO
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K - DA LICENÇA NAS EI\1PRESAS

Um ponto que vem gerando controvérsias recentes, foi a fato do

Senador Estevão não ter se afastado do gerenciamento de suas empresas.

Matéria publicada recentemente pela imprensa, noticia que quando era deputado

distrital, ainda exercia gestão em suas empresas, contrariando dispositivo

constitucional. Na época o Jurista Celso Bas~os, afirmou que não tinha a menor

dúvida que se tratava de um caso de cassação do mandato~ de acordo con1 o an.

54 da Constituição.
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Inicialmente negou que tivesse exercido pressão junto ao TeU.

Contudo, posto à prova, o Ministro confIrmou a ligação que Este\'ão havia

negado.

De acordo com o Ministro do TeU Adernar Ghisi. o Representado,

enquanto deputado distrital, teria procurado por ele para obter explicações sobre

a auditoria que estava sendo realizada sobre as obras de construção do Tribunal,

oportunidade em que o Ministro teria orientado para que procurasse o relator

responsável pela auditoria.

As inúmeras irregularidades observadas no edital e no contrato da

obra levaram o Tribunal de Contas da União a promover uma auditoria nas

obras do TRT em outubro de 1992, que se prolongou até 1996.

Por outro lado, também exerceu a função de "lobbista" em favor da obra

do TRT-SP por ocasião da votação do Orçamento Geral da União para 1999.

L _ AÇÃO COMO "LOBBISTA" DOS INTERESSES DO GRUPO

MONTEIRO DE BARROS

Como os documentos que apareceram até o momento dizem

respeito a anos anteriores, quando o Representado ainda não estava nesta Casa

Congressual, pode tentar alegar a anterioridade para escapar de ser acusado de

quebra de decoro neste caso específico. Ocorre que, como o senador não

respeitou anteriormente a norma disciplinadora, pode ter continuado com a

mesma atitude. Como ainda não se pode faz~r nenhuma afirmação a este

respeito, tendo em vista a ausência de documentos recentes que confirmam este

caminho, no mínimo, com estes indícios, é necessário que se.investigue mais.

Junho de 2000Junho de 2000

Trata-se de uma procuração datada de 18 de nlaio de 1998 na qual

Estevão representa o Grupo OK, a OK Park Way e a Saenco como seu sócio

gerente e confere poderes ao advogado Jonas Modesto da Cruz para responder

pela empresa em alguns processos. Apesar do Senador Estevão ter considerado

sua atitude legal. O jurista Celso Bastos, no entanto, discorda. Para ele~ Estevão

desrespeitou o artigo 54 da Constituição federal e deveria ter seu mandato de

deputado distrital cassado. Estevão não foi cassado e elegeu-se senador, apesar

de o PI ter tentado impedir a candidatura abrindo um processo alegando a

incompatibilidade de suas atividades de empresário e de deputado.

Isso foi feito 111ediante a transferência das aeões porque não

haveria, no caso, pa~al1lellto de Í1l1pOStO intervivos. Se houvesse a

transferência da terra, teríanlos gue ter o pafOlllellto de ilupostos

de fl"ansl1lissõo intervivos. Essa éa realidade daquela fa;enda.

A confissão da sonegação configura conduta irregular grave, cometida no

exercício do mandato, configurando mais uma conduta afrontosa ao decoro

parlan1entar.

C"s E - ~ D~r-~-:-~-="""·=""",,'. , -~~:~'~:'~

I
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arte 55, §2jo

11 ... cujo procedi1llellto for declarado inCOl1lpatÍve/ COl1i o decoro par/aJ1lentar
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cargos decorrentes.

No caso em tela, ficou patente a transgressão por parte do

Representado, tanto ao inciso I, quanto ao 111 do citado diploma legal.

Requer-se, ainda, a juntada dos documentos anexos, bem como a

oitiva das testemunhas que se fizerem necessárias, além das investigações

complementares que o Conselho achar conveniente.

111- a prática de irregularidades graves no dese111penho do J11Gndato Oli de

a percepção de vantagens indevidas (Collatituiçt;o Federal, art. 55, §

tais COlltO doações, beneficios ou cortesias de e111presas, grupos eeonÔ111icos

Oll llutoridades públicas, ressalvados brindes senl valor econôl11ico;

Congresso l'/aciollal (Constituição Federal, art. 55, § 1°)

7 - DO PEDIDO

Por todo o exposto, e considerando que as condutas descritas

detalhadamente nesta Representação caracterizam mais do que uma das

hipóteses de quebra do decoro parlamentar previstas na Constituição Federal,
q

no Regimento Interno e no Código de Ética do Senado Federal, requer-se a

imediata instauração de processo de apuração por quebra do decoro parlamentar

do Senador LUIZ ESTEVÃO DE NETO. PMDB-DF, para, ao

final, em se comprovando, seja aplicado a pena de perda do mandato com as

incidências dela decorrentes.

/- O abuso das prerrogativas constitucionais assegural/as (lOS l11el11bros do

1unho de 2000

I.d
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Quanto ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. este desce

mais a detalhes definindo o que seja inconlpatível com o decoro parlan1entar.

cujo procedbnellto for declarado inc0l11pative/ cont o decoro parlal11elltar;

§ 1° É com o decoro par/al1lentar o abusõ das prerrogativas

asseguradas ao Senador e a percepção de vantagens indevidas (CO11st., art.

.4,-t. 5" COllsidcrlUII-SC inCol1lpatíveis C0111 a ética "C o "eeoro parlaJ11el1tar:

~5J §1);

§2° Nos casos, dos incisos 1, e a perda do I1talJdato será decidida pelo

por voto secreto de IIzaioria absoluta, nlediante provocação

da ou de Partido Politico representado no Congresso Nacional (COl1st.

oRegimento Interno do Senado Federal acompanha a nonna constituciuonal. O

32 ... o l1iandato o Senador (Consto art. 55).-

Sendo assim, houve por parte do Senador Luiz Estevão uma

agressão a um dos principais preceitos constitucionais, feriu a Cana Magna ao

concretizar ações ou desempenhar condutas que colidem com o decoro

parlamentar, estàndo portanto sujeito as penalidades dela advindas~ as quais. de

acordo com o art. 55 da Constituição Federal, é a perda do I11andato

parlamentar. AsSilll explícita a norma constitucional:

Arto 55 Perderá o I1lundato o Deputado ou Senador:
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b;

'DECLARACÁb

I
O PARTIDO LIBERAL. com jade no anexo I, 26° andar.

sala 2608, da Câmara dos Deputados, na cidfe de Brasília, DF" por seu

Presidente Nacional, Alvaro Bastos do Vall~, declara junto ao Senado
l'

Federal que apoia e subscreve a REPRESENTrçÁO contra o Senador Luiz

Estêvão de Oliveira Neto, para que seja Instaurtado processo po~ quebra de

decoro parlamentar.

Brjília.7 de dezembro de 1999.

'r-1fé~
Alvaro Bastos do va~e
Presidente Nacional o

Partido Liberal
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Saibam quantos a presente Escritura Púbhca de Compra e Venda virem.. que no

ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e quatro

(1.994), aos vinte e um (21) dias do mês de junho (06), nesta cidade de A.raguaçu ..

Tocantins, perante mim, Escrevente, compareceram partes entre si justas. avindas e

contratadas, a saber: - De uma; parte, como outorgantes vendedores: lRET\1AR

GONÇALVES NERY, pecuarista, portador da Cl-RG. D.o 1. 126.068-SSP-GO, e sua

mulher, Alcivani Pereira Jorge Nerv, do lar, portadora da CIRG. n.O 2.1 17.747-SSP-GO,
. ,

brasileiros, capazes, casados sob o regime da comunhão universal de bens na vigência

da Lei 6.515/77, residentes ~ domiciliados neste município na Estância Céu AzuL

portadores do C.PF D.o 196.776.851-04; e de outro lado como outorgado comprador:

Autania i[VI11

ü:BbtUi
Livro Trinta e quatro 34:)
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.~.~: li /ri%,.': ~. _ ~o_ , C E R\.r:/~ Certifico ed~e a prsen:. fotocópIa

.~-:-. , L /'~9!"~dàO, Extra/da do livron~_ {?'5:;:.;;L C;, /lS fls. í'\À ± emo.!1.dl ,,' '"

~:::t~ ú' de 19-5..q~~ AIS. =1.:l
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se acha

de CR$

Estadual e

e declaram

os

pessoa

o outorgado comprador

si~ e seus

obngando-se em todo

pagos e satlsteltoS.,

preço UA\"U\"JVUauv

no livro

preço certo e

as Fazendas

238vO. sob - o

outorgado comprador por bem desta

<lO <l o

e transmITIndo

e

os outorgantes vendedores. InIcialmente citados

e

Em

e valiosa essa mesma

\-lOU';'UU4 CONSTlTUTI.

seu UVUU.lIlUV.

I:scnrura.. e

acha-se contratado

QUal1ílcaaos~ sobre a 7'll?~~i&1I"Q40..,.

sucessores. fazer boa

se ' .

De tudo ... . ...

conhecimentos de pagos e certidões: transmissào ·~inter-\i\'os" no \'alor de

.548.300.00. conforme Guia Coletoria de Sandolândia -

em 21.06.9..t: certidões

e

e controntacões seguIntes:

eae

VUll.Vl vendedores por
\-UHVUV. Dou fé. E

;;<;:

as

1.98

subscrevo. dou fé e assino

e assinanl-na:

novembro

a

06Lei

Escrevente.

01wUUi \wJlU assim "'1'\"~"'!l+~.ri ..... C'

voz

acordo

Gomes

:r q

se enconrra deVIdamente remstrad.a no
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São Paulo. 12 de julho de 19 Só

E1izabeth Aparecida Gorgueira

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

UVRO N~ 2 . REGISTRO GERAL

C~~4.899 ) Q

A Escrevente Autorizada,

em maior área).

PROPRIETÂRIOS: CARLOS VANA, empresário, RG 1.147.879, CPF nQ

001.309.158-15 e sim BOHUSLAVA VANA, do lar, RG 1.438.911, 

CPF 021.479.578-01, brasileiros, casados no regime da comu-

nhio de bens, antes da Lei 6515/77, residentes e domici1ia-

dos na Cidade de Guarulhos, deste Estado,à Avenida Monteiro

Labato, nQ 1.000.

REGISTRO ANTERIOR: R.6/4.857 do 110 Cartório de Registro de

Imóveis.

IMÓVEL: UM TERRENO situado à ESTRADA que liga SANTO AMARO ao

Bairro TABOÂO, no 13º Subdistrito, Butantã, com a área de

16.795,OOm2, ou seja, 1,6795ha, medindo 156,OOm de frent

confrontando de um lado, onde mede 188,OOm, com propriedade

de Clementina Pires da Silva, por outro lado, na extensão de

SO,Dam, com terreno de MarcelinoNunes Domingues e em seguida

na extensão de 243 / 00m, com terreno de Anna Kirmaier Montei

ro e pelos fundos com terrenos de Agostinho Pereira Diniz de

Andrade, na extensão de 40,OOm. (Contribuinte 171.224.0001-7

/:;:;2~r~?"::BERNARDO OSWALDQ $$'NCEZ. 'I4tO~
DÉCIMO OITAYO OFI~IAL DE REGliTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. CERTIFICA. a peri~ verbal de ~

parte interessada que. revendo o LIVRO DOIS de Registro Geral da Serventia a seu cargo. !<§IJ~~tiij~:~~a 6:
constar a MATRICULA de TEOR seguinte: \"~~ ~ "

\\S- #\: ~ ,'O
. E'1.~

Junho de 2000

:JJ..

Junho de 2000

dI Im
Tabelionato 18

• de NotaL.
AIUOUAÇU - TOCANTI.S~

fone: (O~~) 884.1251'
t.ld::;;!:~ l.ynt. f-OCH4

I ,-';:.4: • T' 8-' IA

AUREA ARLEN~ l YJ t: r..():,~ES
sue onCIAL. E ESr.REVENTE

VALDIR CARLOS VIE.iRA
OFIcw" Ef3atf.vam

l

EnLtest ':1dtt ] 1rá , eidal1e:-

Araguaçu -TO, 05 de agosto de 1.999.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

público: !aso. Araguaçu -TO, 21 de junho de 1.994. (a) Áurea .Arlene L~Ta Gomes

Vieira - Escrevente. (a) Iremar Gonçalves Nery. (a) Alcivani Pereira Jorge Nery. (a) P.P.

Crisóstomo Costa Vasconcelos. ·'NADA MAIS'". Trasladada nesta data e conferida com

originaL pelo qual me reporto e dou fé. Eu, (1j;;).vL~tOjç-r-,t.!
Tabeliã~ que a fiz digitar conferi. subscrevo, d~ f~ssinQ em..pico e raso.
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que em virtude do

pelo Re1,

W273.723-3,

em 14 de

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ser portacora do RNE

Identidade nO 0641623,

SE/DPMAF

Elizabeth

Escrevente Autorizada,

A Escrevente Autorizada,

V~~~Q~QVI à vista do requerimento de 09

para constar que FICA" CANCELADO o USUFRUTO

do R.2, desta matricula, em virtude do falecimento do

usufrutuário, CARLOS VANA, ocorrido em 17 de setembro de e.
conforme prova a certidão de óbito extraida do termo

670, fIs 160 do C nQ 24 subscrita em 23

tembro de 1987, Oficial Maior Natal de Barros,

do Cartório de Civil do 28Q Subdistrito Jardim

lista desta

A Escrevente Autorizada,

cada

1986, transitada em

Junho de 2000Junho de 2000

dede

no

sentença de

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

nos

A

Re

verifica-se

00080 Quinta-feira 22
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,./"

ADLEI DE ALMEIDA - EsCrevente Autonzado
93J9OJ0115V8274P781Y1IC548236EC-187.472-FCR

"../"

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMEl'rrO

~ ..

18~ Oficial de Registro de imóveis da Capital
CERTIFICO que o imóvel objeto desta matrícula, tem sua situação com referéncla a ALIENAÇÕES E CONSTITUIÇÕES
DE ONUS REAIS, ATÉ A PRESENTE DATA. integraimente noticiados na presente cópia, CERTIFICO aInda Que a
presente certidão é reprod auten da ficha a que se refere, extraída nos termos dOJarágrafo 1° do artIgo 19 da LeI
6.015 de 31 de dezembl'a'de 1.973. / 4 •

Emolumentos /.' OfICiaI: R$ 5.79 Estado: R} 1.56
Cart. Prev.: RS 1,16 TOTAL: R$ 8,61
Custas recolhidas por verba. /

CERTIFICO finalmente Que, o 13' Subdistrito~BUTANTÃ pertenceu ao 1°,{<egistro de Imóveis no penodo de 24112'1912 à
CE/1211925. ao ~ R.1. de CBl1211925 à 06I1CM1~. ao 100 R.1. de Q7/1Q~P à 1QJ08/1~ando a partIr desta data
a pertencer ao 1811 R.1. \
Oreferido é verdade e dá fé. Eu. Escrevente A

São PaulQ.

"

A Escrevente Autorizada, I ~~~~

Suely de Menezes C. Palma

Microfilme: protocolo nQ 181.;87 - rolo nQ 3.221

Av.07 em 24 de ja~eiro de 1991
Procede-se esta averbação, para constar que fica encerrada

presente matricula, em conformidade com o MANDADO subscrito 

em 20 de novembro de 1990, pela Escrivã Diretora, Ruth Mazza

coratti da Silva, do Cartório do lQ Ofício, e assinado pelo 

MM. Juíz de Direito, Dr. Francisco Eduardo Loureiro, da lª V~

ra, ambos de Registros Públicos do Fórum João Mendes Junior/

desta Capital, e SENTENÇ~ de 15 de outubro de 1990, extraído

dos AUTOS DE RETIFICAÇAo DE ÂREA E UNIFICAÇAo (Processo 647/

89), requeridos pelas proprietárias, ARGON cOMtRcrO E CONSTRQ

ÇOES LTDA e RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA., já qualificadas, e~

sejando a abertura da MATRíCULA número 106.877 , deste

Cartório.

Junho de 2000-Junho de 2000

::==Z:~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

B, nQ 59, CGC. 01.535.160/0001-06, representada por Luiz Es-
tevão de Oliveira Neto, RG. 159.375-DPF DF e CPF.

010.948.581-53, pelo valor de' Cz$266. 000.000,00, inclusive o
valor do imóvel objeto da matrícula 94.900 deste Cartório.

?O

A Escrevente Autorizada,

~lizabeth Aparecida Gorgueira

Microfilme: Protocolo nQ 151.235 Rolo nQ 2.673

A Escrevente Autorizada, ~~.(J.ll..~.

Suely de Menezes C. Palma

Av.06 em 24 de janeiro de 1991

Procede-se esta averbação, à vista do MANDADO referido na •.•

Av. 07, para constar que a ESTRADA que liga SANTO AMARO ao Bai,E

ro do Taboão, denomina-se RUA JOst COIMBRA, conforme

certidão número 160.474/90-6, expedida em 08 de j

1991, pela Prefeitura desta Capital.

R.S em 21 de outubro de 1988
Por escritura de 15 de agosto de 1988, do Cartório do 1Q Ofí-

cio de Notas de Brasília, DF, (Livro 1.437, fls. 075), os ad

quirentes pelo R.l, MAGDA SALLER e seu marido EUGENIO SALLER,

CARLOS VANA e sua mulher PETRA VANA, RNE nº W273723-3; SUZANA

VANA SEMELMAN WICZER ~ seu marido HENRIQUE PAULO ACIR SEMEL

MAN WICZER, todos, já qualificados, representados por Henrique

Paulo Acir Semelman Wiczer, também já qualificado, transmiti

ram o imóvel objeto da presente matrícula, por venda feita a

ARGON - COMtRCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CGC. 00.531.608/0004-95,

com sede em Brasilia, DF, situada à STA - Trecho 04, lote

1130, salas 110/118, representada por Leo Lynce de Araujo,

RG. 437.051 e CPF. 002.889.421-91 e José Luiz Roriz de Arau

jo,~RG. 755.771 e CPF. 305.389.771-34 e RENOVADORA DE PNEUS

OR LTDA, com sede na cidade de Brasilia-DF, no CRS 514, Bloco
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casados no da

, residentes e domicilia-

Estado, à Avenida Monteiro

110 Cartório de

em 29 de julho de 1986,

I Escri~o Diretor do

de Direito,

Vara,' ambos da Cível

extraído dos autos

dos bens deixados por

agosto de 1985 no estado

verifica-se que, nos termos
.. em

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Guarulhos deste

de

imóvel eto da presente matrícula,avaliada-

00 foi aos herdeiros filhos:

lar, RG 5108813 casada regime da

de bens, ant~s da Lei 6515/77, com EUGENIO SALLER,

empresas, RG 18243.796, b~asileiro$~ ,inscri-

010.120.298/91 residentes e domiciliados nesta 

à Alameda Casa Br~nca, 815, aptO 111; CARLOS VANA,

RG 2.882.045, CPF 63463356328-34, ca-

da comunhão de bens, antes da Lei 6515/77

VANA, alemã, , RG 7.449.279, nO.

757.445 548-15, residentes e domiciliados nesta Capital, a

Rua Irauna 246, e SUZANA VANA SEMELMAN WICZER, brasileira,

do lar, RG 5.259.989 casada pelo reqime da comunhão de bens

tório do

Francisco

Conforme formal de

A Escrevente Autorizada

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO00084 Quinta-feira 22
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Elizabeth Aparecida Gorgueira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

4 em 21 de outubro de 1988

A Escrevente Autorizada,

A Escrevente Autorizada,

Elizabeth Aparecida Gorgueira

Microfilme: Protocolo nº 151.235 Rolo nQ 2.673
I---------.;....;..;;,.=.;;.....;:;.;;..--------.;;;..,;;;;;.;;;.....;;~-------

procede-se esta averbação, à vista da escritura referida no

registro seguinte, para constar que em virtude do recadastra

mento de estrangeiros, a adquirente pelo R.l, PETRA VANA,

passou a ser portadora do RNE NQ W273.723-3, conforme Cartei

~a de Identidade nQ 0641623, expedida em 14 de agosto de

1987, pelo SE/DPMAF.

R.S em 21 de outubro de 1988
Por escritura de 15 de agosto de 1988, do Cartório do 1Q OfI

cio de Notas de Brasília, DF, (Livro 1.437, fls. 075), os ad

quirentes pelo R.1, MAGDA SALLER e seu marido EUGENIO SALLER,

CARLOS VANA e sua mulher PETRA VANA, RNE nQ W273723-3i SUZANA

VANA SEMELMAN WICZER e seu marido HENRIQUE PAULO ACIR SEMEL

MAN WICZER, todos já qualificados, representados por Henrique.....
)aulo Acir Semelman Wiczer, também já qualificado, transmiti-

ram o imóvel objeto da presente matricula, por venda leita a

ARGON - COMtRCIO E CONSTRUCOES LTDA, CGC. 00.531.608/0004-95,

com sede em Brasilia, DF, situada à STA - Trecho 04, lote
1130, salas 110/118, representada por Leo Lynce de. Araujo, I ,

RG. 437.051 e CPF. 002.889.421-91 e José Luiz Roriz de Arau

jo, RG. 755.771 e CPF. 305.389.771-34 e RENOVADORA DE PNEUS

[
IOK LTDA, com sede na cidade de Brasília-DF, no CRS 51 V/Bloto

..)0
,B, nQ 59, CGC. 01.535.160/0001-06, representada por Lu~ ,~

tevão de Oliveira Neto, RG. 159.375-DPF DF e cPf.
010.948.581-53, pelo valor de CZ$266.000.000,OO, inclusive l~
valor do imóvel objeto da matricula 98.899 deste Cartório.

Junho de 2000

f!1

Junho de 2000

~

~,

~
Elizabeth Aparecida Gorgueira

146.726" - rolo nQ 2.602

Elizabeth Aparecida Gorgueira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Microfilme: protocolo nO

A Escrevente Autorizada,

A Escrevente Autorizada,

Av.3 em 12 de julho de 1988
Procede-se esta averbação, à vista do requerimento de 09 de

junho de 1988, para constar que FICA CANCELADO o USUFRUTO o~

jeto do R.2, desta matrícula', em virtude do falecimento do 

usufrutuário, CARLOS VANA, ocorrido em 17 de setembro de ...

1987, conforme prova a certidão de óbito extraída do termo 

nO 14.670, fls. 160 do livro C nQ 24, subscrita em 23 de se

tembro de 1987,pelo Oficial Maior, sérgio Natal de Barros, 

do Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito, Jardim Pau

lista, desta Capital.

Elizabeth Aparecida Gorgueira

Microfilme: protocolo nO 146.7;3 - rolo nQ 2.602

R.2 em 12 de julho de 1988
Conforme formaL de partilha referido no registro anterior, -

verifica-se que, nos termos da sentença de 28 de julho de ..

1986, transitada em julgado, o usufruto vitalício, tendo por

objeto o imóvel desta matrícula, avaliado em Cr$23.123.023,

foi partilhado e atribuído ao viúvo, CARLOS VANA, já qualifi

do.

A Escrevente Autorizada,

I antes da Lei 6515/77, com HENRIQUE PAULO ACIR SEMELMAN WIC

~ ZER, brasileiro, administrador de empresas, RG 3'.151.122, --

inscritos no CPF 035.450.678-15, residentes e

nesta Capital, à Alameda Rio Claro, 189, aptO
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Ao final dos trabalhos, após a leitura do parecer
do ilustre Senador Paulo Souto, a Bancada do PMOB
na Comissão Parlamentar de. Inquérito subscreveu
seu parecer, sem nenhum reparo, sem nenhum voto
em separado, sem nenhuma restrição, Isso, após
nove meses de trabalhos daquela Comissão Parta·
mentar de Inquérito.

Acompanhei o Senador Luiz Estevão em depoi
mento que prestou àquela Comissão. A Comissão le
vantou documentos, a Comissão ouviu pessoas, a
Comissão perquiriu e investigou durante nove meses.
E, ao final, concluiu, em relação ao Senador Luiz
Estevão. em remeter para o Ministério Público a fim
de que este aprofundasse as investigaçOes. Foi a re
comendação, entre tantas outras feitas pela Comis
são Partamentar de Inquérito. que, com poderes judi
ciais, durante nove meses, investigou os assuntos
que constavam do requerimento de autoria do Sena
dor Antonio Carlos Magalhaes.

ABancada do PMDB. de forma inédita na histó
ria do Partamento e da polltica brasileira, antes mes
mo que se imagine qual será a atitude do Ministério
Público, reunida por unanimidade, colhido voto a
voto, deixou bem claro ao Senado Federal e à opinião
pública o acolhimento à possível s:.:>!:citação de inves
tigação por parte do Ministério PÚbiiCO. Nós nos ante
cipamos à manifestação do Ministério Público e do
Supremo Tribunal Federal. Não aguardamos, portan
to, a possibilidade de acobertar nosso companheiro
de Bancada e filiado do Partido com a imunidade par
lamentar. Não. nós nos antecipamos.

A Ordem dos Advogados do Brasil não encam
pou a partidarização desse episódio, que é uma parti
darização que se pretende estabelecer. Não estamos
aqui para dizer que o cidadão Luiz Estevão, que o
empresário Luiz Estevão é ou não responsável pelos
atos da sua empresa. Não vim a esta tribuna, Sr. Pre
sidente, para dizer isso, para afirmar isso, mesmo
porque nem a Comissão Parlamentar de Inquérito o
fez A CPI, ao final, recomendou o aprofundamento
das investigações de um órgão que tem respeitabili
dade no Brasil, Que é o lOiinistério Público. para fazer
tal avaliação.

O que não podemos, Sr. Presidente, é aceitar o
jogo do abafa. é aceitar o terceiro turno em Brasília
Isso nào aceItamos! O nosso Partido tem autoridade
para fazê-lo, porque, mesmo antes que o Ministério
Público proponha, já estamos a oferecer a nossa soli
dariedade. para que o Senador Luiz Estevão não pos
sa se ver acobertado peta imunidade parlamentar.
Não agImos como determinados partidos que, quan
do têm um presidente seu acusado por um seu corr~

Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00091 Quinta-feira 22
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. Esta a postura prevista na' Constitui-
ção, em seu art. 55, § 2° e que a sociedade
civil espera da Mesa do Senado Federal e
dos Partidos PQ~ticos representados no
Congresso Nacional.

e,' pois, neste diapasão que a Ordem
dos Advogados do Brasil vem à ilustre pre
sença de V. Ex&' solicitar que o Partido Poli
tico presidido por V. EX- adote a providência
cogitada no dispositivo constitucional epi
grafado.

Certo de merecer sua atenção. subs-
crevo-me.

Atenciosamente.
Reginaldo Oscar de Castro
Presidente Nacional da Ordem dos

Advogados do Brasil."
~

Expediente datado de Brasflia, 7 de dezembro
de 1999.

Fiz questão de registrar que o Presidente da
Ordem dos Advogados fala como advogado, como ju
rista, em indicias, termo usado pelo Presidente da
OAS.

Ontem, a Casa foi brindada com pronunciamen
to do Presidente Antonio Cartas Magalhães, relatan
do o desfecho da CPI do Judiciário. Permita-me o
Presidente da Casa que eu registre, mais uma vez,
nos Anais. o final de seu pronunciamento:

"Agora, concluídos aqueles trabalhos,
garanto que, como Senador da República,
me manterei atento ao desenrolar dos acon
tecimentos. Como Presidente do Senado
Federal, ciente das responsabilidades assu
midas, pautarei minhas decisões e encami
nhamentos na unânime manifestação de
vontade dos membros daquele órgão11 - pa
lavras do Presidente Antonio Carlos Maga
lhães.

Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, o PMOB
apoiou, desde o primeiro momento, a constitUIção
desta CPI. O Presidente Antonio Carlos Magalhães
não havia ainda descido da tribuna e a Bancada do
PMOB já subia à mesa para subscrever o requeri
mento de constituição da CPl.

Acompanhamos todos os trabalhos desta Co
missão Partamentar de Inquérito. Apoiamos todas as
suas decisões. Ela foi presidida com isenção e com
equillbrio por um dos membros mais ilustres da nossa
Bancada no Senado Federal, que é o Senador Ra
mez Tebet.

Junho de 2000

fJ

·Sr. Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex.1

para, em cumprimento à decisao do Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, que presido, expor e requerer o que
s~ segue.

A Comissão Panamentar de Inquérito
do Senado Federàl que apurou as denúnci
as de corrupção, ne~nío e outras irregu-:"
laridades no Poder Judiciário. concluiu ha~'
ver indicias da prática de atos ilicitos por
empresas do Grupo OK ligado ao Senador
da República pelo Distrito Federal, Luiz
Estevão. Tais atos guardariam coneJeao com
a escandalqsa obra do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo-SP.

Do relatório final da CPf, podem-se ex
trair, ainda, indfcios de adoção, por parte do
aludido Senador. de comportamento incom
pativel com o decoro parlamentar.

Como V. Ex.a não desconhece, tra
ta-se de tema da maior gravidade. Todo o
País, neste importante momento em que se
procura combater incessantemente a cor
rupção, volta os olhos para o Senado Fede
ral, esperando atitudes em relação ao caso
acima apontado.

Neste sentido, o Conselho Federal dê
OAB, em sessão plenária realizada ontem,
dia 06.12.99. deliberou encaminhar aos Par
tidos Polfticos, ao Presidente do Senado Fe
deral e ao Procurador-Geral da República.
oficios pedindo que os fatos indicados no
relatório final da Comissão Partamentar de
Inquérito em questão rendam ensejo às pro
vidências cabíveis.

No caso do Senador Luiz Estevão, é
imperativo de ordem jurídica e moral que
seja apurado e resol'·/ido, pelo Senado Fe
deral, se houve, ou não, quebra do decoro
panamentar elou violaçao dos deveres que
a Constituiçao Federal impõe aos Srs. Se
nadores.

o SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Maga
lhães) - Concedo a palavra ao nobre Lfder Jader
Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMD8 ... PA.
Como Lfder. Sem revisAo do orador.) -.:., Sr. Presi
dente, Sr-s e Srs. Senadores, recebi, na condição
de Presidente Nacional do PMD8, o seguinte expe
diente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conse
lho Federal:
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o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
Ihães) - Sobre a mesa, Requerimento que será lido
pelo Sr. 1I) Secretário em exercicio, Senador Lúdio
Coelho.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Senador Genon Camata - José Roberto Arruda 
Jáder Barbalho - José Eduardo SUIS
luna .... Paulo

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Maga
Ihães) - Não existe parecer. Entretanto, se for aprova
do, colocaremos em votação depois que o parecer for
emitido.'

Em votat;ao o requerimento.
As SrBs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Será cumprida a deliberação, conforme solicita-
do.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 770, DE 1999

Senhor Presidente,

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso li, do Regimento Interno, para o Projeto de De
creto Legislativo n° 258, de 1999 (n° 262199, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Goiano de Telecomunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Palmas, Estado do To
cantins.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Eduardo Siqueira Campos - Jáder Barbalho 
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Em votação o requerimento.

As S,.as e os Srs. Senadores que {) aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Pl~nário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Maga
lhães) - Peço a atent;ao dos Srs. Senadores. Ama
nhã. pela manhã, teremos sess~o do Congresso
Nacional a realizar-se às 10 horas; à tarde. sessão
do Senado. às 14 horas e 30 minutos. Na segun
da-feira, havera sessão deliberativa do Senado. e,
na terça-feira, dia 14, sessão do Congresso Nacio
nal. às 19 horas.

Tentaremos. assim, concluir os nossos traba
lhos na data fixada pelo Regimento, dia 15 de dezem-·
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_ nada restou comprovâoO, pesso
almente, contra o Senador Luiz Estevao,
tanto que não solicitou qualquer orovidl3nclél
à Mesa ou a qualquer outro do Sena-
do. Nem as conclusões gerais enca-
minhadas órgão do Senado, embora o ti
vessem sido a diversas outras entidades,

1 - Nao lhe cabia
definitivo, os tatos tanto Que suje-
itou toda a matéria ao
Público Federal.. para as ações cabíveis,
veis e criminais:

20 _ levantou dados, indicias até vee-

mentes, mesmo os 'fatos
restando, porém, quase sempre aspectos
pormenores a esclarecer. pela Receita
deral ou pelo Ministério Público;

30 _ nas relações entre o
Grupo Monteiro de Barros e o Grupo OK vá
rios ângulos não ficaram suficientemente
esclarecidos. reauerendo, pois, complemen-

tação:

Junho de 2000
~

~'O

final, Sr.

Junho de 2000

"Após fixar aspectos do 'enquadramento' dos
fatos no Direito Internacional, e a forma de apurá-los
(fls. 350-356), a CPI conclui:

'Por fim, tenninamos o presente Rela
tórro, recordando que suas conclusões

ser encaminhadas ao Ministério
co Federal para que promova responsabili
dade civil e/ou criminal dos responsávéis
pelos atos ilícitos aqui arrolados,
determina o art. 58, § 3°,
Federal. Opinamos,
nhamento das conclusões ao Supremo
bunal Federal, à Presidência da República,
à Câmara dos Deputados, ao Superior
bunal de Justiça, ao Tribunal
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ClOO contrário, o Parlamentar ficaria ex
posto ao arbltrio ou à perseguiçao polftica.

Se funciona a CPI, inquire o Senador.
pede-Ihe documentação e, afina', submete
toda a matéria controvertida, como no caso,
à iniciativa do Ministério Público, é porque
não houve razao ou condição para julga
mento de fndole parlamentar e polftica, em
bora de extensa investigação. Permitir, de
pois dessa investigação, com poderes jud;
dais, que se instaure agora o rápido proce
dimento da cassação por falta de decoro, e
por motivos anteriores ao mandato, é redu
zi-Ia a um tftulo desprezfvel.

Imagine-se em situação como a ao Se
nador Luiz Estevao, que não é acusado de
nenhum ato desprimoroso no exercfcio do
mandato, que ele nao venha a ser denunci
ado, ou condenado, em conseqüência do
apurado pela CP" porém sofra precipitada
mente a puniçaa polftica. Perderia o manda
to sem receber sanção penal, num quadro
em que os fatos contra ele apontados são
anteriores ao exercício das funções de Se
nad:::- e a e!e estr~nhos, pois relacionados a
seu status como empresário.

Nem se poderia invocar a alegada
contradição dele no depoimento a propósito
do seu afastamento de direção de empre
sas. ou mesmo a suposta falta à verdade,
por isso que a Comissão, que o interrogou,
não considerou a circunstância motivadora
de comunicação ao Senado, para fim de
processo por falta de decoro a que se refere
o art. 55, li, da Constituição".

Poderia a Comissão ter chegad'o a essa con
clusão. Poderia ter o Relator arrolado que o Sena
10r teria faltado com a verdade e poderia ter infringi
do o decoro parlamentar. Isso não foi absolutamen
te objeto das conclusões da Comissão Parlamentar
je Inquérito.

Sr. Presidente, prossigo na leitura do parecer:

"Consoante adverte bem o Professar
Miguel Reale, 'primeira e primordial condi
ção para instauração de um processa de
responsabilidade panamentar é a existência
de um ato que, por sua natureza, possa
configurar, objetivamente, uma infração a
um dever polftico determinado: quando não
há qualquer correspondência lógica entre o
supedâneo fático (para empregarmos a ex
pressão de Pontes de Miranda) e a norma

Junho de 2000

constitucional invocada, o que surge, sob a
aparência de um processo é o abuso ou
desvio de poder, Qcomo decorrência do puro
querer da maioria', (Decoro pê!tr1amentar e
cassação de mandato· eletivo, in Revista de
Direito Publico nO 10, de 1969, página 88,
cit. P.91).

E Pontes de Miranda, que acaba de
ser lembrado, doutrina, precisamente, que
'o elemento incompatibilidade com o decoro
parlamentar ou de atentado à instituiçao vi
gente é apreciado como quaestio facti.
Com ele compOe-se o suporte fático da re-'
gra de direito material sobre a perda do car
go...'. (Comentários à Constituiçao de 1967,
com a Emenda n° 1, de 1969, T. 11I,28 ed.
Revista, p. 39}".

Inexiste no caso o 'suporte fático', por
que nao houve conduta pal1amentar contrá
ria ao decoro da Casa. Tudo que se alega é
~stranho ao Senado e de data anterior ao
exercicio do mandato.

Se nao pode configurar-se a hipótese
do inciso 11 do art. 55, para a perda do man
dato, como demonstrado, a do inciso VI, de
pende de 'condenação criminal em senten
ça transitada em julgado'. E ainda nao há,
sequer, denúncia decorrente das averigua-
ções da CP1". .

Registra ele: sequer o Ministério PúbJico, acei
tando as recomendaçOes do Relator e da CPI, admi
tiu ainda em denúncia se aprofunda ou não as in
vestigações a respeito das atividades empresariais
do Senador Luiz Estevão.

Há mais um item no parecer: obediên
cia ao devido processo legal.

Ao lado dessas normas especificas, a
Constituiçao proclama, em caráter geral. no
art. 5°, inciso LlV:

Ninguém será "Privado da liberdade ou
de seus bens sem o ~evido processo legal.

Sr. Presidente, parece-me que o que querem
aqueles que dizem defender a democracia e o Direi
to não é o devido processo legal, porque atentar
para este principio é observar, no Senado, o que re
sultou dos trabalhos dessa Comissao Panamentar
de Inquérito, cujas providências foram aprovadas
por unanimidade.

Segue o parecer:

t: o principio do due process of law,
entre nós completado por outras cláusulas

Continua o parecer.

Se, em principio, o Poder Judiciário
não aprecia o ato de cassação de ntandato,
dedara-o, contudo, insubsistente:

-quando de ressinta de preterição for·
mal ou resulte de evidente abuso ou desvio
de poder" (Ac6rdão do Supremo Tribunal
Federal, Pleno. Relator: Ministro Ribeiro da
Costa - RTJ, vol.19, p.72)".

Em data mais recente, não variou a
orientação do julgado:

"-anto quanto possivel, deve ser pre
servada a disciplina do funcionamento dos
6rgaos dos Poderes da União, buscando-se,
dessa forma, a eficácia da cláusula constitu
cional que lhe é inerente - da harmonia e in
dependência. A solução emprestada ao pro
Cesso polltico da perda de mandato nao
obstaculiza o acesso ao Judiciário, cuja atu
ação se faz, sob o angulo da legalidade,
com a inestimável colaboraçao do profissio
nal da advocacia" {Ac6rdao do Supremo Tri
bunal Federal, Pleno, 1992. Relator para o
ac6rdao: Ministro Marco Aurélio. RTJ I vaI.
146, p. 153r.

O principio da legalidade, do devido
processo legal, se atingido, em situaçao
com a discutida, bem pode legitimar a inter
venção do Poder Judiciário.

E conclui o parecer, S·r. Presidente.
Enfim, tendo a Comissão Parlamentar

de Inquérito considerado competente o Mi
nistério Público Federal para ajuizar as
ações cíveis e penais, que lhe pareçam
adequadas, e nessa conformidade lhe enca
minhado todas as conclusões da investiga
ção feita, sem reservar nenhum pedidp a
qualquer órgão do Senado para efeito de
processo parlamentar contra o Senador Luiz
Estevão, não pode este ser submetido a
procedImento para perd~ de mandato. pelas
mesmas razões da pesquisa realizada, se
não em conseqüência de sentença cnminal
condenatória.

Se a douta Comissão de Inquérito ti
vesse reconhecido a existência de fato autO
nomo a ser examinado pelo Senado com re
lação ao Senador Luiz Estevão, teria feito a
devida comunicação - no relatório da CP, 
como previsto nos §§ 10 e 2° do art. 150 do
Regimento Interno do Senado Federal.
Como não o fez, admitir agora, neste senti-·

ri
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CONSULTA E PARECE.R

Consulta - Apreciação do
\,Ignl;lUIOOS (Ia CPI - O Grupo OK nas
llirilillf"IlIAAa.. da CPI - Análise das concusoes

processo panamentar.
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••."E quente ao Miniltário Púbico ówe eua No
tituiçlo ajuiZar a ~niáade de~to ddU
lç6es penais cabtveis fi adotlr outrU~náU.
tendo como titular da açlo

dispositivo do Código

5;

Relatório recor·
ser encaminha
Que prcmcMI

responsabilidade eMl elou J::rirnínal dos responsáveis
pelos atos iUdtos Iqui am:3!ados, conforme determina o
Irt 58, § 3', da Constitu~o Federal. tam-
bém, pelo encaminhamento dai ao
mo Tribuhal Federal, à Presidência da República,
mini dos Deputados. ao Superior Tribunal de
·.0 Tribunal Superior do Trabalho. ao Tribun21
do Trabalho - 28 Regllo, ao Ministério da JI
Tribunal de Contas da Unlio, ao Banco central, à Se
Cf8t1ria da Receita Federal, à AdvOC3oa-Gêr;1 da
Unilo e ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia para conhecimento e. Quando for o
aso, para que sejam adotadas as providências que
cabem aesses 6rgios e entidades (fls. 359·360).

Note-se que as ·últimas informaç6es· recebidas pela CP!
da Receita Federal, envolvendo o Grupo OK, nAo concorreram
para alteração do Relatório pertinente à constru~o do TRT de
São Paulo. No chamado Relatório Final. foi observado. a esse
respeito:

"/4.s verificaç6es fiscais prosseguem junto às em
presas do Grupo OK, por parte da Receita Federal. ob
jetivando o aprofundamento dos procedimentos fiscais
em relação ás operaç6es que deram causa ao recebi
mento das referidas transferências e seu ofereomento
à tributaçio" (fi. 59).

Análise das conclusões da CP!

14 - Expostas as condus6es. no essencial. vé-se que a
honrada ComissAo Parlamentar de InquérIto trabalhou com zelo,
e reconhece Cfitenosamente, Que:

1° - nêo lhe cabia qualificar. de modo definitivo.
os fatos apurados, tanto que sujeitou toda a matéria in
vestigada ao Ministério Público Federal, para as ações
cabíveis. cíveis e criminais:

r - levantou dados, indicios até veementes.
mesmo 'atos comprovados", restando, porém. quase
sem·pre, aspedos ou pormenores a esdarecer. pela
Receita Federal ou pelo Ministério Público;

3° - nas relaç6es negociais entre o Grupo Mon
teiro de Barres e o Grupo OK vários ângulos não fica
ram suficientemente esdarecidos. requerendO, pois.
complementaçio:

4° - nada restou comprovado, pessoalmente.
contra" o Senador Luiz EstevAo, tanto Que não solicrtou
Qualquer providência à Mesa ou a outro órgão do Se
nado. Nem as condus6es gerais foram encaminhadas
a órgão do Senado, embora o tivessem sido a dIVersas
outras entidades, como já assinalado, para providênci
as porventura cabíveis.

Ccmdderaç6tt1 finais da CPI

13 - Após fixar aspedos do 8 enquadramento" dos fatos no
Direito Intel"Nlàonal. e I forma de apurâ40s (fls. 350-356), a CPI
oondui:

al C Engenhei-
PIido tll'1'ib8m deve ler especial-

em nulo com que foi
~ • MQ'fiJ1U o 8U laudo que serviu de

do chImIdO quarto aditivo, con
(11.326).

OGrupo OK nas eondUl6el da CPI

10 - Quando I CPI julgou prOprio mandonar com realce.
nas lUIS condus6eS. oGrupo OI<, f6.Io nestes termos:

"k!ualmente, lterta~ 101 órglos competentes.
ao Ministéno Público Federal. para o im

vo&ume de recursos ~dos pelo
Monteiro de Batl'Ol em contas da titularidade de

empruas do Grupo OK. depósitos esses, repita-se
aqui, nlo suficientemente esdareddos a esta CPI, seja
diretamente pelo titular do Grupo OK, senador Luiz
EstevAo, per ocu!Io do leU depoimento. seja median
te os documentos encaminhados a esta ComissAo·

(ft.327).
8 ••• cabe anotar que esta Comissão requereu à

Receita Federal informaçOes sobre a que titulo as em
presas do Grupo OK escrituraram os wltosos recursos
Que receberam do Grupo Monteiro de Barres e, confor
me vimoS, IS infonnaç:6es prestadas pela Receita Fe
deral demonstram que ti escritursçAo nAo guarda cor·
repondênaa com os a~ados negócios entre os dois
grupos· (fi. 342).

•...devemos chamar a atenção do Ministério PÚ
blico Federal para o fato de que foram apresentados di
versos documentos particulares, lem registro público.
para comprcvar vultosos negócios entre os Grupos
Monteiro de Barros e OI<. sendo que nesses documen
tos constam assinaturas do Senhor Fábio Monteiro de
Barros, peta grupo de Que é titular e, também, pelo
Grupo OK. bem como, assinaturas do Senhor Uno
Martins Pinto ou Senador Luiz Estevio. pejo Grupo
OK"(fl.343).

11 - Referindo esses fatos, a que aludem as transcrições.
I douta Comissão elucida, outra vez, não ser sua "intenção' a de
substituir os órgãos competentes para fazer a responsabiltzação

criminal dos
autores das infrações constatadas por esta Co

mis~o. Apenas entendemos que devemos deIxar daro
Que. em nosso entender, fol'3m constatados indícios 
alguns detes veementes - e mesmo provas conduslVas
da prátida de iIIcitos penais durante os trabalhos desta
CPI (fl. 344).

12 - Na parte relativa à "lavagem" ou ocultação de bens.
votta a Comisdo a afirmar que "lo quer ·substituir os órgãos
competentes para fazer a'responsabilizaçâo dos autores de infra·
Ç6es-
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vada 8 Didtude de depódos feitos pelo Grupo Monteiro
de Barros para as
do processo Iidl
das vezes. nio
esta CPI. os ~)ONláWlis

ser IncuflOS na Leidalm;,rdi!dlideAdlministrltN'l.
fuk:.ro no seu art 38, retn:rtrlll\1O'ttolll (ft

b) Enfim. todos aqUI" P"1a PiI"lillftt'l'il_FTll

reram ou se beneftáanun dos
!acionados à obra do Ediffdo da
Concüiaçio e Julgamento do Mu
podem ser denunciados pelo Ministério Público ao 6r·
glo judidal competente, com baH na Lei de improbi
dade, tenha a CPf Já chegado a essa tMdências ou,

-'POsteriolThente, o próprio Miniàério Publicc, com fu&cro
em novas evidtndu colhidas" (fi. 322).

c) -Assim todos aqueles que 'Mnt&am
darados culpados pelo órgio judiciário corrtPeti!ntE!1 se
rio obrigados a raultir integralmente o causa
do ao patrimOnio público, bem como perderia os bens
e vatores acrescidos ilidtamente ao seu patrtmOnio"
(ft.323).

d) "Neste ponto. devemos frisar que embora ;
investiga~o promcMda por esta Comiulo tenha exa
minado com maior abl1lngenáa os indfdos de enrique
cimento iUato dQ Juiz NicotIu dos Santos Netto, a
exemplo do apartamento de Miami e IUU contas no
exterior (inclusive pelos doc::umentos que chegaram até
; esta CPf), restaram demonstrados, ainda, indldos de
enriquecimento iUcito dos representantes da empresa
contratada, como também de terceiros8 (fi. 323).

I) Quanto aos incisos I e 11 do an. 98 da Lei da
Ir'n;'robidade Administrativa. cabe destacar que esta
Comisslo chegou à oondudo de Que o juiz aposenta
do Nicolau dos Santos Netto, em l'IZio do cargo e fun
çáo públicos por ele ocupados, recebeu vantagem eco
nómic2 da empresa contratada para construir ta obra do
Fórum Trabalhista da Cidade de 510 Pauto. se enri
Quecendo ilicitamente, conforme relatado no item XVI
destas Condus6es" (fi. 324).

~/,

CIIOI deennq~ illdto; o
'ffI7.492, de 16=6-18, que define OI crimes

contnl o sistema finlnoeim: li lei ne 9.613, de 3-3-98, relltiva lOS

crimes de ou ocuttaçlo de bens, direitos e vatores.
Lei .,. 8.13'1. concernente 101 airr'au contra a or-
dem financeinl (fls. 320-347).

9 - Reuabndo a importinda~ textos legislativos. o
Relatório pondera:

~.CPt

8 - NnIe capltuio -das~.,a~ Comisdo
observou, liminarmente:

"Muito embota
medida cablveil
101 atos Ufdtos~
bar de MiniItéfiO lI""'UUIfi.4U lIlilUL

da CF, RIO DOCllemc. oaa
IObre tmpl'ObkJlade

de
em Per-
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·constatações do indicativas de uma possível
partlcipa~o do Grupo OK como beneficiário dos recur
sos despendidos pelo Tescuro Federal para a constru
çào do Fórum Trabalhista de Slo Paulo, através de
uma relaçAo muito bem identificada·... •

o Que o Senador Luiz EstevAo

-negou peremptoriamente... referindo-se a ou
tros neg6cios. feitos com o Grupo Monteiro de Barros.
Que teriam justificado a transferêncía dos recursos.
Ct3mo no trecho do depoimento" abaixo" (e transcreve
parte do depoimento do Senador - fi. 221).

7 - Depois de fazer o histórico das negociaç6es entre os
dois Grupos - o Monteiro de Barros e o OK - {procura~o.

transferêncIas de recursos, terreno do Morumbi em São Paulo.
cheques apresentados. Tenninal de Cargas Santo AntOnio em
Duque de Caxias - RJ. Fazenda no Municipio de Santa Terezi
nha - Mato Grosso. Obras da Construtora Ikat em Pernambuco
(fls. 222-304) - e de nomear -os principais beneficiários dos re
cursos- expedidos pelo TRT/SP, incluindo ·empresa do Grupo
OK· (fls. 304-317), e assinalando, em mais de um ponto, que
nem tu~o restou devidamente esdarecido. ou que subsistem
confus(léS. o Relatório contém o capitulo "das conclusOOs·.

sendo muitas delas

telefones em nome do senador Luiz Este
vlo, ou instalados em seus gabinetes na Ctmara Le

do Distrito Federal e no Senado Fedeml, entre
1993 e abril de 1999" (fi. 207).

Adianta. mais, que ·510 justamente· as ligaç6es

"provenientes do Juiz Nicolau dos santos Netto.
como se sabe, o grande responsável pela administra-

da obra. empresas do Grupo OI< e para o Se-
)r Luíz que reforçam a suposiçio de que .

as relaç6es entre os dois grupos podenam ser devidas
a uma participação, nAo completamente esdarecida,
na obra do TRT de S~o Paulo" (fi. 209).

6 - Subseqüentemente, é enumerada "a movimentaçlo
financeira entre os dois Grupos· (fls. 210-220), salientando-se
que as

Acentua o Relatório que lIesdarecimentDs adicionaisll
p0

deria ter d8do o Grupo OI<. atenàendo 10 "requerimento rf
185199 do Senador José Eduardo Dutra". li que, entretanto. "o
Senador Luiz Estevio mostrou claramente a SUl posiçio contrá·
ria-. E observa. a seguir, o Relatório:

errata-se de uma
inexplicável. pois outras vezes.
taco, o Senador Luiz Estevlo COni1pl;reC!'U

através de oficios. encaminhando Cloc::umentl)S
considerou importantes serem de conhecimento
CPI- (fi. 200).

5 - Aa'8Ie8nU1 o Relatório que:

"A transferlmáa do
Monteiro de BaI'T'OS Filho e c1aS emoresas ao seu



Casa.

DIÁRIO DO SENADO2000

admitisse procedimento parlamentar. no momen-
o Senador, pelas mesmas razões, ou parte delas.

CPI, poderia ocorrer o de perder ele o
vir a ser absolvido em penal. Contra-

dessa natureza é incompatível com o regime de seguran-

A decido da CPI, adotada sem divergência, de conferir
tooas as questões concernentes à construção do Edm

TRT da 2a Região do Ministério Público. como facultado
art. 151 do Regimento Interno. estabeleceu unidade de pro

que não pode ser alterada ao arbitno do Senado.
o princípio constitUCIonal do devido processo legal.

Ê o oarecer, s.m.j.
dezembro de 1999. - Josaphat
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Em suas conclusões, a CPf, para comelementar

documentos, dados e explicações, e

definitivamente responsabilidades, pede a ação,

que for legal, do Ministério Público.

Ainda não ho~e -õportunidade de iniciativa do

Ministério Público, por efeito das verificações

CPI.

Esclarece o Partido que a

encaminhou, durante as· apurações feitas nem

depois delas, nenhuma solicitação a órgãos

"CPl criada, no Senado Federal,

apurar irregularidades no procedimento

órgãos do Judiciário. encontrou

documentos relativos a negociações e

entendimentos entre empresas

Monteiro de Barros, construtor do edifício-sede

do Tribunal Regional. ~I"\ T ..~""~I~I

empreendimento objeto de investigação, e as

do Grupo OK, das quais é um dos sócios

principais o Senador Luiz Estevão, do

Conquanto os fatos revelados e

pesquisados sejam anteriores ao exercício

mandato, o Senador espontaneamente UI CO:UUU

depoimento perante a CPL

J nh
o de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
~._-------
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Sumário: Consulta - Apreciação do Relatório da

- Conclusões da CPI - O Grupo OK nas

conclusões da CPI - Considerações finais da CP! 

Análise das conclusões da CPI - Inadmissibilidade

de processo parlamentar, agora - Obediência ao

devido processo legal - Perda de mandato

dependente de sentença penal condenatória 

Conclusão.

2. Parecer:

1. Consulta do PARTIDO DO MOVIME~TO DEMOCRÁTICO

BRASILEIRO -

r.,:t

1. Por. seu ilustre Presidente, Senador Jader BarbaJho, o

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - dirigiu-me a

~.eguinte consulta:
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5. Acrescenta o Relatório que

00107 Quinta-feira 22

reforçam a suposição de que as relações entre

os dois grupos poderiam ser devidas a uma

participação, completamente esclarecida,

na obra do de São Paulo" (fI. 209).

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

,.:

"negou peremptoriamente .. e referindo-se a

outros negócios, feitos com o Grupo

de Barros, que teriam justificado a transferência

dos recursos, como no trecho do depoimento

abaixo" (e transcreve parte do depoimento do

Senador - fI. 221).

"constatações são indicativas de uma

possí'l.el participação do Grupo OK como

beneficiário dos recursos despendidos pelo

Tesouro Federal para a construção do

Trabalhista de São Paulo, através de uma

rel,ação não muito bem identificada" e e e

O que o Senador Luiz Estevão

7. Depois de fazer o histórico das negociações entre os dois

Grupos - o Monteiro de Barros e o OK - (procuração, transferências

de recursos, terreno do Morumbi em São Paulo, cheques

apresentados, Terminal de cargas Santo Antônio em Duque de Caxias

6. Subseqüentemente, é enumerada "a movimentação

financeira entre os dois Grupos" (fls. 210-220), salientando-se que as

junho de 2000---Junho de 2000

"são justamente" as ligações

"Trata-se de uma posição aparentemente

inexplicável, pois outras vezes, ainda que não

solicitado, o Senador Luiz Estevão compareceu

à CPI, através de ofícios, encaminhando

qocumentos que considerou importantes serem

de conhecimento da CPf" (fI. 200).

1 0 '1

. telefones em nome do Senador Luiz

Estevão, ou instalados em seus Gabinetes na

Câmara Legislativa do Distrito Federal e no

Senado Federal, entre outubro de 1993 e

de 1999" (fI. 20.7).

"provenientes do juiz Nicolau dos Santos

Neto, como se sabe, o grande responsável pela

administração da obra, para empresas do

Grupo OK e para o Senador Luiz Estevão, que

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"A transferência do sigilo telefônico do Sr.

Fábio Monteiro de Barros Filho e das empresas

do seu GruDo. provenientes de São

mostrou um número excepcionalmente alto de

ligações dirigidas a empresas do Gruoo OK

sediadas em Brasília" - (1991 - 1999) -

sendo muitas delas

Adianta, mais,
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chegou à conclusão de que o Juiz

aposentado Nicolau dos Santos Netto,

em razão do cargo e função públicos por

ele ocupados," recebeu vantagem

econômica da empresa contratada para

construir a obra do Fórum Trabalhista da

Cidade de São Paulo, se enriquecendo

ilicitamente, conforme relatado no item

XIV destas Conclusões" (fI. 324).

n ". .. o engenheiro Antônio Carlos da

Gama e Silva, contratado para fiscalizar

a obra no interesse da Administração

Pública, recebeu em conta bancária de

sua titularidade, diversos cheques

emitidos por empresas' do Grupo

Monteiro de Barros, responsável pela

construção da obra investigada (veja-se

o item IV acima). ... Ainda mais, os

valores irrisórios pelos quais foi

contratado indicam a existência de

conluio entre ele, os responsáveis· no

TRT da 2a Região pela sua contratação
e os responsáveis pela empresa

construtora da obra" (fI. 325).

g) "Ademais, segundo entendemos. o

Engenheiro Gilberto Paixão Morand

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
Junho de 2000:.::=-----

,fo€

em
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323).

e) "Quanto aos incisos I e II do art. 9° (= da

da Improbidade Administrativa =)

cabe ge.stacar. que esta Comissão

Ministério Público:, com

novas evidências colhidas" (fI. 322).

todos aqueles que venham a ser

declarados culpados pelo orgao

judiciário c~mpetente serão obrigados a

ressarcir integralmente o dano causado

ao patrimônio público, bem como

perderão os bens e valores acrescidos

ilicitamente ao seu patrimônio'" (fI. 323).

d) "Neste ponto, devemos frisar

a investigação promovida por

esta Comissão tenha examinado com

abrangência os indícios de

enriquecimento ilícito do

dos Santos Netto, a"' exemplo do

apartamento de Miami e suas contas no

exterior (inclusive pelos documentos que

chegaram até a esta CPI), restaram

demonstrados, ainda, indícios

enriquecimento ilícito dos

representantes da empresa contratada.

como também de terceiros"

c)
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pelo encaminhamento das conclusões ao

Supremo Tribunal, à Presidência da República~

à Câmara dos Deputados, ao Superior Tribunal

de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho. ao

Tribunal RegioJ1al--do Trabalho - 2a Região, ao

Ministério da Justiça, ao Tribunal de Contas da

União, ao Banco Central, à Secretaria da

Receita Federal, à Advocacia-Geral da União e

ao Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia para conhecimento e,

quando for o caso, para que sejam adotadas as

providências que c~bem a esses órgãos e

entidades (fls. 359-360).

Note-se que as "últimas informações" recebidas pela CPf

da Receita Federal, envolvendo o Grupo OK, não concorreram para

alteração do Relatório pertinente à construção do TRT de São Paulo.

No chamado Relatório Final, foi observado, a esse respeito:

"As verificações fiscais', prosseguem junto

às empresas do Grupo OK, por parte da

Receita Federal, objetivando o aprofundamento

dos procedimentos fiscais em relação às
"

operações que deram causa ao recebimento

das referidas transferências e seu oferecimento

à tributação" (fi. 59).

Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00115 Quinta-feira 22--Junho de 2000

_ e mesmo provas conclusivas da prática de

ilícitos penais durante os trabalhos desta CPI"

(fL 344).

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

terminamos o presente Relatório

recordando que suas conclusões. devem ser

encaminhadas ao Ministério Público Federal

que promuvé:1 a responsabilidade civil elou

responsáveis pelos atos ilícitos

arrolados, conforme determina o art. 58, §

30 da Constituição Federal. Opinamos, também,

13. Após fixar aspectos do "enquadramento" dos fatos no

Direito Internacional, e a forma de apurá-loS (fls. 350-356), a CPI

conclui:

12. Na parte relativa à "lavagem" ou ocultação de bens,

volta a Comissão a afirmar que não quer "substituir os órgãos

competentes para fazer a responsabilização dos-autores de infrações"

....... , _ quaQto ao Ministério Público d~ve essa instituição ajuizar

a oportunidade de oferecimento das ações penais cabíveis e adotar

outras providências, optando como titular ~a ação penal que é, por

esse ou aquele dispositivo do Código Penal ou de lei especial" (f\.

349).
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Inexiste no caso o "suporte fático", porque não

conduta parlamentar contrária ao decoro da Casa. Tudo que se

é estranho ao Senado e de data anterior ao exercício do mandato.

E Pontes de Miranda, que acaba de ser lembrado,

doutrina, precisamente, que "o elemento incompatibilidade com o

decoro parlamentar ou de atentado a instituição vigente é apreciado

como guaestio facti. Com ele compõe-se o suporte fático (ia reara de

direito material sobre perda do cargo ..." (Comentários à Constituição

de 1967, com a Em. n. 1, de 1969, T. 2a ed., revista, p. 39).

Consoante adverte bem o professor

"primeira e primordial condição para a instauração de um processo

responsabilidade parlamentar é a existência de um ato que, Dor sua

natureza, possa configurar, objetivamente, uma infração a um

político determinado: quando não há qualquer correspondência lógica

entre o sucedâneo fático (para empregarmos expressões de

de Miranda) e a norma constitucional invocada, o que surge, soo a

aparência de um processo, é o abuso ou desvio de poder, como

decorrência do puro querer da maioria" (Decoro parlamentar e

cassação de mandato eletivo, in Rev. de Dir. Público, nO 10, de 1

p. 88, cit. p. 91).

Nem se poderia invocar a alegada contradição ceIe no

depoimento a propósito de seu' afastamento da direção das empresas~

ou mesmo a suposta falta à verdade, isso que a Comissão, que o

não considerou a circunstância motivadora

comunicação ao Senado, para o fim c1.e.PfOcesso por falta de decoro, a
, "

que se refere o art. 55, 11, da Constituição.

Junho de 2000=----

ao
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e
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dessa investigação

o Senador, pede-lhe

a matéria.controvertida, como

é ooraue não houve razão

Demais, seria insegurança

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SlJPLEMENTO

16.

PU U'''I,''''''''H"' pOlltlca. Perderia o sem ~CIlI""QY

quadro em que os fatos contra ele apontados são

exercício das funções rl~ Senador e a elas A~+,.~,.,h",~

relacionados a seu status

conseqüência

ou condição para o

embora de extensa investigação.

com poderes judiciais, que se instaure o rápido procedimento de

cassação por falta de decoro, e por motivos anteriores ao mandato, é

reduzi-lo a um título desprezível.

Imagine-se, em situa,ção como a do Senador Luiz Estevão,

não é acusado de nenhum desprimoroso no exercício do

mandato, aue ele não \lOMh!:! ~ <::=r rlAnunciado. ou condenado, em

perseguição polítiça.

funciona

documentação e,

no caso, à iniciativa do Ministério

Quando o art. 55, 11, Constituição prevê a perda

"procedimento declaradp_-lncompatível com o decoro
~ "

parlamentar" e autoriza a "provocação" n::lra tanto. à Mesa do Senado

ou a partloo político § 2°), pressupõe, logicamente, a

inexistência de investigação em Comissão parlamentar de

contrário, o narlamentar exposto' ao arbítrio, ou à

mandato

vale dizer, nor todos os

desmedida para as pessoas.
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Comissão

ao as concernentes à

da 2S escapariam ao exame

.as conclusões do Relatório

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

fossem presentes, em

construção do Edifício

Comparato, Cedum, 1999, p. 501).

19. Enfim: tendo a Comissao Parlamentar de II"\_II""II"~'"

considerado competente o Ministério Público Federal para ajuizar as

ações cíveis e penais, que lhe parecerem adequadas, e nessa

conformidade lhe encaminhado todas as conclusões da investigação

feita, sem reservar nenhum pedido ªgualque.r órgão do Senado, para

efeito de processo parlamentar contra o Senador Luiz Estevão, não

pode este ser submetido a procedimen~o para perda de mandato,

pelas mesmas razões da pesquisa realizada, senão em conseqüência

de sentença criminal condenatória.

Se a douta Comissão de Incuérito houvesse reconhecido a

existência de fato autônomo a ser examinado pelo Senado, com

relação ao Senador Luiz Estevão, teria feito a devida comunicação,

como previsto nos §§ 1° e 2° do art. 1 do Regimento Interno. Como

não o fez, admitir, agora, nesse sentido, iniciativa.' de outra origem e

sem conhecimento da realidade do processo, é desautorar o órgão

investigador e suspeitar da segurança de suas conclusões, ao mesmo

tempo expondo o Senador Luiz Estevão às incertezas do"'arbítrio.

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

se faz, sob o ângulo da legalidade, com a

inestimável colaboração do ..profissional da

advocacia" (Ac. S.T.F., Pleno, 1992, Rel. para o

Ac. Min. Marco Aurélio, Rev. Trim. de Jurisp.,

VaI. 146, p. 15~._

O princípio da legalidade, do devido processo legal, se

atingido, em situação como a discutida, bem pode legitimar a

intervenção do Poder Judiciário.

Como salienta André Trembley, o Parlamento e- soberano

no exercício de sua função legislativa, e merece o respeito de todos,

desde que legiiere validamente:

li••• celui-ci est souverain dans l'exercice

de sa function legislative et, dês lors

légifêre validement, tous e chacun sont soumis

au respect de la loi e doivent agir selon la

volonté exprimée par \e Par\ement" (Orait

Constitutionnel - Príncipes - Les Éditions

1993, p. 97).

Ução semelhante, no sentido de sujeição das regras de

organização interna dos parlamentos aos princípios constitucionais,

transmite Giuseppe de Vergottini ao realçar que

lO ". • • le competenze di autoorganizzazione

parlamentare, anche quando non

expressamente subordinate a esplicite norme

constituzionale sono sempre subordinate ai
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ar~entosa
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e

Os argumentos

processo parlamentar visando à
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Quanto ao comportamento do Senador Luiz Estevão, afirma-se

inexistir o 'suporte fático' da conduta parlamentar contrária ao decoro do

Senado, seja porque os fatos apurados pela CPI ocorreram em data anterior ao

exercício do mandato Senador, seja porque tais fatos são relacionados a

seu status de empresário.

Sucede que alguns partidos políticos ofereceram representação

provocando processo parlamen~ visando à perda do mandato pelo Senador

Luiz Estevão, nos teImOS do disposto no inciso II do artigo 55 da Constituição

Federal, em razão, fundamentalmente, da apuração de contradições no

depoimento do Senador e de ter ele faltado à verdade, além de ter se valido de

suas prerrogativas para obter documentos, da própria CPI, cuja utilização por

grupo empresarial criou obstáculo aos seus trabalhos (dela, CPI).

Indaga-se:

1. assistia aos partidos politicos,.no caso, contrariamente ao que se

alega com esteio nos argumentos acima referidos, a faculdade prevista no § 20

do artigo S5 da Constituição Federal, podendo qualquer deles provocar

processo parlamentar visando à perda do mandato pelo Senador Luiz Estevão?

2. as circunstâncias aludidas, atinentes ao comportamento do

Senador --- os fatos apurados pela CPI ocorreram em data anterior ao exercício

do mandato pelo Senador, estando relacionados a seu status de empresário --

justificam a ausência de recomendação ao Senado, sob o pretexto de que

inexiste o 'suporte fático' da conduta parlamentar contrária ao decoro do

Casa? isso compromete o exercício, pelos partidos políticos representados no

Congresso Nacional, da faculdade prevista no § 20 do artigo 55 da

Constituição Federal?".

Junho de 2000=---
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na CPI, porém sofra precipitadamente a punição política;

perderia o mandato sem receber sanção penal;

(i) ainda que se tenha apurado contradição no depoimento

do Senador, além de suposta falta à verdade, a CPI não

considerou a circunstância motivadora de comunicação ao

Senado, para o f1m de processo por falta de decoro, a que

se refere o artigo 55, II da Constituição.

pressupõe, logicamente, a in~stência de investigação em

Comissão Parlamentar de Inquérito; do contrário, o

parlamentar ficaria exposto ao arbítrio, ou à perseguição

política;

(d) se a CPI submeteu a matéria ao Ministério Público ê

porque não houve razão ou condição para o julgamento de

índole parlamentar e política;

(e) imagine-se que o Senador Luiz Estevão não venha a ser

denunciado, ou condenado, em conseqüência do apurado

(b) admitir que iniciativa de outra origem, que a da

pudesse determinar a abertura de processo parlamentar

para declaração de de mandato, seria subverter a

ordem das coisas, desconhecendo a·

especialmente feita, e suas conclusões, unanimemente

aprovadas, vale dizer, por todos os partidos; demais, seria

insegurança desmedida para as pessoas;

(c) quando o artigo 55, II da Constituição prevê a perda do

mandato por 'procedimento declarado incompatível com o

decoro parlamentar' e autoriza a 'provocação', para tanto, à
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apurar

Essa

de

é
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criminal, resultante

a parlamentares, são

o IJA \"\"''YJ.ll..V \"VU~L••U.Y.,",AV&AQJ.

é meramente acadêmica.

às CPls

Ministério Público.

outro,

decoro

comissão

e

e outra, no qu~

mediante a ~~~~~~~ml

parlamentar, não de sua ~~~~~~~~QJ

com

a destacar está
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a

desenvolvida

UJlHUVIUd. nerante o Poder Judiciãrio,
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consulta, não se sustentam.

3 _ § 20 do anigo S5 da Constituição do Brasil.
~ - Dela diz CARLOS MAXIMILIANO (Comentários à Constituicão Brasileira, volume I1, quinta
edição, Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1.954, pág. 75) ser "facuidade de castigar, até
mesmo com a expulsão, os congressistas julgados pelos seus pares desregrados ou indignos".
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promoção.

Em face disso, constrói-se argumento, evidentemente falacioso, que

se sustenta não sobre urna, mas sobre. duas pressuposições: primeiro, a

pressuposição, no § 20 do artigo 55, da inexistência de investigação em

Comissão Parlamentar de Inquérito; segundo, na existência dessa

investigação, a pressuposição de que a competência para a promoção do

processo parlamentar visando à perda do mandato pela parlamentar seja em

parte transferida para a CPI, que a partilha com a Mesa da Câmara dos

12::

04. - Quanto a este último aspecto, convém enfatizannos ainda a

circunstância de ser inadmissível a pressuposição de transferência de

competência constitucional da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado

Federal, e dos partidos políticos representados no Congresso Nacional, para

qualquer comissão parlamentar de inquérito.
..

Pois é isso, em verdade, o que se pretende com o ar~mento de que

"quaTJ.do _o. artigo 55, II da Constituição prevê a perda do mandato por

'procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar' e autoriza a

'provocação', para tanto, à Mesa do Senado ou a partido político (art. 55, § 2°),

pressupde, logicamente, a inexistência de investigação em Comissão

Parlamentar de Inquérito; do contrário, o parlamentar ficaria exposto ao arbítrio,

ou à perseguição política" .

A Constituição atribui competência para a promoção do processo

parlamentar visando à perda do mandato pela parlamentar à Mesa da Câmara

dos Deputados ou do Senado Federal e aos partidos políticos representados no

Congresso Nacional (§ 20 do art. 55). Não atribui às comissões parlamentares

de inquérito qualquer iniciativa ou interferência nessa ou quanto a essa

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Isto é: as comissões parlamentares de inquérito detém competência

para encaminhar, pelo Ministério Público, a responsabilizacãQ civil ou criminal

do parlamentar, quando se apure infração atribuída a sua autoria.

Já a ê promovida não por comissão

parlamentar de inquérito, mas pela Mesa do Senado Federal [no caso] ou por

partido político representado no Congresso Nacional 3, e não em face do Poder

Judiciário, porém perante os próprios pares do parlamentar 4.

03. - Daí porque os argumentos"indicados em (a), em (b) e em (d), na

(a) O fato de a CPI não ter tomado a iniciativa de pedir apuração

parlamentar específica ê irrelevante para a responsabiliza.cão política do

Senador, matéria em relação à qual não se prevê qualquer iniciativa de CPI.

(b) Por isso não tem sentido, no caso, aludir-se a subversão da

ordem das coi~as. A investigação feita por CPI, e suas conclusões, respeitam a

fmalidade distinta [responsabilização civil ou criminal] daquela do processo

parlamentar atinente à perda do mandato [responsablização política).

E o fato·da CPl ter submetido a matéria ao Ministério Público não

significa que não tenha havido razão ou condição para o julgamento de índole

parlamentar e política, visto que as comissões parlamentares de inquérito não

são dotadas de competência para interferir nesses julgamentos ---lWD~~~

Q&.~~:.JWlW~~Lb!~S2l1~i,não será demasiado repetir.
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mas ae especle. ou por decorrerem os oodêres não
,

foram expressamente

causa o eleIto, do anteceaente, o

como aos tlns os meios IDmspensavels para
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constitucionalmente nefinida é
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Presumidos podêres implícitos que não formam com os

expressos urna cadeia orgânicamente continua e indivisível,

ou cuja continuidade não possa ser rompida senão

mediante a fratura de um dos elos,. resultam tão-somente

de uma dedução falaciosa, em que a simples contigüidade é

tomada como intimidade, meras relações de vizinhança,

como significando familiaridade, ou a coincidência quanto

a certos traços fisionômicos, como implicando a identidade

entre caracteres mais específicos ou de· natureza mais

fundamental para a distinção dos individuos pertencentes

ao mesmo gênero, a inserção na mesma família zoológica

ou botânica, como razão suficiente para que se presumam

relações de descendência ou de progênie.

Tal tipo de interpretação constitucional conduziria à

inevitável conseqüência de que qualquer poder expresso

poderia abrir no espaço constitucional a sua cauda

vaporosa de cometa, infl1trando a sua luz equivoca na

totalidade do tecido constitucional, tomando pràticamente

impossível a demarcação, ainda que de modo aproximado,

da área legitimamente franqueada à sua irradiação".

É exatamente isso o que se dá quando se pretende, à partir da

disposição contida no § 30 do artigo 58 da Constituição do Brasil, transferir às

comissões parlamentares de inquérito parcela da competência atribuída pelo §

20 do artigo 55 do Texto Constitucional às Mesas da Câmara dos Deputados e

do Senado Federal e aos partidos políticos com representação no Congresso

Nacional.
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Isso, contudo, ao que corresponde o argumento em (c), na consulta,

é inadmissível.

06. - É também certo, além do mais, que a Constituição exige a

maioria absoluta dos votos dos membros do Senado Federal ou da Câmara dos

Deputados para a declaração da incompatibilidade do procedimento do

Senador ou Deputado com o decoro parlamentar (§ 20 do art. 55 da.

Constituição do Brasil).

Ora, o argumento que porta a pretensão de sujeição da iniciativa da

Mesa da Câmara ou do Senado, e dos partid~s políticos com representação no

Congresso Nacional, ao assentimento da CPl --- se esta nada recomendar, no

sentido de provocação do processo parla~entar, os titulares da competência

assinalada no § 20 do artigo 55 não a poderiam exercitar --- aquele argumento

transfere para a comissão parlamentar de inquérito competência que a

Constituição atribuiu à maioria absoluta dos votos dos membros do Senado

Federal ou da Câmara dos Deputados.

Isso não se pode negar. Pois é certo que, se admissível o argumento,

ainda que se pretendesse julgar o procedimento do parlamentar, nos tennos

do § 2° do artigo 55 , isso não poderia ser feito senão quando e se a

comissão parlamentar de inquérito recomendasse a provocação do processo

parlamentar. A omissão da comissão impediria o exercício, tanto pela Mesa do

Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, como por partido político, da

competência a eles designada por aquele § 20

A transferência de competência material da maioria absoluta dos

membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para a comissão de

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO00134 Quinta-feira 22



o

casos

55

55 9
.

00137 Quinta-feira 22

do

Casa

cada sessão à

para

a

a

for declarado

suspensos os direitos ~vuu\..u~,

em

de

de comparecer,

o

das sessões ordinárias

discriminadas nos incisos a V do

condenação criminal

~?'l~"?"Im". das proibicões estabelecidas

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

sentença

VI - que sofrer criminal em sentença transitada

IV - que

V -

terça

salvo

I -

seu mandato em razão do disposto

aliás

Enreda-se no

é também óbvio que

do disnosto nos incisos I a V desse mesmo

possa vir

sistemá.tico
det~el11ninlar~~e en eon

cláusulas debe considerarse aislada, ni superfluamente, sino como parte
preferirse la interpretación que armonice y no la en

cláusulas de la Constitución afectando su esenciaI e im1prescindible
cohesión y ooherencia" (itálicos no original). Sobre a necessidade de

interpretarmos a Constitução em seu todo, meu A ordem econômica na Constituição de 1988,
Malheiros Editores, São Paulo, 1.998,

decorrer também das

Junho de 2000
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§e também

\T.eiculada

na

sorte 7 bem assim como naquele discriminado na letra
de Que à perda do mandato corresponde a ~~~~~~bQ
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pretl~nalíaa transferência~ às comissões 'I""\ .... .,..I'l'l"'t·u:I?'l+ ........Clr\
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Ora''l.esses são fatos atuais, bem atuais, de sorte que, como esclarece

o consulente, a provocação do processo parlamentar visando à perda do

mandato nelo Senador Luiz Estevão nã~ encontra sustentação em fatos,

I] '.;

Constituição neles não as inclui.

Dizendo-o de outro modo: a competência constitucional para a

provocação da!iuele processo é de outros [da Mesa da Câmara do~ Deputados

e do Senado Federal e dos partidos políticos representados no Congresso

Nacional]; logo, a interpretação que conduza à atribuição dessa competência

às comissões parlamentares de inquérito afronta a Constituição.

Sendo assim, à maioria absoluta "dos Senadores incumbirá, mediante

a ponderação do procedimento atual do Senador [contradição no depoimento,

falta à verdade e abuso de prerrogativa l0], deliberar se o seu comportamento é

incompatível, ou não, com o decoro parlamentar.

A circunstância de a CPI não ter tomado a apuração de contradição

depoimento do Senador, além de suposta falta à verdade, como

circunstância motivadora de comunicação ao Senado, para o fim de processo

por falta de decoro, a que se refere o artigo 55, II da Constituição, nada,

absolutamente nada significa.

Pois é certo, como vimos --- mas vale a pena repeti-lo --- que a

Constituição do Brasil não atribui às comissões parlamentares de inquérito

competência para interferir, sob qualquer pretexto, no processo parlamentar

visando à perda de mandato político.

Note-se bem, neste passo, que a Constituição não mclul as

comissões parlamentares de inquérito, como partícipes necessárias dele, no

processo parlamentar de declaração da incompatibilidade, de procedimento de

Deputado ou Senador, com o decoro parlamentar. Não se trata aqui, portanto,

de exclusão, de tais comissões, desses processos, senão de apurarmos que a
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I lU - Cf. § lOdo art. 55 da Constituição.

':3b
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CPl, porém em fatos ocorridos durante a CPI.apurados

Em razão disso a hipótese fonnulada em (e), na consulta, jamais

ocorrerá. Se a perda do mandato encontrar fundamento ,no inciso VI do artigo

55, então o pfocesso parlamentar somente poderá ser provocado aDOS a

condenação criminal em sentença passada em julgado. Se, co~o é o caso,

cuida-se de perda de mandato com fundamento no inciso Il do artigo 55, neste

caso não se há de cogitar de denúncia ou condenação penal. Isso é nítido

como a luz solar passando através de um cristal (bem polido).

09. - Por fIm, cumpre considerarmos o argumento em flJ9 na

consulta, e, quanto ao comportamento do Senador Luiz Estevão, a afirmação

de que "inexiste o 'suporte fático' da conduta parlamentar contrária ao decoro

do Senado, seja porque os fatos apurados pela CPI ocorreram em data anterior

ao exercício do mandato pelo Senador, seja porque tais fatos são relacionados

a seu status de empresário".

Isso há de ser ponderado em face do esclarecimento, feito pelo ilustre

consulente, que dá conta de que os partidos políticos que ofereceram

representação provocando processo parlamentar visando à perda do mandato

pelo Senador Luiz Estevão, nos termos do disposto no inciso II do artigo 55 da

Constituição Federal, indicaram como "suporte fático" da conduta parlamentar

contrária ao decoro do Senado a existência de contradições no depoimento do

Senador, a circunstância de ter ele faltado à verdade e o fato de ter ele se

valido de suas prerrogativas para obter documentos, da própria CP!, cuja

utilização por grupo empresarial criou obstáculo aos seus trabalhos (dela,

CPI).
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....~~eo~,..~ .... do mandato do Senador Luiz Estevão. até

sem nenhuma

a faculdade ~"..o'llri~+"ll

caso, contrariamente ao que se
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a competência expressamente U'Clll.uU.a.

COlffit)et,enlcia constitucionalmente definida4 reoita-se" é inadmissívet
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OS FATOS

,Úl

~ outros divulgados pela iJnprensa, contendc denúncias concretas a

respeito dá existência de irreguiarid,"des praticadas por

integrantes de Tribunais Superiores, de TrÃbunais Regionais e de

Tribunais de Justiça " pode o Senado Federc:/ instaurar processo de

cassação do mandato senatorifl' do consuler:te, por falta de decoro

parlamentar? "

.A.companham a consulta~ dentre outros documento i, o Relatório Final e as

conclusões finais da CPI sobre o caso do TRT da 23 Região, bem como cópia de

discurso proferido no Plenário do Senado pelo consúleRte, além de cópia do seu

depoimento, voluntário, àCPI.

6A. resposta à consulta depende da fiel exposição dos fatos. que podem ser

extraídos dos três documentos acima identificados.
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o aludido Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o

caso do TRT da 23 Região contém 360 folhas, sendo que o Capítulo XV,

intitulado" Das Relações entre o Grupo Monteiro de Barros e o Grupo OK",

tem início na folha 205 e término na folha 302, contendo os seguintes --tÍtulos e

subtítulos: l.Introdução, 2.Ligações Telefônicas, 3.Movimentação Financeira

entre os Dois Grupos, 4.A Procuração Outorgada peI~ INC& S.A. à SAENCO

Ltda., S.As Explicações do Grupo Monteiro de Barros Sobre as Transferência de

Recursos par~ o Grupo OK, 6.Sobre o Terreno do Morumbi em São Paulo,

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Eros Roberto Grau
Professor Titular da Faculdade de Direit* a USP

Professor Visitante da Faculdade de . eito
da Universidade de Montpellier I (França) [1 995-1.998]

. ,

É o que me parece

São Paulo, 13 de dezembro de 1.999

"Tendo em vista o contido. no Relatório e nas conclusões

finais sobre o caso do TRT da 2a Região, aprovados pela Comissão

Parlamentar de Inquérito 'destinada a apurar no pra=o de 120

.(cento e vinte) dias. fatos do conhecimento do Congresso Nacional

JU:'\QUElRA, ALVi\.RE~GA EfO:\5EC\ AD\'OG-\DOS S/C
AfuSTIDES jUNQUElRA ALtAAENG.-1
Lr....ClAN.i MOURA ALvARENGA
PEDRO R.i.fHA.EL CWflOS FONSEC~

oSenador Luiz Estevão fonnula-me a seguinte consulta:

de inquérito carecem de competência para interferir no processo parlamentar

de q~e trata o § 20 do artigo 55 do Texto 'Constitucional; de mais a mais, os

fatos que justificam a provocação desse processo são, como esclarece o ilustre

consulente, bem atuais, distintos daqueles apurados pela CPI; por isso as

circunstâncias aludidas no quesito, sendo irrelevantes para tanto, não

comprometem'o exercício, pelos partidos políticos representados no Congresso

Nacional, da faculdade prevista no § 20 do artigo 55 da Constituição Federal.
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exanzinou os seguintes 4.4..Jvct...tv..).A

As lntormn('iip~ e conclusões destE" capítulo oaseWl11-se nos

que foram obtidos

pelo

Lltzacoes telet6nicas entre as pmnrot>/'"It>

trnn~fprjrnrin de recursos entre as pmn'l"O(,/'U'

com

/Ust111car esta mOVlmentacao

pagamentos

p.'\I?/nrprpr a natureza

l.

2.

3.

4.

5.
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o Grupo OK teria tido lima excelente oportunidade de fazer

es."'larecimentos adicionais, an·avés de resposta ao reqZlerin1ento

1~ ;/99 do senador José Eduardo Dutra, apresenta!:o e111 reunião

aG -ninistrativa do dia 6/10/99, e que foi rejeitado pt la CPI. Nesta

0F 7rtunidade, presente a reunião, o Senador Luiz E~ "evão mostrou

clt ,ramente a sua disposição conn·ária ao requerímel: :0.

Trata-se de Ulna posição aparentemente ine...plicávei, pois

Ol 'Tas vezes, ainda que não solicitado, o Senado1 Luiz Estevão

cc 'l1pareceu a CP!' através de oficios, encaminham 'odocwnentos

que considerou importantes serem do conhecimento da CPf.

Esta é uma explicação necessária, pois eventualmente,

. algumC1$ informações ou conclusões contidas neste relatório

poderão estar prejudicadas diante da apresentação de dados que,

infelizmente, não foram trazidos ao conhecimento da CP!;

A CPI também utilizou os dados relacionados à quebra de

sigilo telefônico, fiscal e bancário dos diretores e empresas do

Grupo A1onreiro de Barros. "

Já no Título 11, da "Conclusão", ficou consignado no item 6:

" Desta forma a CPI não considera aceitável nenz

convincentes as explicações trazidas sobre a origem da extensa

movimentação financeira entre o Grupo Monteiro de Barros e o

Grupo OK, o que reforça a suposição de que esta movimentação

possa efetivamente estar relacionada a interesses comuns nas obras

de construção do TRT de São Paulo, de onde inega\'eflnente se

~originaram todos os pagamentos feitos pelo Grupo .\1omeiro de

Barros ao Grupo OK. "
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Também se extraem das conclusões finais do Relatório os seguintes

trechos pertinentes ao caso em exame:

ltIgualmente. alertan10s aos órgãos conlpetel1tes, eln

especial ao Ministério Público Federal, para o impressionante

volume de recursos depositados pelo Grupo Monteiro de Barros

"em conta da titularidade de enlpresas do Grupo OK, depósitos

esses, repita-se aqui, não suficientemente esclarecidos a esta CPI,

seja diretaJ11ente pelo titular do Grupo OK~ Senador Luiz Estevtio,

Também, como corolário de todo o trabalho da Comissão Parlamentar de

Inquérito, assim e.$tá posto no C'lpítulo XXI, das Considerações Finais:

uPor fim, terminamos o presente Relatório recordando que

suas conclusões d:vem ser encaminhadas ao Ministério Público

Federal para que i,romova a responsabilidade civil e/ou crin1inal

dos responsáveis veIos atos ilícitos aqui arrolados, conforme

deter111ina o art. ';8, § 30 da Constituição Federal. Opinamos,

tQJnbéJn. pelo er.can1inhanlento das conclusões ao Suprelno

Tribunal Federal, à Presidência da República, à Cânlara dos

Deputados, ao Superior Tribunal de Justifa. ao Tribuna!.Superior

do Tra!:Jalho, ao Tribunal Regional do Trabalho - 2(1 Região, ao

Ministério da Justiça, ao Trióunal de Contas da União, ao Banco

Central. à Secretaria da Receita Federal, à .Advocacia-Geral da

União e ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronon1ia para conhecÍJnento e, quando for o caso, para que

sejam adotadas as providências que cabem a esses órgãos e

entidades ".
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Por .fim, para que possa ser possível a imparcial formação

conyencimento sobre a questão, objeto da consulta, a possibilitar uma resposta,

toma-se imprescin~ível extrair do voluntário depoimento prestado

consulente, no dia 30 de junho de 1999, na Comissão Parlamentar de Inquérito,

presidida pelo eminente Senador Ramez Tebet, os seguintes trechos:

.. O SIMON- Penso que todos estão pensando

do mesmo jeito. Sr. Presidente. Esta sessão está sendo importante e
I

significativa. e ten10S que 110S respeitar reciprocanlente.

Na imprensa, permanentemente, estavam sendo divulgadas

informações com relação ao Senador- se S. Ex~ vai ser ou não

ouvido. Isso é público e notório. Creio que S: Ex~ tem o direito de

se oferecer para vir aqui prestar depoimento. Além disso, há um

pedido, um convite, para que S.Ex~ venha aqui em agosto. Mas S.

Ex~ se oferece para depor agora, porque pensa que, se o seu

depoimento for tomado somente em agosto, pode-se interpretar que

s. Ex~ é que não quis con1parecer.. a esta COlnissão.
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O SR. JOSÉ DUTRA- Sr. Presidente, Sr·s. e

Srs. Senadores, como um disse na minha introdução, eu pretendia

OUVF· o Senador Luiz Estevão sem prejuízo de depois a-lalisar o seu

proruncial'nento, compará-lo com o depoi111ent( de Fábio

Mo} teiro de Barros. Contudo, como fui autor do reqz :;rimento, se

eu 1 50 fizesse nenhuma pergunta poderia parecer. c( 1110 aliás foi

insi; ·uado nesta sessão. que a única intenção era .1provar um

reql erÍntento de convite, deixar o Senador Lui= Estev( o ao relento

dur( nte um n1ês, recebendo pancada da inlprensa porque foi

algz ém que foi convidado ou convocado Pl ~ra prestar

esclarecÍlnentos, e durante todo este mês ele estaria szgeito a essas

inten1péries da política.

N.esse sentido. como fui autor do requerin1ento e tenho

condições, ao contrário dos outros membros da CPf, de levantar

alguns questionan1entos ou algumas afirmações, eu vou fazê-lo. E

quero dizer que o lneu requerimento para esclarecimentos do

Senador Luiz Estevão-e quero dei:"ar registrado que o depoimento

de hoje poderá ser suficiente como poderá não ser suficiente para a
J\

CPI- foi decorrente da postura absolutamente contraditória, seja

através de entrevistas à imprensa, seja através de pronunciamentos

feitos pelo Senador Luiz Estevão, que, ao meu ver, deveriam

merecer esclarecimentos por parte da Comissão.

Ora, o Senador Luiz Estevão disse no Plenário do Senado, no

dia 27 de maio, que em duas ocasiões esteve associado ao Grupo

fica!: primeira delas na fase de montagem do processo de

Junho de 2000Junho de 2000
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

estar recebendo telefonentas de quem quer que seja na sede da

minha empresa. E durante o meu mandato na Câmara Legislativa,

como Deputado mais assíduo, o que mais apresentou projeto,

também não poderia estar lá e, ao meS1-!O tempo, estar recebendo

telefonemas de. quem quer que seja na sede da minha empresa.

Portanto, repudio aqui o tratamento me;~tiroso e leviano dado por

aqueles que me citam como rece;Jedor, pessoal daqueles

telefonemas. são telefonen1as dados de el'lpresa para elnpresa
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o que quero ressaltar é que esses fatos se chocam com o

depoimento do próprio Senador Luiz Estevão. Daí, esses

envolveu imóveis e esses imóveis, claro, eram de Rropriedade de

empresas. Não eram de propriedade do banco. Entramos com

imóveis, pagamos a totalidade da fazenda com imóveis, e,

evidentemente para que eles se tornassem donos de parte da

fazenda, teriam de nos pagar em dinheiro a parcela

correspondente '.

Isso aconteceu para justificar que esses cheques encontrados

seriam para pagar aparcela.

No entanto, também nessa escritura de compra e venda. há

um recibo de quitação, no valor de R$ 2.237 J.1il, emitido por SLG

S.A., uma empresa do Grupo Fábio Monteirc de Barros, que não

teve o sigilo quebrado, dando a quitação do pagamento daquela

parte da fazenda, assinado por Grupo I JK, Construções e

Incorporações. Luiz Estevdo de Oliveira Neto, zm outubro de 1997..

. Assinado por ele. O que entra em c Jntradição com o

pronunciamento do Senador Luiz Estevão, no plenário do Senado,

dizendo que estava licenciado da direção .das empresas. Ora, se ele

está licenciado da direção das empres61s legalmente, ele não

poderia. assinar como diretor superintendente respondendo pela

empresa. O Senador Luiz Estevão era deputado distrital. Há,

inclusive, entendimentos de juristas- de que ele poderia até ser

objeto de processo para cassação de mandato quando deputado

distrital, mas isso éoutro assunto.
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Is~·

esclarecinlentos que se fa::ial17 necessários, porque o fato é que o

Senador Luiz Estevão foi, à 111edida e117 que ian1 surgindo novos

fatos, modificando as versões anteriores.

E eu queria apenas fa=er uma pergunta e aí S.Exa poderá

fazer considerações sobre tudo o que falei: o Dr. Fábio disse ontenl

que, na verdade, essas operações, que ele ve111 fazendo com

..enlpresas do Grupo OK- e disse que, inclusive, com outras

empresas-, que essas elnpresas estaval71 C01110 Ulna espécie

pronto-socorro para a 11?kal, já que a Inkal estava com

indisponibiJ."dade de bens: conta bancária bloqueada. Então ele

encontrou é ;sa forma de UJ11 pronto-socorro das outras enlpJ eSQS

para garant:"r a continuidade dele.

Gost, :-"ia de saber do Senador Lui: Estevão- e aí é a

pergunta o )jetiva- : se ele. como Senador da Repúblicc- e

consideral1' 'a, inclusive, que esse pronto-socorro édepois que !le é

Senador da República, pois existe procuração do Banco Ok d( pois

da aberturc' 'da CPI tal11bénl para receber esses recursos, que

deverialn ser recebidos pela Inkal-; não se sente constrangido, na

condição de Senador da República, por s;las empresas fazerel11 o

papel de pronto-socorro de uma empresa que teve seu.s bens

bloqueados por pedido do J1inistério Público, e da própria CPf,

por ter c/aralnente se envolvido em desvio de dinheiro público.

Quero apenas registrar· aqui, apresentando as Justificativas

desses esclarecimentos, porque-insisto-o Senador Luiz Estevão

tem adotado unta postura que necessitava e~clarecimentos, porque

Junho de 2000
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Quero saber se co-gestão financeira é negócio ou não é,

porque talvez, ..
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o ROBERTO FREIRE- Gostaria de J:1Zer

U17t ligeiro cJmentário. Isso será fundalnenral. porque da parz; da

Ika/ não ten; nenhun1a relação com o Grupo OK. ou seja. não ten1

conta no banco.

Poder Público. que é luna situação de poder concedente. Então,

lona s~tuação C0111pletalnente dtferente. ,? L·'

Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o fato de eu me

licenciar da administração-e efetivanzente me licenciei, não por

uma formalidade legal, mas pelo meu fJnpedin1ento de ser uma

pessoa, como qualquer outra, onipresente. estar aqui e estar lá. E

quem acompanha o meu trabalho aqui. no Senado, nesses poucos

dias, sabe da minha presença pern1anel1te aqui nesta Casa, nas

sessões, nas. comissões, no meu gabinete e tudo isso. Todos os

senhores-não há nenhuma Senadora presente-são testen1llnhas de

que eu não poderia estar aqui e lá. Portanto. eu tomei essa
~ .

providência, o que não me in1pede, C01110 acionista das emR.resas,

de continuar inclusive assinando cheques, inclusive assinando

contratos, i:zclusive assinando procurações. inclusive receb.."ndo

notificações judiciais. Logo, não há y!enhZl111 confliro nisso, e a

matéria já }'oi julgada pela mais alta Corte de Julgament(: de

Justiça Eleil~J1"al. que é o rSE.

J~

oSR. FREIRE· COlno funciona?

o SR. LUIZ ESTEVÃO- Não. até porque o banco não tem

conta: é U111 banco de investinlento.

Junho de 2000
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das .obras, então?' E VExa : ' Foi uma co-gestão apenas

financeira. ' Quer dizer...

A questão do n1eu /icenciaJnento. Essa matéria é muito fácil

para responder, até porque ela foi questionada pelo partido de V

Ex~ no r101nento do registro da n1inha candidatura no Tn'bunal

Regional Eleitoral. no ano passado, quando o Parti io dos·

Trabalhe. iiores entrou C0111 ação no TRE, questionando o (ato de

que eu rr= declarava licenciado das empresas, mas teria Q.~sinado

mais do (:"ue os dOCll1llentos que ~~ Ex G apresenta, eu teria c..7sinado

procuraç 3es, contratos referentes às e111presas das quais eú estaria

/icencíaúó. E' essa 111atéria foi julgada pelo TRE, à unanim dade, e

foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, também à

unanimidade. 'porque o que a lei diz ;qão é que o Deputado

Distrital, o detentor de lnandato eletivo esteja proibido de

adn1inistrar en1presas. Oque ela diz é que ele não pode participar

da adlninisn'ação de empresas financeiras e não pode participar de

empresas que tenhan1 conn·atos con1 cláusulas não uniformes com o

o LUIZ ESTEVA·O- Eu vou chegar lá, até porque é

oun·a pergunta aqui; é oun"a p,ergunta mais à frente, sobre a

questão do Diniz. e a pergunta seguinte

00158 Quinta-feira 22
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/y- que perdt r ou tiver suspensos os direitos políticos;

v- quando ( decretar a Justiça Eleitoral. nos casos

pre"istos .vzesta Constituição,'

VI- que sofi ~r condenação crintinal e111 sentença

transitad -[ eJ11 julgado.

§ 10 É inco171pati vel C0111 o decoro parlan1en~ar. aléJl1 dos

casos definidos no regilnento interno, o abuso das

prerrogativas asseguradas a men1brf) do Congresso Nacional

o~{ a percepção de vantagens indevidas.

§ 20 iVos casos dos incisos I. 11 e VI, a perda do nlandato será

decidida pela Cânlara dos Deputados ou pelo Senado

I i !

E o que dispõe o anigo 55~ cuja redação é a seguinte:

"Art. 55. Pei'derá o mandato o Deputado ou Senador:

1- que Ínfi·ingir qualquer das proibições estabelecidas

no-artigo anterior;

11- cujo procedin1entQ. for declarado incon7patÍvel con1

o decoro parlalnentar;

IIJ- que deixar de con1parecer, em cada sessão

l~gislativa. à terça parte das sessões ordinárias da

Casa a qile pertencer, salvo licença ali Inissão por

esta auto °izada:

É certo que a irre\;ogabilidade do mandato, embora seja a· regra, não é

absoluta, já que a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada

em 5 de outubro de 1988, arrola os casos em que é possível a perda do mandato

parlamentar, seja ele de deputado, seja de senador.

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Não há, entrE" nós, o· instituto político-constitucional do rec 211, que

consiste na revogação do mandato por ceno número de votos dos eleit('res, não

obstante tenham sÍ(Q várias as propostas tendentes a incorporá-lo 10 texto

constitucional. Entretanto, os constituintes de' 1988 as rejeitaram. "Ficamos,

pois, com °princípio do mandato irrevogável".2

Esse mandato~ via de regra, é "irrevogável, "porque o eleito tem .) direito

de manter o manda-, o durante o tempo previsto para sua duração" ~ ~a lição4

sempre precisa e pre1josa, de José Afonso da Silva.
1

São três os senadores eleitos pelos cidadãos de cada unidade componente

da Federação, para exercer, temporariamente, parcela do poder, cujo único

é o ,pOVOe Este transfere, apenas, o exercício do poder aos que elegeu. É

essa manifestação da vontade popular a essênçia da democracia representativa:

governo do povo por meio de seus representantes, eleitos pela maioria dos
~

cidadãos, para'exercer o poder durante o lapso de oito anos-, quando se trata de

senador.

É da tradição constitucional republicana brasileira o bicamerali~mo do

Poder Legislativo da União, manifestado pela existência do Senado e da Câmara
dos Deputados. Os membros de ambas as Casas são eleitos diretamente pelo

povo, para o exercício de mandato temporário. Enquanto os deputados são

eleitos pelo sistema proporcional, os senadores o são pelo sistema majoritário.

~ Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros Editores. São Paulo. 1999. 163 Ed.. p. 143.
. Idem. ibidem.

'.J •
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55
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b) ocupar cargo ou de que

nuturn, nas entidades referidas no inciso f,

c) causa em que seja interessada aualauer

entIdades a que se refere o inciso 1.a,·

d) ser de mais· de um cargo ou maHUULU

a) ser proprietários, controladores ou diretor~s de en1presa

que goze ae favor decorrente de contrato C0111 pessoa

;..._:,1;_", ;Pfn ;Pfl/ll"I'7H.I"l VIl.""",...,, ou nela exercer

de ser, não só

55 hão de ser ;1l"\TO~?'otl'1,.:jrl"'\C' ~oC't~;'t;'IT"H'.'·"''''-+'''''

devido à

Por isso, se o opte;J por rechaçar a decretacão da

Por se tratar de excecão ao '"

E assim

de uma das causa~

transcrito.

UH;lUUaI.U j..Ja.J. .LaUlç;.l.ll.aJ. pelos

Casa congressual a que nertence o parlamentar.

de tal

outorga do mandato ao "",,",o~k ....,,
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o PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O DECORO

P.~RLAMENT AR
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E mais: trata-se de uma penalida~e grave, pouco importando a discussão

acadêmica a respeito de su.:i natureza criminal ou política. "O certo é que, senia

uma sanção, não pode Sf:- aplicada senão nos estritos limites e fins da }~i,

excluída a possibilidade ·ie interpretação extensi\'a ou analógica'~, no diz~r,

sempre lúcido e atual, de ~·:jguel Reale.3

Ninguém ignora íl dificuldade de se conceituar "procedimeLto

incompatível com o de'~oro parlamentar", expressão há muito critica.-la,

bastando, aqui, transcre','er a advertência do eminente constitucionali ita

Sampaio Dória! em seus "Comentários àConstituição de 1946":

J~

. Se essas garantias constitucionais são devidas a todos os cidadãos, a

consciência jurídica repele que delas sejam privados os parlamentares, quando

se trata de instauração de um procedimento administrativo interno,

principalmente quando visa impor uma penalidade, por suposto comportamento

incompatív~l com o decoro parlamentar.

.'

Sob O ponto de' ·vista jurídico~ também é inquestionável que a conduta

típica. ensejadora de uma penalidade, de uma sanção, deve estar
circunstanciadamente descrita em uma peça acusatória, ,que tenha suporte em

elementos mínimos de convicção a respeito da ocorrência da conduta tida como

infração disciplinar.

~ Decôro Parlamentar e Cassação de Mandato Eletivo, In Revista de Direito Público. Editora Revista dos .
Tribun,ais, n° 1O. ·págs, ,89/90.
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Sendo a perda do mandato uma sanção de suma gravidade~ de íridole

disciplinar, e, portanto, administrativa, sua imposiçij.o há de observar os

princípios constituci?nais do devido processo legal, do contraditório e da ámpla

defesa, que são de obseryância compulsória em qualquer processo. seja ele de

natureza judicial ou administrativa.

Dentrf todas as causas de perda de manda'o parlamentar,

constitucion81mente definidas~ é essa a que mais revela o seu c'.ráter disciplinar,

relati\'ament-~ aos membros de cada uma das duas Casas LegisL:tivas. tendente à

preservar a boa reputação 'destas. enquanto instituições permantntes e essenciais

ao regime democrático.

É que a drástica sanção tem como único escopo resguardár a boa

reputação do Parlamento, não podendo constituir-se em elisã~o da vontade do

eleitorado~ manifestada pelo voto popular.

Há de ser, pois, medida excepcional, infensa a motivações polítíco-

partidárias internas ou externas.

la

Tendo em vista o estrito objeto da consulta, a resposta há de se ater à

causa de perda de mandato relativa a procedimento "inco~patível com o decoro

parlamentar''', consubstanciado no item 11 do artigo 55.
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sl.:lbjetivismo ~" conseqüentemente, a po'ssibilidade de imposição arbitrária da

penalid~de: constitucionalmente prevista, de perda de n1andató.
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Il"'~

Não se quer, com :"550, dizer que está a Casa Legislativa transfonnad.~ em
- ~ i~ ~ • , - '. _'"':. .

.tribunal jurisdici.onal, aiJta a julgar crime-nem ° permitiria O· princípio

separação dos Poderes, indelevelmente marcado no artigo 2° da ConstitLição

Federal-, mesmo porque a tipificação das condutas incompatíveis com o decoro

parlamentar não constituem crime, mas infrações disciplinares a serem apuradas

e julgadas no âmbito interno do Parlamento, de forma independente e imune à

apreciação do Poder Judiciário, quanto ao mérito do julgamento.

Não se trata de tolher a discricion lriedade, consistente na livre apreciação

dos fatos~ mas de evitar. a arbitraried! ·.de, consistente no reconhecimento de

Todavia, convém repetir que a definição de tais condutas é,

imperativo constitucional e está inserida no princípio do devido processo legaI,

cuja observância obrigatória, mesmo no âmbito do processo disciplinar a ser

instaurado no seio parlamentar. Tal obrigatoriedade foi expressamente

reconhecida pelo eminente Deputado Inaldo Leitão, como Relator de Parecer

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados.'

Assim sendo, não se pode admitir que uma peça (denúncià, representação

etc), visando a instauração de procedirn~nto tendente à perda de mandato, por

conduta incompatível com o decoro parlamentar, descreva um. comportamento

que não possa ser capitulado nos tipos d~finidos na Constituição, no Regimento

Interno ou no Código de Ética e Decor, Parlamentar. Tal peça, evidentemente,

seria inepta e não teria o condão, S€ "=Iuer, de possibilitar a instauração do

procedimento por ela visado.

Junho de 2000

7Düirio da Câmara dos Deputados-Supl"ememo. de 17 de setembro de 1999. p. 450.
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Com llo razão, portanto, o Profess~r José Cretella Júnior, quando, ao

comentar o §lOdo artigo 55 da Constituição Federal, preleciona:

liDe fato, à luz desse parágrafo, CUlnpre afirnlar que não há

{nfração ao decoro parlalnentar apta a ensejar a perda do lnan:lato

senão quanc:!a configurar ação ou omissão descrita como tal no

RegiJnento jnterno. Adotou-se, pois, aqui, o rígido principie: da

legalidade criminal-rzullum crimen, sine lege. ,,6

Assim, a partir da Constituição da República, de 1988, por força do

disposto no seu artigo 55, § 1°, não é mais possível considerar um procedimento,

como incompatível com o decoro parlamentar, sob a ótica meramente subjetiva,
de uma "moral coativa", que, no exato dizer do Professor e ex-deputado

Nogueira, "é artefato de ditaduras totalitárias".s

Por isso, a sanção de perda de- mandato há de ser ·cons~qü~.ncia de uma

infração a uma norma juridica-e não meramente moral-, pelo que o Constituinte

de 1988 detenninou que as condutas incompatíveis com o decoro parlamentar

fossem t~pificadas no Regimento Interno, a par da tipificação inserta no próprio

texto constitucional (art. 55, § 1°).

00170 Quinta-feira 22

5 Considerações Acerca de um Código de' Ética e Decoio Parlamentar. in Revista de Informação Legislativa,
Brasília. a.30. na118. abr.ljun. 1993. p.3 53.
6 Comentarios...~ v. V, p.2.665. apud A Constituição nas Visão dos Tribunais. SarJivJ. São Paulo. 1997, V. 2. p.
570.
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Assim, só restala à Comissão, ao final do trabalho inconcluso, reI'leter os

elementos coletados JO Ministério Público, "para investigar a responsa Jilidade
~::} :

Por certo, a Comissão não se omitiria em consignar no Relatório o

procedime~to indecoroso, se, por exempl~, tivesse concluído que o Parlamentar,

em algum ponto, proferira uma inverdade, ou , de alguma forma~ tentara obstruir

ou penurbar o trabalho por ela desenvolvido.

dos titulares dos Grupos Monteiro de Barros e OK, Sr. Fábio Monteiro

Barros Filho e Senador Luiz Estevão, em atos lesivo~ ao patrimônio público e

enriquecimento ilícito" (fl.327 das Conclusões do Relatório), porque "não

suficientemente esclarecidos" à Comissão (fl. 329 das Conclusões do Relatório).

Por último", em todo o material examinado, não se pode sequer vislumbrar

tenha o Senador, ora consulente, procedido de modo incompatível com o decoro

parlamentar, ao prestar depoimento ou ao proferir discurso no Senado.

Dada a inacabada investigação, não foi possível formar convencimento a

respeito de qualquer ilícito pratí'cado pelo consulente, até porque há necessidade,

admitida expressamente nas Conclusões do Relatório, de exame pericial em

documentos (fl.342/343).

Com a prudência devida de quem tem a 1esponsabilidade de trilhar o

'~aminho da legalidade e da imparcialidade, a respt:itável Comissão Parlamentar

de Inquérito só poderia se convencer da ocor: ~ncia de um procedimento

!ncompatível com o decoro parlamentar, após a :onclusão das investigações~

i~uee certamente~ terão prosseguimento no âmbito dJ Ministério Público Federal.

Junho de 2000 DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00175 Quinta-feira.22
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CONCLlF,ÕES REL..\TI\1.-\.S A.O Cf\.SO CONCRETO

Por outro lado, ficou patente que a Comissão Parlamentar de Inquérito

não concluiu ~s inve~tigações relativas. ao relacionamento e à movimentação

financeira entre as el'1presas do Grupo Monteiro de Barros e do Gru.,o OK,

apenas se pennitin. ~o a "suposição de que esta movimentação possa

efetivamente estar rellcionada a interesses comuns nas obras de constr :ção do

TRT de São Paulo~'.' _em, contudo, poder afirmar nem negar a aludida 'elação,

sempre negada pelo c.>nsulente.

Ora, já se demonstrou que a conduta capítulável. no artigo 55~ 11, da

Constituição Federal, há de ocorrer no curso do mandato. Nunca~ antes da

diplomação do eleito.

Em primeiro lugar, os fatos investigados pela CPI dizem respeito a

intenso relacionamento de natureza comercial entre diversas empresas dos

grupos Monteiro de Barros e üK entre os anos de 1992· e 1998", tratando-se,

portanto, de fatos anteriores àdiplomação do consulente como Senador.

Resta indagar se os fatos. inicialmente descritos e extraídos do Relatório e

das conclusões da C.omissão Parlamentar de Inquérito, autorizam a conclusão de

que neles se vislumbra "lgum procedimento incompatível com o decoro

parlalnentuL imputável ao consulente. Senador Luiz Estevão.

00174 Quinta-feira 22



,:-<

00177 Quinta-feira 22

que

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"" ....M'I1;I" .... .,r. indisoensáveis ao seu recebimento.

Junho de 2000Junho de 2000

e

se

o em à consulta é ImperatIVa a
o KelalUnU ua. '-'UHU~~{;1V e suas conClusoes? bem o no e suas I,,;UU\,;IU~UCS, o Ulscurso e o

não têm no servem àe

de processo que
com o decoro 1"1"\1""Il"'1 1 10_+..... por

:oarfalnentar é

, ,~

Dar amentar, se este os nega .



00 179 Quinta-feira 22DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

3. No que diz respeito ao parlamentar, a ·'C PI do Judiciário". conforme

consta de seu Relatório, consignou, em suma:
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SENADO
ADVOCACIA

,a.
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PARECER N2 004/00 - ADVOSF

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA APURAÇÃO
DE QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. ART. 55, INCISO 11
E § 20, DA CONSTITUIÇÃO. RAZÃO DE PEDIR
CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
CONSTANTES DE RELATÓRIO DE CP!. MATÉRIA PROBATÓRIA
SUBMETIDA AO MINISTÉRIO PUBLICO. PROCESSAMENTO
QUE SE DÁ PARA OS FINS DO ART. 17 E NÃO DO ART. 15 DA
RESOLUÇÃO NO 20, DE 1993. REMESSA À CORREGEDORIA
PARLAMENTAR. SOBRESTAMENTO. APLICAÇÃO "IN U\SU" DO
ART. 19 DA CITADA RESOLUÇÃO.

1. O Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal encaminha

para análise e parecer desta Advocacia, Representação do Partido dos Trabalhadores 

PT, Partido Democrático Trabalhista - POT, Partido Socialista Brasileiro - PSB, Partido

Popular Socialista - PPS, Partido Comunista do Brasil - PC do J3, Partido Verde - PV e

Partido Liberal - PL na qual, em desfavor do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, se

requer a imediata instauração de processo de apuração por quebra de decoro

parlamentar, com a conseqüente aplicação da pena de perda de mandato.

2. Os fatos que servem de fundamento à presente Representação são

aqueles descritos e amplamente divulgados pela imprensa, constantes do Relatório da

Comissão Parlamentar de Inquérito instituída por força do Requerimento nº 118, de 1999,

com o objetivo de investigar irregularidades cometidas no âmbito do PodeLJudiciário.
.../"~~."'.'"

41),

" Ficou constatado um grande fluxo de ligações entre as
empresas do Grupo Monteiro de Barros eOK no período de execução
da obra do TRT·SP, bem como se comprovou também um fluxo de
telefonemas entre empresas do Grupo OK e seu principal acionista, o
S. Luiz Estevão, com o Juiz Nicolau dos Santos Neto.

Durante todo o período da obra existiu uma expressiva
movimentação financeira entre as empresas do Grupo Monteiro de
Barros, responsáveis pela construção do Fórum Trabalhista e
empresas do Grupo OK. Esta movimentação guarda uma estreita
relação cronológica com os pagamentos realizados pelo Tribunal
Regional do Trabalho ao Grupo Monteiro de Barros.

Independentemente de que tipos de relações tenham havido
entre estes dois Grupos na obra de São Paulo, ficou comprovado que·
no caso da obras em Pernambuco, a partir de 1997, houve uma
associação de caráter operacional entre eles.

Além de todas as dúvidas já levantadas sobre as operações
que foram apresentadas para justificar a movimentação financeira
entre os Grupos Monteiro de Barros e OK, consideramos importante
fixar os seguintes pontos:

1. O Grupo Monteiro de Barros pagou o equivalente a
US$ 2.378.643 por terrenos no Morumbi ao Grupo OK, mas o terreno
continua pertencendo ao Grupo OK;

. 2. O Grupo Monteiro de Barros pagou a título de
ressarcimento ao Grupo OK, por pré-investimentos feitos na fase de
estudos para implantação do Terminal de Cargas de Duque de
Caxias, o equivalente a US$ 11.492.436 e absorveu inteiramente este
prejuízo, tendo em vista que o empreendimento não se concretizou,
não tendo sido sequer iniciada a sua implantação;

. 3. O Grupo Monteiro de Barros pagou ao Grupo OK o
equivalente a US$ 15.156.748 pela aquisição da Fazenda Santa
Teresinha, e por investimentos feitos nesta propriedade, ou seja
36.000 hectares, foi desapropriado pelo Governo Federal, tendo o
Grupo Monteiro de Barros concordado com a desapropriado pelo
Governo Federal, tendo o Grupo Monteiro de Barros concordado com
a desapropriação pelo valor de AS· 1.607.340,41 integralmente
recebidos em TDA, inclusive as benfeitorias, avaliadas apenas em R$
103.566,32 o que demonstra que a propriedade praticamente não
recebeu benfeitorias;

J
'I ...
.J ~
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é II'Of"l!I"~f"l~

institui o

mandato eletivo por membro do Conaresso Nacional vem

uin verbis":

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL- SUPLEMENTO

A

..",., ••I~rf~ no art. 55

6. A no âmbito do Senado

35 do Interno e nº 20, de 1993,

Decoro Parlamentar.

7. O anterior" de que trata o inciso I do olsposmvo suso

transcrito diz ao exercício concomitante de atividade cública ou emoresarial

incompatível como exercício do mandato.
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os casos como tal definidos no reqlmElnto

o abuso das ao membro do Nacional; e

a percepção de vantaaem indevida.

/}-..

como55 vemPor sua vez, o § 1º do citado

com o decoro parlamentar:

8.

a)

b)

c)

e
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12. Por esta razão, somos levados a crer que, nessa espécie de

procedimento, a provocação do partido· deve ser necessariamente precedida de uma

manifestação de vontade política interna que a legitime e que extravase os simples limites

do exercício da representação extrajudicial concedida à pessoa de seu pres!dente.
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11.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Assim estabelecido, confrontado-se os termos do Relatório da CPI

16. Em qu~ pese poder tal entendimento suscitar posição antagônica, a

Representação, como se demonstrará, pelos elementos que possui, fundados em fatores

que o Relatório trata como indiciais, deverá, ainda assim, ser admitida tão somente para

os fins do art. 17 da Resolução nQ 20, de 1993.

I i J

15. Diante dessa análise, entendemos que a Representação subscrita

pelo PT, POT, PSB, PPS, PC do B, PV e PL, em desfavor do Senador Luiz Estevão,

desacompanhada do ato de vontade partid~ria, nos termos de cada estatuto, encontra·se

destituída de substrato formal para poder, nos termos do § 2º do art. 55 da Constituição,

dar início ao procedimento de que trata o art. 15 da Resolução nº 20, de 1993, devendo,

antes, ser recebida como a denúncia de que trata o art.. 17 da mencionada resolu9âo, a

ser encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com vistas a adoção de

medidas preliminares, bem como providenciar as diligências que entender necessárias.

14. Lembrando-se que até o próprio partido do parlamentar pode dar

início ao processo de sua cassação. seria incongruente admitir à pessoa do presidente,

nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da tF, a decisão. sponte sua, de inaugurar

um processo com repercussões políticas de tamanha magnitude.

13. O rito estabelecido no § 2º do art. 55 da Constituição, diferentemente

do § 3º, não admite, por exemplo, que a iniciativa do processo de cassação se de por

meio de um parlamentar isoladamente. Diga-se, inclusive, que a presidência de um

partido pode ser exercida por quem sequer esteja no exercício de mandato eletivo. Evita

se. deste modo, o caráter de pessoalidade que não se deve atribuir a tal tipo de

procedimento cujo teor, como se disse, é densamente político.

com os elementos constantes da Representação que nele se esteja. cabe a esta

17.
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11. Todo processo de cassação, na sua essência, é um processo

antes que jurídico. Em ambos os casos, o efeito desse processo é sempre o mesmo: a

perda do mandato parlamentar. Contudo, pode-se afirmar que, diferenciadas as

peculiaridades de cada rito, o processo de cassação, na hipótese que envolve questão de

desobediência ao art. 54 da Constituição, de quebra de decoro parlamentar e de

sentença penal condenatória definitiva, o conteúdo político é mais nítido, mais intenso, ou

seja, sua densidade política é ainda maior.
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10. Neste último caso, o processo de cassação é mais singelo, pode-se

assim dizer. Pressupõe ele o estabelecimento de uma situação preexistente de .inércia do

próprio parlamentar no exercício do mandato oú a adição de uma sentença constitutiva

que afeta diretamente a origem do mandato e a legitimidade de sua constituição. Nessa

hipótese a cassação é decretada pela própria Mesa da respectiva Casa, até· mesmo de

ofício, ou a requerimento de qualquer parlamentar da Casa ou de partido político com

representação no Congresso Nacional. Já na primeira hipótese, ó processo de cassação

somente se efetiva mediante decisão da respectiva Casa, por meio da maioria absoluta

de seus membros através de voto secreto.

9. . A partir daí, os §§ 22 e 32 do mencionado dispositivo surgem como

comandos de natureza adjetiva para estabelecerem dois modelos procedimentais de

cassação. O primeiro destinado às hipóteses dos incisos L 11 e VI do art 55, ou seja, para

os casos que envolvam a violação ao referido art. 54, ao decoro parlamentar e à

legislação penal, declarada, neste caso, por meio de sentença condenatória irrecorrível.

O segundo destinado ao parlamentar inassíduo ou que teve seus direitos políticos

suspensos ou ainda.com a perda do mandato decretada pela Justiça Eleitoral.
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21.
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23. Estabelecidos os fatos, o Relatório das atividades desenvolvidas pela

CPI indica, especialmente, a seguinte atuação do Parlamentar durante o desenvolvimento

dos trabalhos de investigação, sendo esta atuação que determinará as implicações em

relação ao decoro no exercício do mandato:

quanto a movimentação financeira entre os dois grupos empresariais

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Diante do caráter pouco esclarecedor dos depoimentos
prestados pelos Srs. Fábio Monteiro de Barros Fiiho e Luiz Estevão

As informações e conclusões deste capítulo baseiam-se nos
dados disponíveis peja CPI. que foram obtidos principalmente através
de informações prestadas pelo Grupo Monteiro de Barros. O Grupo
OK, teria tido uma excelente oportunidade de fazer esclarecimentos
adicionais, através de resposta ao requerimento 185/99 do Senador
José Eduardo Dutra, apresentado em reunião administrativa do dia
6/10/99, e que foi rejeitado pela CPI. Nesta oportunidade, presente a
reunião, o Senador Luiz Estevão mostrou claramente a sua posição
contrária ao requerimento.

Trata-se de uma posição aparentemente inexplicável, pois
outras vezes, ainda que não solicitado, o Senador Luiz Estevão
compareceu a CPl, através de ofícios, encaminhando documentos
que considerou importantes serem de conhecimento da CPI.

Esta é uma explicação necessária, pois eventualmente,
algumas informações ou conclusões contidas neste relatório poderão
estar prejudicadas diante da apresentação de dados que,
infelizmente, não foram trazidos ao conhecimento da CPt."

em seu depoimento perante a cf.il, negou peremptoriamente qualquer
ligação de suas empresas com o empreendimento em questão,
referindo-se a outros negócios, feitos com o Grupo Monteiro de
Barros, que teriam justificado a transferência destes recursos." (fi.
221)

Já no subitem XV.S do Relatório ("As explicações do Grupo Monteiro

de Barros sobre as transferências de recursos para o Grupo OK'), consta o seguinte:

No item XV (liDas relações entre o Grupo Monteiro de Barros e o

Grupo 01<'), em sua introdução (subitem XV.1), o Relatório afirma:

Assim que vieram a público as primeiras indicações de relação
entre as empresas, o Senador Luiz Estevão, principal acionista do
Grupo OK, tanto da Tribuna do Senado Federal. como através de
declarações à imprensa e também através de depoimento no plenário
da CPl, procurou sempre descaracterizar o relacionamento de
qualquer participação de empresas do seu grupo empresarial com a
obra de São Paulo. atrlbuindo..a a outros negócios e
empreendimentos que teriam sido realizados ao longo dos anos entre
suas empresas e as do Grupo Monteiro de Barros.

Junho de 2000 00187 Quinta-feira 22
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Além destas. a CPI teve conhecimento. através da imprensa.
que o Sr. Luiz Estevão realizou dois telefonemas para o Juiz Nicolau
dos Santos Neto e nove para o Grupo Monteiro de Barros ...

É pois a combinação das ligações telefônicas entre os dois
grupos e entre o Grupo DK e o juiz Nicolau que se constitui em uma
das evidências que apontam para a possibilidade de que existiam
interesses do Grupo OK nas obras do TRT de São Paulo." (fls.
208/209)

Paralelamente ao exame das ligações telefônicas. a
transferência do sigilo bancário das empresas do Grupo Monteiro de
Barros mostrou uma expressiva movimentação de recursos de
empresas do Grupo Monteiro de Barros para diversas empresas do
Grupo OK. A origem destes recursos era, indubitavelmente, em sua
maioria, os pagamentos feitos pelo TRT ao Grupo Monteiro de Barros,
originalmente através da Incal Incorporações S.A.. que era empresa
contratante da obra, e as Construtoras IKAL e INCAL Ltda.,
responsáveis pela execução. Não havia, neste período, nas empresas
do Grupo Monteiro de Barros outra origem de recursos. com· certa
expressão. que não a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São
Paulo.

..... 'E~~~ ~ .~~~~~~ÇÕ~; .'~ã; ..i~~Ji'~ti~~' . d~' .~~ .. ~~~~i~~'1
participação do Grupo DK como beneficiário dos ·re.cursos
desperfdidos pelo Tesouro Federal para a construção do Fórum
Trabalhista de São Paulo. através de uma relação não muito bem
identificada com o grupo Monteiro de Barros, oficialmente responsável
pela execução da obra perante o TRT, através da INCAL
Incorporações, Construtora INCAL e Construtora IKAL"(fts. 209 e 221)

Diante destas evidências o Senador Luiz Estevão em
pronunciamentos no Senado Federal, em declarações a imprensa e .

b)

investigados:
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eSl:riturC1C~lO desses recursos não
. . os

se pode verificar da leitura deste Relatório
UAVIi-!!~~ evidências que indicam a existência de conluio

dos Santos Netto e o Fábio Monteiro de
a licitude do processo licitatório da obra

para o fato de
esses

resconsávels por esses grupos utilizaram as mesmas informacões
contidas em seus deooimentos ou, Dosteriormente.
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Administrativa
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26. Assim procedeu a CPI no exercício regular de seus poderes de

investigação próprios de autoridade judiciária. conforme o § 3º do art. 58 da Constituição.

1.ª) em momento algum o Relatório da CPI do Judiciário indicou que o

procedimento do Senador Luiz Estevão durante o transcorrer dos trabalhos da Comissão,

conforme descrita no item 23 acima, tivesse sido incompatível com o decoro parlamentar.

Não há, nas conclusões de seus trabalhos. qualquer referência nesse sentido:
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30. Raciocínio semelhante pode ser desenvolvido sobre as informaçõe

de ordem fiscal. relacionada à transferência da Fazenda Santa Terezinha, e tidas n

29. Foi nesse diapasão que o Relatório mencionou que a autenticidade

dos documentos envolvendo o Grupo OK no repasse de recursos por empresa do Grupo

Monteiro de Barros, não foi efetivamente demonstrada, devendo serem eles tecnicamente

examinados para que se possa estabelecer responsabilidades. Isto significa dizer que a

falsidade formal ou material de tais documentos não foi comprovada, 90 mesmo mede

como se diz que a transferência de tais recursos do Grupo Monteiro de Barros. acim

referidos~ não foram suficientemente esclarecidos perante a Comissão.

28. O que a CPI do Judiciário fez questão de constar das conclusões de

seu Relatório. no que diz respeito ao envolvimento do senador Luiz Estevão, é. como se

pode observar da leitura do item 24 acima, a necessária atuação institucional do

Ministério Público Federal no caso, deixando claro que esta participação do

também se deve ao fato de que em desfavor do parlamentar pairam meros indícios cuja

averiguação probatória e enquadramento legal ainda se fazem precípuos. Se julgasse

suficiente os elementos de convicção de que dispunha a C~I teria recomendado o

processo de cassação. Não teria porque agir diferentemente, mas, ao contrário,

recomendou o aprofundamento das investigações.

27. No desdobramento dos fatos, a CPI fez encaminhar seu Relatório

Final à Mesa do Senado Federal que, por sua vez, aprovou~o na íntegra, sem ressalvas.

Logo. as conclusões da CPI foram adotadas pelo' órgão da Casa o qual. nos termos do §

2º do art. 55 da Constituição, teria competência para ,provocar o processo de cassação

que 'agora se pretende, Pode-se deduzir, portanto, que a Mesa não adotou nenhuma ação

neste sentido. exatamente, por não contemplá-la no Relatório.

não infirmando 9 Senador Luiz Estevão em seu <fecoro parlamentar, nem declarando-o

incurso em ~Igum dispositivo legal violado.
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Há ainda indícios da particiPação de terceiros nesse processo
criminoso. Neste ponto, se impõe registrar, por exemplo, que esta
Comissão entende como possíveis indicios de conluio para fraudar
concorrência o fato ... já registrado acima - consistente no
recebimento por parte de empresas que retiram o edital. de depósitos
do Grupo empresarial que venceu a licitação, em contas bancárias de
que são titulares." (fls. 326 a 333)

Trazidos à exame todos estes elementos, pode-se ter. de pronto,

2ª) ao contrário do que procedeu em relação a outros envolvidos. como,

por exemplo. o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto (fls. 323, 329 a 331, 334 a 336,

338, 341 e 342, 344, 347), juiz Délvio Buffulin (fls. 328, 330), ertlpresário Fábio Monteiro

de Barros Filho (fls. 328 ~ 329. 334 a 336, 338 e 339, 342, 345, 347), empresário José

Eduardo Ferraz (fls. 328 e 329,334 a 339.345,347), juiz Floriano Corrêa Vaz da Silva

324), engenheiro Antônio Carlos da Gama e Silva (fls. 331 t 337, 340 e 341), engenheiro

Gilberto Paixão Morrand (fI. 331), senhor Pedro Rodovalho (fls. 334 e 335, 341, 345) e o

Vice-Presidente do Banco Noroeste, Leocádio Geraldo Rocha (fI. 345L o Relatório Final

não enquadrou. em momento algum. ou fez menção de enquadrar, o Senador Luiz

Estevão como incurso em qualquer dispositivo legal dentre aqueles citados como
violados, não estabelecendo, pois, sua responsabilidade civil ou criminal pelos fatos

apurados.

duas ilações:

25.
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do Ministério

e abusiva.

corretamente adotada CPI e aQl.HeS;Cldla

processo de destitu ido de substrato

Federal

a confundir civil,

a qual inclui o uso devido das prerrO(Jatlvas

elas tais resporlsa;OUl~::!acles,

à diversidade dos bens tutelados

se confundem. Por este motivo,

a pena administrativa e a perlaHldaCje

ca:;salçao de ser cumulativarraente

decisão adotada em cada esfera de ou

administrativa e O que se

de um corpo de provas suficiente para

é a de

;f"\P'\OV .... "I""'ll" aualauer orocedimento de natureza
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Não

a

Foi esta a

de

como e o caso

bem o oroltes~sor

para a
resoorlsalbm~jaCle Danamentar é a existência

35. Utilizando-se de conceito sen1elhante o

seu citado parecer, se refere ao tema OfonunClanao a ~~nl nnrp

Reaie:

34.

Poder Judiciário.

iurisdicíonalidade, civil,

f-Il \.II.,/CHVB la.. Sem a formacão

início a um devido processo

natureza fOf, não se

temor de se estar oraticando

natureza

33.

Mesa, evitar a

administrativa com res;ponsélbilidalde

Dar'jarnerltar'es. para inferir que

por natureza diversa.

as penas visam asseaurar.

ordem civil. a
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documentos por
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Diante do exposto, concluímos que a Representação subscrita pelo

PT. PDT, PSB. PPS, PC do B, PV e PL. em desfavor do Senador Luiz Estevão, deve ser

encaminhada pela Mesa do Senado à Corregedoria Parlamentar para fins do art. 17

combinado com o art. 25. 11in fine", da Resolução n9 20. ,de 1993, onde deverá permanecer

sobrestada até decisão definitiva do poder Judiciário sobre a eventual manifestação do

Ministério Público Federal em relação aos aspectos a ele submetidos pela CPI em seu

Relatório Final. nos termos do art. 19 da referida Resolução.

É o nosso parecer. s. m. j.

Brasília,).- de janeiro de 2000.

~,Jt._;-
ASAELSOUZA

Advogado Geral'Adjunto

/ /./
I I

/

- '0"'~

JOSEFINA VALLtOÉ OLIVEIRA PINHA
Advogada-Geral
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t~o somente antecipou, por zelo. a aplicação que, ~.? prbcesso disciplinar estabelecido no

Código de Ética ~ Decoro Parlamentar. tem o ar~.--19 da Resolução n2 20, de '993, in

verbís:
u Art. 19. As apurações' de fatos e de

previstos neste Código poderão, quando a natureza assim o

ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades

policiais, por intermédio da Mesa do Senado, ---- _... n-- ....- .....

feitas as necessárias adaptacões nos procedimentos e nos

prazos estabelecidos neste Capítulo." (grifamos)

41. No mais. quanto à matéria doutrinária e jurisprudencial que envolve a

espécie. os pareceres dos emérjt~s professores Josaphat Marinho, aqui citado. Aristides

Junqueira Alvarenga e Eros Roberto Grau. são s~ficientes em si para que, por meio deles

ou contrariamente a eles, formemos a convicção acima exposta.
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aparência de um processo, é o ábuso ou desvio de poder, como
decorrência do puro querer da maioria' (Decoro Parlamentar e
Cassação de Mandato Eletivo, in Rev. de Dir. Público, nº 1"0, de 1969,
p. 88, cit. P. 91)"

38. A expressão "procedimento incompatível com o decoro parlamentar',

contida no textó constitucional, ~ por demais genérica, comportando uma infinidade de

interjeições e carecendo de normatização tipificadora, ainda que rudimentar, sem o rigor

técnico do direito penal comum, vez que o processo político disciplinar guarda conexão, e

por esta razão muito se assemelha. com processo administrativoaisciptinar.

36. É exatamente no combate desse processo temerário a que nos

referimos. que se ergue em nosso ordenamento jurídico, como corolário extraído da

própria garantia do Estado de Direito, o princípio do devido processo legal.

37. Deve-se dizer ainda que sem esta confirmação probatória mínima que

a CPl expressamente submeteu à ação do Ministério Público Fed~ral~_.~ão há sequer

como tipificar a conduta parlamentar danosa, ou politicamente delituosa, pàra que se

possa dar ensejo a um processo de cassação válido.

39. No âmbito do Senado Federal, essa construção tipológica se deu por

força da Resolução nº 20. de 1993, que em seu art. 5º estabeleceu três hipóteses de

condutas caracterizadas corno incompatíveis com o decoro parlamentar. Em nenhuma

delas poderá ser enquadrado °parlamentar, para fins de inaugurar-se um processo de

perda de mandato, sem que se estabeleça a necessária confecção probatória indicada

pela CPI em seu Relatório. Desatender esse direcionamento por ela traçado e

referendado pela Mesa, seria subverter o processo de cassação em instrumento de

exacerbada discricionar!edade, que transbordaria .os limites da livre apreciação das

provas e do livre convencimento do julgador, tornando-se ·incompatível com o caráter

penal dessa espécie de processo.

40. Mantendo-se esta linha de raciocínio, torna-se conseqüente lógico

estabelecer que a CPI, utiiizando-se de seu poder investigatório de autoridade judiciária.
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Consulta sobre previdências cabíveis
ao Exce!entíssimo Senhor
Corregedor do Senado Federal ... Cf.
nO 009-CSFI de 19 de novembro de
1~99. Resolução do Senado Federal
nO 17193. Resolução do Senado
Federal nO 20/93.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhora Advogada-Geral.

1) Segundo se verifica, a Comissão Parlamentar

Inquérito apurou a existência de procedimentos que lesaram o ",,~."'_ÃR._

público, arquitetados desde os preparativos que resultaram na

contratação de empresa do Grupo Monteiro de Barros

Incorporações S/A) para o "fornecimento" de imóvel destinado à

instalação de órgãos judiciários do Tribunal Regional do Trabalho da

Reaião.... "

Consulta-nos o Senhor Corregedor

Federal, por intermédio do seu Oficio nO 009/99-CSF, de 19 de novembro

de 1999, sobre as providências que lhe seriam afetas, tendo em vista a

possibilidade do enquadramento da conduta de fJanamentar no

dispõe o inciso 11 do artigo 55 da Constituição Federal (procedimento

incompatível com o decoro parlamentar).
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Brasí1ia~ 01 d

o fato da Comissão Parlamentar de Inquérito não ter
adotado tal procedimento não significa o julgamento antecipado da questão
ética, vez que não possui as CPIs atribuição específica neste mister. Do
mesmo modo, a solicitação de averiguações criminais ao Ministério Público
Federal' não representou renúncia tácita ao indisponível poder ético..
disciplinar do Senado Federal.

Diante do exposto, encaminhe-se ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, Ilustre Senador RAMEZ TEBET a representação formulada
contra o Senador LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, assinada pelos
representantes do PT, PDT, PSB, PPS, PC do B, PV e PL, juntamente com
os demais documentos que acompanham o expediente,' no sentido de
possibilitar o exame da d~nuncia na forma do art. 17 da Resolução n° 20/93 e
deliberem acerca das medidas julgadas cabívei

De tal sone, à luz do citado dispositivo, é de se
entender que a vertente representação dos Partidos que a subscrevem, deve
ser submetida ao Conselho de Ética e Decoro 'Parlamentar, que é o detentor
regular da atribuição funcional de examinar matérias desta natureza, com
vistas à verificação da eventual procedência ?as denúncias de transgressões
éticas imputadas a membro desta Casa.

" Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
poderão ser diretamente oferecidas, por qualquer pal-lall1entat;" cidadão ou
pessoa jurídica, denúncias relativas ao descuntpril1!ento,. por Senador, de
preceitos contidos no Regimento Interno e neste Código ".
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Trata-se de uma aparentemente IneXpl.1CaVel,

outras vezes. ainda que não solicitado, o Senador

n'!!/"'1"'tr\J"'l.t"' entre o
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Estevão compareceu a CPI, através de oficios,
encaminhando documentos que considerou importantes
serem de conhecimento da CPf.
Esta é uma explicação necessária, pois eventualmente,

algumas informações ou conclusões contidas neste
reJatório poderão estar prejudicadas diante da
apresentação de dados que. infelizmente. não foram
trazidos ao conhecimento da CPf. :"'-

A atuação de Parlamentar durante os

CP), é referida novamente no Relatório, subitem XV.2

telefônicas) mediante os seguintes termos:

I8Foram registradas entre janeiro de 1992 e dezembro de
1998, 59 ligações telefônicas originadas do Sr. NicoJau dos
Santos Neto para empresas do Grupo OK, e mais 9
ligações para telefones de uso pessoal do Senador Luiz
Estevão, que reforçam ,B suposição de que as reJéiCOE'S
entre os dois grupos poderiam ser devidas a uma
participação, não completamente esclarecida, na obra do
TRT de São Paulo. Daí porque talvez, tenha havido um
grande empenho do Senador Luiz Estevão em negar este
número de ligações que, entretanto, foram absolutamente
confirmadas pelas empresas de telefonia, após sucessivas
manifestações da CP!, interessada na segurança total das
informações.

Além destas. a CPf teve conhecimento, através da
imprensa. que o Sr. Luiz Estevão realizou dois telefonemas
para o Juiz Nicolau dos Santos Neto e nove para o Grupo
Monteiro de Barros. Os números aparecem nas contas de
setembro e outubro de 1998 e se tomaram públicas porque
foram incluídas, como comprovantes de despesas, na
prestação de contas de sua campanha política.

É pois a combinação das ligações telefônicas entre os
dois grupos e entre o Grupo OK e o Juiz Nico/au que se
constitui em uma das evidências que apontam para a
possibilidade de que existam interesses dos Grupos,
nas obras do TRT de São Paulo. n

Quanto a expressiva movimentação de recursos

empresas do Grupo Monteiro de Barros para empresas do Grupo

consta, no que se refere ao posicionamento do Senador citado (Subitem

XV.3 -."Movimentação Financeira entre os dois grupos"), o seguinte:
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"Diante do caráter pouco esclarecedor dos depoimentos
prestados pejos Srs. Fábio Monteiro de Barros Filho e Luiz
Estevão, em relaçao a movimentação de recursos entre os
dois Grupos, embora ambos houvessem negado
peremptoriamente qualquer participação conjunta na obra
do Fórum Trabalhista de São Paulo, a CP! solicitou ao
Grupo Monteiro de Barros uma explicação detalhada sobre
uma série de cheques que foram relacionados, entre os
quais se encontravam todos os cheques até então em
poder da CPf, emitidos em favor de diversas empresas do
Grupo OK, pedindo também que relacionasse outros
cheques que eventualmente não estivessem discriminados
naquela relação. Estas justificativas foram prestadas por
escrito à CP! e passam agora a ser analisadas. A

"Estas constatações são indicativas de uma possível
participação do Grupo OK como beneficiário dos recursos
dispendidos pejo Tes0L!ro Federal para a construção do
Fqrum Trabalhista de São Paulo, através de uma relação
não muito bem identificada como Grupo Monteiro de
Barros. oficialmente responsavel peja execução da obra
perante o TRT, através da INCAL Incorporações,
Construtora INCAL e Construtora /~~t."", ~ 0-':'-

Diante destas evidências o Senador Luiz Estevão
em pronunciamentos no Senado Federal, em declarações
a imprensa e em seu depoimento perante a CPf, negou
peremptoriamente qualquer ligação de suas empresas com
o empreendimento em questão, referindo-se a outros
negócios, feitos com o Grupo Monteiro de Barros, que
teriam justificado a transferência destes recursos. n

No subitem XV.S do Relatório ("As explicações do

Grupo Monteiro de Barros sobre as transferências de recursos para o

Grupo OK'), consta o seguinte:
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Na parte destinada às conclusões, item XVII (1&0

enquadramento na legislação pertinente dos responsáveis pejos atos de

improbidade administrativa constatados") o relatório fez as seguintes

menções à atuação do Senador Luiz Estevão:
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empresas do grupo. OK escrituraram os vultosos recursos
que receberam do Monteiro de Barros e, conforme vimos,
as informações prestadas peja Receita Federal
demonstram que ~ escrituração desses recursos não
guarda correspondencia com os alegados negócios entre
os dois Grupos empresariais.

Outrossim, como a quantidade de documentos recebidos
por esta Comissão atingiu um volume bastante expressivo
e não foi possível averiguar reso/utivamente sobre a
autenticidade ou não de todos esses documentos em si,
bem como dos dados contidos em todos eles, permanece
a possibilidade de que o crime ora aventado possa ter
ocorrido mais vezes.
A esse respeito, devemos chamar a atenção do Ministério

Público Federal para o fato de que foram apresentados
diversos documentos particulares, sem registro 'público,
para comprovar os vultosos negócios entre os Grupos
Monteiro de Barros e OK, sendo que nesses documentos
constam assinaturas do Sr. Fábio Monteiro de Barros pejo
Grupo de que é tituJar e, também, pejo Grupo OK, bem
como, assinaturas do Senhor Una Martins Pinto ou do
Senador Luiz Estevão, pejo Grupo OK. E, ainda, para o
fato de que, independentemente de terem assinado esses
documentos. os responsáveis por esses grupos utilizaram
as mesmas informações neles contidas em seus
depoimentos ou, posteriormente, em outras declarações.
Ocorre que a autenticidade desses documentos não foi

efetivamente demonstrada. Dessa forma, segundo
julgamos, esses documentos devem ser tecnicamente
examinados pejos órgãos competentes, para os fins de
esclarecimento de sua autenticidade. especialmente no
que se refere às datas de firmatura que neles constam.
Como se pôde verificar da leitura deste Relatório abundam
diversas evidências que indicam a existência de conluio
entre o Juiz NicoJau dos Santos Netto e o empresári9t-
Fábio Monteiro de Barros, no sentido de fraudar a licitude
do processo licitatório da obra ora examinada.

Há ainda indícios da participação de terceiros nesse
processo criminoso. Neste ponto, se impõe registrar, por
exemplo, que esta Comissão entende como possíveis
indicies de conluio para fraudar concorrência o fato - já
registrado acima - consistente no recebimento por
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pagamentos feitos pelo Grupo Monteiro de Barros ao
Grupo OK. n

"Igualmente, alertamos aos órgãos competentes, em
especial ao Ministério Público Federal! para o
impressionante volume de recursos depositados
Grupo Monteiro de Barros em contas da titu/aridàde de
empresas do Grupo OK, depósitos esses, repita-se aqui,
não suficientemente esclarecidos a esta CPI,
diretamente pelo titular do Grupo OK, Senador
Estevão, por ocasião do seu depoimento, seja mediante os
documentos encaminhados a esta Comissão.
Dessa forma, à luz do disposto na Lei de Improbidade

Administrativa, em especial nos seus arts. 3°, 5" e
recomendamos expressamente ao Ministério Público
Federal a instauração do devido procedimento legal para
investigar a responsabilidade dos titulares dos Grupos
Monteiro de Barros e OK, Sr. Fábio Monteiro de Barros
Filho e Senador Luiz Estevão, em atos lesivos ao
patrimônio público e qnriquecimento ilícito. -

A propósito, cabe anotar que esta Comissão requereu à
Receita Federal, informações sobre a que tltuJo as

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CI ••••••••••••••••• ••• •••• ••• .. •••••••••

Por outro lado, cabe também examinar a responsabilidade
para a ocorrência dos atos de improbidade descritos neste
subitem dos representantes legais das empresas do

que receberam vultosos recursos do Grupo Monteiro
de Barros, acima referidos e não suficientemente
esclarecidos a esta Comissão, como as empresas: CIM 
Construtora e Incorporadora Moradia Uda.,
Saneamento e Construções Ltda., Grupo OK. Construções
e Incorporações S/A, entre outras referidas neste
Relatório.
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o inciso 11 do artigo 2° da Resolução do Senado

Federal nO 17/93, ao especificar a competência do Senhor Corregedor

para 11fazer sindicância sobre denúncias" 1 refere-se à competência

o artigo 17 da Resolução do Senado Federal nO 20/93

prevê a possibilidade de oferecimento de denúncia perante o Conselho

Ética e Decoro por quaiquer p~rtamentar, cidadão ou pessoa jurídica.:.,.
. .~

.~~(u ~~

JOSEFINA VAl\tr)E OLIVEiRA PINHA
Advogada-Geral do Senado Federal

Brasília, 06 de dezembro de 1999

Brasília. 06 de dezembro de 1999

I'; t t'\
/~ V, t,>--I 'li'. .

HELIO RODRIGUES FIGUFIREDO JUNIOR
Advogado - matrícula 5.324

Desta forma, o inciso IJ do artigo 20 da Resolução nO

17/93 deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 17

da Resolução nO 20/93, o que leva ao entendimento de que as denúncias

devem ser oferecidas perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

cujos membros poderão deliberar, se acharem conveniente,

encaminhamento da denúncia à Corregedoria Parlamentar para a

realização da sindicância a que se refere o inciso IV do artigo 2° da

Resolução nO 17/93.

De acordo, Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor

Corregedor do Senado Federal como resposta ao Ofício nO 009/99-CSF,

de 19 de novembro de 1999,
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Segundo comentário áe CARLOS MAXIMILIANO

"Hemenêutica e Aplicação do Direito", Forense, 1993, p. 356, sobre o

processo de interpretação de regras jurídicas, Ué dever do aplicador

comparar e procurar conciliar as disposições várias sobre o mesmo

f:?bjeto, e do conjunto, assim harmonizado, deduzir o sentido e alcance de

cada uma",
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decidiu a jurisprudência: 'Cabe mandado de segurança
contra a perda do mandato de Deputado, deCretada sem
observância dos textos legais e regimentais! (RDA,
78:224), Salienta-se porém que 'as medidas políticas
sujeitas à discrição de um dos poderes não podem ser
censuradas pelo Judiciário, salvo quando tomadas com .
preterição formal" (RT, 54:183, 60:250 e 215:298). 11

o § 4° do artigo 17 da Resolução do Senado

Federal nO 20/93 prevê, sua vez, a possibilidade de os próprios

membros do Conselho' de Ética e Decoro Parlamentar deliberarem,

independentemente de denúncia ou representação, pela realização de

apurações.

o inciso I do artiao 2° da Resolução do Senado

Federal nO 20/93, ao utilizar-se do termo "manutenção", confere o
~

entendimento de que, nesta hipótese, a atuação do Excelentíssimo

Senhor Corregedor do Senado deva ser voltada para fazer cessar uma

prática em desenvolvimento, situaçãô que não se configura no caso.
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um lJUIdJlSO

AGRIP~O.

Comissão D... ~I .. _",_.........

Juntamente com o

novemhro_ durante 240

entre as empresas

".

do S~:1ado Federai nOÜCIa. sobre

Os dois volumes do Relatório

dos Senadores

LG1Z

do Procurador na Sede da Procuradoria...

membros

Procurador...Geral

conclusões

do Trabalho da _

o

e DJAL:.vLA

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

dJ Constituiç5.o Feder::ll. enc:uninhou ao Pracuradorc Ger:l1 da

Tribunal

as vrrnleiras Índicacões de

A Comissão Pariamentar de

oPresidente do Senado Feder:1l. para fins de cumprime:1to do

Afirma o Relatório Final da CPl do Senado Federal que ··cc:;slm que

entregues em mãos

foi Relator o Senador

como

Presidente da CPL

rabalhista de

da r\.t:;;UUll\,,;.J..

lHIJUl;;lHU. no mesmo dia 16! no

investiS!acões realizadas

e

t: emorl!t:uuin1ttl1I0S 'lue leriam sido r~ali=adus ao longo Jus Gnus f!utrf!

o conne~:do C3.S0 da construçio do fórum trabalhista da cidade de São Pauio...SP.

KeOUOnC:l. mediJn!e oficio OF.SFil391199. de 16 de dezembro de 1999. o Relatório

refacionanu!11fO dI:! nalure:a cOlnercía/ enTre diversas empresas dos grupos .~/Ol1feiro

Barros r! OK e/1fte os anos de 199~ e 1998 'o (Re~a!ório Final. Voiume 11.

:V1AGL1TO

no ar:. 58, § 3°

l,'1I:raI11 a

empn!sas di: seu grupo en1(Jresarrai com a obra de São Pau/v. (.urlblundu-o a outros

sua.," t:mpr~sa.s t! as Jo i'v!oJlleiro de Barros o. vmaem, p.

N10ntetfO de Barros e

de.w.:araCl'dri:ar o re !aciouL'rmento como resuitanll! de

Junho de 2000Junho de 2000

10:. inc:so

dos incic:os

no ar:. 5'. inciso

d..: Trihunals

~Xl.')·l~J1cia J.: ,,.,.,'J),",,,J""'P9,-i,,,,,,-.H"

do

Intemo àeS"bZl Coie~da

ennaue~imenro ilicúo. que

contra a ordem :rioutana ~

.VacIol1ul, r! oUlro.~· Jh:ul'.!cxdos

'- U&'\U~;:)(J,V Pariame:1tar de

OL1\"'EIR.\ \"ETO ~m

Requerxmento n;) 11 S.

TrrbunaIs

~ no Ke~me~tc

Púbiico

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

3. admlrusuaç:3.o

dtNltlnClClS concretas

::1mes

por

o

2:
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ináic:ado S~ador Lt:1Z ESTEVAo DE OLIvt:lR.-\ ~t:TO. Essas t~nsferênCi:lSe

fcento e cinoüenta e uma) transferências de recursos das emoresas do Gruoo

\ lor.!eiro de Barros oara aauelas liszadas ao Gruco OK. estas controiad~s ce!o ora

00215 Quinta-feira 22

r~sp()llsàVl!f p~/C.l C.ZdlTll;ilSlrap.IO da onra. para rtmprrtsas

Jo (jrllpo Of..:. t:! para () Sttl1udo/" I.Ul: E.~/t!\·ci(), qUI!

reforçam c.I suposlçào J~ qUI:! as relaçij~s ~Jltre os dois

grupos poJf!r:an: srtr JI!,·ic.las a unu.l paruc;poe:.·do. não

,:omplttlaJ11fUlIt! t!Sf.:ü.lrecu.kI. /1'1 ohra do TRT Jet. SJo

Palllo. Dai por qUI:! rab:e:. lenha h,n'rúo um gr:J1U;'r:

rtmpenho Jo S~l1aJ()r Lu~= Bl~\'d() i:!m nl:!~'ir r!st!:! número

Jt! ligações qutt. t!l1lrelal1lo. foram f.lnS()/lIlaml.!l1lt!

r:(}f1Jirmt.ldas pl:!klS rtmpresas dI:! lt:tll:!fOlllO. a!Jos Slu:f!ss,·ras

manifeStações da CPf. interessada na segurança loral

infonnaç~s.

Além destas. a CPI le\~e conhecimento, aum'és da

imprensa. que o Sr. Lui: Eslevão reali:oll dois

telefonemas para o Jui: iVicolau dos Santos !Vero ft Ilo"oe

para o Gnlpo i'vfollreiro de Barros. Os lnimeros aparecem

nas concas de setembro t! outubro d~ 1998· t! se tomaram

públicas porque foram incluídas. como comprovantes dt!

Jf!spesas. na prestc.zçcio jt! COJltas de sua campanha

polirica.

Épois a comóinação das ligações reftt.fônicas t!lltre os dOIS

gnlpOS t! t!l1rr~ o Gnlpo OK 't o JUl: .Vicv/au que Sft

consT1T11Í I!m lima da~ ,;"idel1CrQS que apontam para ..1

pO$sihiliJac.it! J't qu't t!XlSnL11n il11ereSSftS do Grupo OK n'lO{

obras do TRT de Siio pczulo" (ibidem. pá.gs. 1::9/1:3"0)"

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A Comissão Parlamentar de Inauérito do Senado Federai áeciciiu.

e:'1tic. investi!!:!!' oormenorizadam~te as razões oue ievaram o Gruoo "[enterro de

Bari\)5 J rransfe~r \uitosos recursos :iúblicos Drove!'1ie:':tes do Tribunal R~onal do

Trabaiho da :~ Rcião Dara as emoresas do Grut'c OK. que "50 lognrnm ê:tito n:l

8.

Junho de 2000----
Junho de 2000DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ficou apurado aue no Denodo de 1992 a 1999 foram realizadas I516.

"Siio }lIstam~I11~ ftslaS IigaçiJlts. pr()ntl1l~Jll~S do llll:

,VicoJau dos SanttJ.') ;V~IO. ,:()mo 541 s'1h~. () granJt.!

... De fato. todavia, ..1I. rransferência {para a. Cilado. Comissão di}

Senado Federal! do sigilo bancário das empresas Jo Gnlp(} .l-/ollteiro de Barros

mostrou uma e;tpreSSil'tl mtJvimentaçlÍtJ de nCUTS1JS dI! empresa.s dQ GI1IP(J

í't/onteiro de Barros para diversas empresas do Grupo OE. A origem destes

recursos era. induhital'elmente, em sua mtzioria, os pagamentlJS feitos ptdo TRT tW

Grupo Jlon.teiro de Barros, originaÍ~'dz~;' ~avés da lncal Incorporações SA..:
que era empresa contratante do. obra, e as Construtoras lEAL t 1N~ Lld/L?

responsáveis pela sua e.T.ecução. ,Vão Junia, neste período, nas empresas do Grupo

J/onteir() de Ba"os outra origem de recursos, com certa. e.:'pressão~ que não a obra

do Tribunal Regional do Trabalho de São Palo'o (idem, p. 1.230).

"que se corrigidas para () l'a/or em dólar na época de sua emissão. somam a

qu.antia eC/uh'alente a [.ISS -15.966.356.98" {ibidem}.

Alem disso. apurou a Comissão Parlamentar de Inquerito do Senacio

r~~e:-::"L mediante transferência do sigiio te!etõnico. qu~ houve :65 i lig!ções

~e~e~JnlC:1S dirigidas pelas empresas cio Grupo .\(onte~ro àe Barros parl !eiefones e:n

nome :0 Se~aéor LL1Z ESTE'vAo. no penedo de exec:.lçio da obra do TRT cie São

Paulo. bem como 59 ligações originadas do Juiz :SICOL.~L· DOS S.-\..\'TOS ~"'ETO

~arJ e::lpresas do Grupo OK e ainda 9 ligações ào mesmo Juiz para teie:ones àe ~o

;essv:li :0 Se:1aàor LelZ ESTEV.~O ("ibidem, pàgs. 1:::- e 1::3). E lnrma :!inc~ o

R;:~rorio Finai da CPI sobre a materia:
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para
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sem

a. atenção do Jfinislél"io

flDresenuuios di,'ersos

Comissão requereu. à

a aue timlo

os vultosos recursos

i",fonteiro de Ba.n-os e~ conforme

oh.4ú!n·ar. () rf!Cehrnlenlo fJelr.:J vf:!Ju.ia d~

rurais, parrlCl!J<.IÇdo 1.!111 Itfl1vref!Jlt.flJ71l!ll[().\

por 111(11.'-; J5 JitJ.~·. COJn l'E!llCiI11enfO F!n1

às "U'''tDfP>f'I"../'in~

cO"l!S1Jondéncia com os

deram causa aos recebimentos

de emissão da Construtora Inca! Ltda.. Ao

do pra;o. l.lS ttmpri!SClS ciladas solicuaran7

desses recursos

constatações.. a Comissão PJ.r1amentJ.f de lnauerno. no

Senador LLoll ESTEV";O DE OLIVEIRA

terrenos.

9 11 ?<J I ... )

Comu

t! ret!mlJoIso de pagalnt!!llos JIt f!!l1présIlI1UJS lido cUJu.ii:enl

a conta <-,ol//anil e!n1 'Il/e joran7 t!sCr/lllr~lJa.~·:

",,'vniraIOS de múlllo v. lmÓ"t1IS" apreseJlladas pejo

OK à Rt!cl!ifo" (idem. p 1

lu.)

compro\'ar os vultosos negócIos eJure os

e OK. sendo que nesses documentos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

salientando o que

Diante

às

Junho de 2000

Sr.

(.lO

no relatório

Vila

citadas nas ré.rplu.:aç()t'!s

Fábio JIUI111t/ro de Barros Filho. Tais

alF! u ano dI! 199-. em l'lrrudt! do C,nlpo OK

~#'""""" ";1.."'''"' seVIú.ll.lmeJ1Je. Jt!.'i,ie O~ 09 99. a elllr~g(J uo.')·

/998. () 'lut! s()mf!J1{~

apresentarios.

livros

pf!rmll~ analisar os

reembolso de

Infi!rmndnl de

.\~lcional dt::

o
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10. Verifica-se. assim. 3. existência de graves indicias da pratic:l dos c:-:mes

Jc:ma refe:iàos. lesivos ao ?Jtrimõnio Público da União FederaL com o posslvei

~:1\"oi\ime~to do Senador LL1Z E$;ItV.~~. sendo certo que. segundo lS conci~sões

da CPI do Senado Federal, dos cerca de 232 milhões de reais liberados pelo Tesouro

Nacional aproximadamente 169 milhões foram desviados da obra do TRT de São

Paulo. Pane dos recursos desviados foram localizados em contas pessoais do Juiz

NlCOLAU DOS Sk'ITOS NETO no ~~erior, em bancos nos Estados Unidos, na

Suíça e nas ilhas Cayman. Outra parte dos recursos. públicos desviados foi transferida,

dentre outros, conforme apurou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado

FederaL para contas das empresas do' Grupo OI<., controladas pelo Senador LUIZ

ESTE·V.~O DE OLIVEIRA :rETO.

00219 Quinta-feira 22DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

12. Requer. ainda. seja determinada pelo eminente ~linistro-Reiator a

baixa dos autos do inquérito à. Superintendência da Pôlicia Federal em Brasília-DF,

para a reaiizaç50. no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. das seguintes diligências:

1) indiciamento e inquirição, a convite. do Senador LUIZ

ESTEV.l.O DE OLlVElR.~ NETO. especialmente sobre as

transferencias feitas pelas empresas do Grupo ~lonteiro de

Barros em beneficio daquelas integrantes do Grupo OK~

2) inquirição do Senhor FÁBIO MONTEIRO DE

~~OS FILHO, especialmente sobre as transferências

feitas pelas empresas do Grupo lvlonteiro de Barros em

beneficio daquelas integrantes do Grupo OK~

3) realização de perícia na escrituração contábil das

empresas SA.ENCO - Saneamento e Construções Ltda.,

11. ';. Ante o exposto. e pelas razões a~úZidas. o ~1inistério Público Federal

vem requerer a· }lossa Excelência seja determinada a autuação da documentação em

anexo como inquérito originário no colendo Supremo Tribunal Federal e, após a sua

regular distribuição. seja e.~pedido pelo eminenté ~1inistro ..Relator oficio:

1) ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

criada pela Resolução nO 118/99 solicitando os documentos

relativos às diligencias da Receita Federal realizadas a

pediào da CPI nas empresas SA.E:iCO - Saneamento e

Construções Ltda.~ CL\l - Construtora e Incorporadora

~loradia LIda.. Itália·Brasilia veicuios Ltda.. Grupo OK

Construções e Empr~endimentos Ltàa. e OK B.:nfica

Companhia ~acional de Pqeus. penencentes ao Grupo OK~

2) ao Secretãrio da Receita Federal para que informe a

existência. ou não, de processo adminisuatÍvo..fiscal contra

as empresas citadas: no item anterior.

Junho de 2000Junho de 2000

(idem. p. 1.35:/1.353).

I.!Xam/I1c.1Jos pttfos órgãos competente5. para os fins de

c!sclarr:r.:lmell!{) dI:! sua aUlel1lic:iJade. e~peciC11meJ1{e /lO

do Senador Lui:. ESle1'ão. pttlo Gnlpo OK. E. ainda. para

() jato de qut!. i1uJ~pendeJ1/emel1re de lerem c.7ss;nado idsses

documentos. os re~pollsál'eis por f!SS~S grupus llúli::xranl

as meSl1nri l1!formações 11t!/f!S COI1f/Jas em seus

JldpO{nll!lltos ou. posteriormenle. c!m o/ltras "~,:iaraç6f!s.

Ocorre que a autenticidade desses documentos niio foi

eferil'umenre demonstrada. Dessa forma. -. ·segundo

C0l1sral77 aSSInaturas do SttJ1f1or Fábio J/onceir() de Barros

pttlo Grupo de que ,; titular Id. rambtlm. pelo Gn;po OK.

bem corno. àssinaturas do Senhor Lino Jlarrins Pinco Oli

'Iue SI! refltre ús t.fl.11dS de firn"lIura que ndt:s c.;UI1Slanl"

julSIamos. esses documentos JeVf!nl ser /eClllCame!ltt!

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO00218 Quinta-feira 22
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01/02/2000: 1595-4

InsHlul.:ll'n:1l1Di:ino Jt: JUStl~ ccedil:::lllntorm:m\'~)'JunsorudcnCl:l

~'L~S Qw:Í:lS de 1",:l,iilmuclofiilld~ciçiõulfúS'~·c~í~ô.r~~~

PÚBLICO FEDERAL
DE OLIVEIRA NETO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOJunho de 2000

e

'\~'-'. '

que

federais. estaduais ou muruc:tDaIS:

que a autoridade

r1&l1"l'ên"l;"''''1"'\ de 1999

II
\-4'_ "'- r

::. -_.:--::.--. .. ' ......... /

Construtora e r1"'l"'~"F"i"'If"\f''''!,.l ..... P''''

OK Benfica

pagamento de

demais

Nacional

Brasília.. :3

EDSON

Pede de~erimen!o.
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AUTORIDADES QUE REtEBERAM O ...._di...........
COMISSÃO - -- --_ ..- A'- _...... V"'T_Y~-V~"

REQUERIMENTO

9. Secretário da Receita Federal

1O.Presidente do Banco da Amazônia S.A

II.Superintendente do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM

l::!.Presidente do Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia

do Estado do Pará

13.Presidente do Instituto de Terras do Pará - lTERPA

14.Procurador-Geral de Justiça do Pará

15.Presidente do Conselho Seccional da OAB/AM

16.Procurador-Geral de Justiça do Amazonas

17.Chefe da Divisão de polícia Criminal lntemacional- INTERPOL

I8.Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios

19.Procurador-Geral de Justiça de São Paulo

"-'JL~~A

JUDICIÁRIO")

1. Procurador-Geral da República

2. Presidente do Supremo Tribunal Federal

3. Presidente d,República

4. Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal

5. Secretário da Secretaria Nacional t\ntidrogas

6. Presidente do Conselho Seccional da OABIDF

7. Superintendente do Departamento de Polícia Federal de Mato Grosso

8. Presidente do Conselho Seccional da OAB!iv1T

LISTA

Junho de 2000
Junho de 2000

Brasília, 27 de janeiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF. N° 001/2000-CSF

Ilmo.
Dr. Raimundo Carreira Silva

Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal

Senhor Secretário-Geral,

Com vista a instruir processo em tramitação nesta
Corregedoria do Senado, solicito a gentileza de V. S.a de informar sobre as
providências adotadas pelo Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos
Parlamento em relação às recomendações expendidas no Relatório Fina! da
"CPI do Judiciário".

. No aguardo do p~ciamento de V. S.a, aproveIto. o
ensejo para renovar-lhe os protesto~~/ rima e consideração 

.' !
W-ç
/1/1l((j.C~~

Senador ROMEU TUMA
, ,- Corregedor

I

00222 Quinta-feira 22



00225 Quinta-feira 22DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

41.Presidente do Tribunal de Justiça dé5- Pará

da

do Amazonas

44.Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça

PresIdente do Banco do Brasil S.A

46.Distribuição do Diário do Senado Feàeral a todas os senadores

47.Quano-Secr~tário da Câmara dos Deputados

48.Terceiro-Secretário da Câmara dos Deputados

49.Segundo-Secretárío da Câmara dos Deputados

DY";~o;"',"" Secretário da Câmara dos Deputados

51.SeQundo Vice-Presidente da Câmara dos Deputados

52.Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputaàos

53.Liàer do PFL na Câmara dos Deputados

54.Liàer do PSDB na Câmara dos Deputados

55.Lider do PIvlDB na Câmara dos Deputados

56.Líder do PT na Câmara dos Deputados

57:Lider do PPB na Câmara dos· Deputados

58.Líder do na dos Deputados

59.Lider do Bloco (PSB4 PC do na Câmara dos Deputados

60.Lider do Bloco ( PST. na Câmara dos Deputados

61. Liàer do PPS na Câmara dos Deputados

6:.Lider do Governo na Câmara do~ Deputados

Junho de 2000Junho de 2000

de

e Llcaaanla do Senado

'll~UJ.l.çI.U.!. a. e

1a Região

Grosso

do Mato Grosso

c .......... ~;, ... .., e do

do Amazonas

do

da

......... ~ .... I,....'9' ... , ..... do

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

de .

Comissão de 'LUll:>l.lLU1\"Q,U.

C5,mara dos L/;;:UUI.t;J.uu.;)

Grosso

Tribunal de

do

de

PresIdente do Tribunal de

......H'UI..UI.I.. do .

PresIdente do Conselho Federal da Ordem dos A.d\'ogados do

flresletente da A~~pmnléiél T.eQlslatlva do Mato Grosso

~.-'170'f'=l"l"",-j,..., .... do Amazonas

3

do Meio t'"'UllUlÇUI.Ç

24.Governador do Distrito Federal

25.Presidente
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·Ofício C.E.D.P. nO 001/2000
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Brãsília_ 10 de fevereiro de 2000.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Exmo. Sr.
Senador Ramez Tebet
D.D. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

{'&-71. IftÁr;
Senado/fA(;n'Th~9s' M€'~l~ães /

Presidente do Senado tef1era/

Julgo desnecessária essa reunião, uma vez que eu também me incluo
entre os que opinaram que a audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
é legal e indispensável. Assim, sendo quatro os integrantes da Mesa - nn1"'1"'HrU"n

a maioria absoluta - que optam pelo encaminhamento da Representação a esse
Conselho, assim o faço, para que não haja protelação de um processo tão
imponante, uma vez que, a cada dia que transcorrer sem solução - qualquer que
seja ela - haverá maior desgaste para o Senado Federal e para o Congresso
Nacional.

apreço.
Aproveito o ensejo para externar a V. Exa

. minha consideração e

Prezado colega Presidente do Conselho,

Em resposta ao oficio n°. 001/2000, do dia 09 do corrente mês,
subscrito por V. Ex3

., encaminho, de acordo com o disposto no art. 14 da
Resolução nO. 20, de 1995 - que institui o Código de Etica e DecorC? Parlamentar -,
para ·exame do Conselho de Ética e Decoro Parlarrientar~ a Representação nO. 02, de
1999, contra o Senador Luiz Estevão.

Este encaminhamento tem por base a informação de três Senadores,
integrantes da Mesa, que entendem que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
deve se manifestar sobre a Representação, enquanto outros três membros da Mesa
pedem uma reunião para discutir a matéria.

or. SFI 33q 12000

Junho de 2000Junho de 2000

Brasíliá~09 de fevereiro de 2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

-;/ ~ .------;.
-A ~---~.

Seriador1fAMÉZTESET \
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Anl(OnlIO Carlos Magalhães

DO. Presidente da Mesa Diretora do
Senado Federal

Dirijo-me a Vossa Excelência porque, bem examinando a
Representação nO 002, de 1999, contra o Senador Luiz Estevão,
verifico que o processado me foi encaminhado pela Subsecretaria
de Coordenação Legislativa do Senado Federal - SSCLSF,
atendendo solicitação do Corregedor Parlamentar desta Casa,
eminente Senador Romeu Tuma.

Ora, consoante o disposto no Art.14 da Resolução nO 20, de
1993, o encaminhamento de representação ao Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar deve ser feito pela Mesa Diretora da Casa.

Por essa razão, peço a Vossa Excelência a adequação da
presente representação, nos termos da citada Resolução, tudo
com o objetivo de se evitar eventuais argüições de nulidade.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
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e nertlnente a audlenClaJ"I'''''7'''Il''<'! "";.01"'1"'\ altamente

Brasília, 09 de fevereiro de 2000.

DIÁRJü DO SENADO FEDER.AL - SUPLEMENTO

Em resposta ao oficio
ter o citado art.

Junho de 2000
Junho de 2000

./

I,
V i -

(I l- .).' .',

I ..

'~- \'

f\
I I

~ -'

~
i

Brasília. 09 de fevereiro de 2000.

que requer, que V. Ex:!" como
a.l..ua..l.l1.!a., dia 1Ode às

a audiência do Conselho de e Decoro Parlamentar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

considere que o assunto relativo à Representação nO. 02, de
contra o Senador LUIZ já ser examinado pelo Conselho

e Decoro Parlamentar. comnreendo a questão levantada pelo do

OF, SF/ 3j3 2000
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BRASÍLIA,
9 de fevereiro de 2000

r;i}l({(/o,)l ?§era/cio 911ele.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

No meu entendimento, a audiência do Conselho de Ética desta Casa, não é
apenas legal, mas mandatária, à luz do que dispõe o art. 14 da Resolução n. 20
de 1993, que trata do assunto, e estabelece verbis:

Art. 14 - Oferecida representação contra Senador por fato sujeito à pena
de perda de mandato ou à pena de perda temporária do exercício do
mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado, será ela inicialmente
encaminhada, pela Mesa, ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
ressalvadas as hipóteses do art. 17, quando o processo tem origem no
Conselho. (grifei) .

Senhor Presidente:

Passo a responder à solicitaçã'o de Vossa Excelência, em expediente datado de
hoje, indagando se considero legal a audiência do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar em relação à Representação n. 02199, contra o Senador Luiz
Estêvão.

Excelentíssimo Senhor
Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal
BRASÍLIA - DF

o que observa o eminente Senador RAMEZ TEBET, ao devolver à Mesa o
processado em re-ieréncia, é a ausência do encaminhamento formal, tal como
previsto no artigo citado acima da Resolução n. 20/93.

O meu entendimento é, assim, de que cabe à Mesa suprir a lacuna processual
encontrada, encaminhando o processo formalmente ao Conselho de Ética e

t:~~~9~e:t~ sei ~pr~ja~odo mérito.

~~~':GtDO~
Primeiro Vice Presidente do Senado Federal

Junho de 2000

Junho de 2000
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Brasília, 09 de fevereiro de 2000.

/

ti~ ~ ~~.I;,-~tf/' . '{i~~Senado~,Ántonio ca~s ;lhães
Presidente do Senado Feaeral

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF. SEI. 33~ . 12000

Prezado colega,

Embora considere que o assunto relativo à Representação n°. O~, de
1999 ~ contra o Senador LUIZ ESTEVÃO, pudesse já ser examinado pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, compreendo a questão levantada pelo Presidente do
referido Conselho, Senador RAMEZ TEBET.

Sendo assim, estimaria, com a rapidez que requer, que V. ExJ
., como

ilustre membro da Mesa, respondesse, até amanhã, dia 10 de fevereiro, às 12:00
horas, se considera legal a audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
sobre a citada Representação.

Exmo. Sr.
Senador Geraldo lVlelo
D.D. Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal

00230 Quinta-feira 22



de 2000.

00233 Quinta-feira 22
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DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

8enacio r§ekd
Gabinete do Senador .-\DEMIR ANDRADE
S~gundo Vice-PresH.icme

Junho de 2000Junho de 2000
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Brasí1ia~ 09 de fevereiro de 2000.

que o ..assunto relativo à
já ser OV-':iT"l"'l1"'''lrl,..... peio \.....vU.;)\..U.l.U

levantada pelo Presidente do

....,JU.l..uQ,l.1O', com a raploez que requer, que V. Ex:l., como
respondesse, até dia 10 de fevereiro, às 12:00
a audiência do Conselho de e Decoro P"]",l"]n"\oMi"-:1'-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

/2000Of. SFi
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BrasíIia~ 09 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Cordialmente~

Exmo. Sr.
Senador Nabor Júnior
D.D. Terceiro-Secretário do Senado Federal

Sendo aSSIm, estimaria, com a rapidez que requer, que V. Exa
., como

ilustre membro da Mesa, respondesse, até amanhã, dia 10 de fevereiro, às 12:00
horas, se considera legal a audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
sobre a citada Representação.

Embora considere que o assunto relativo à Representação n°. 02, de
1999, contra o Senador LUIZ ESTEVÃO, pudesse já ser examinado pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, compreendo a questão levantada pelo Presidente do
referido Conselho, Senador RAMEZ IEBET.

Prezado colega,

üf. SFI 336 12000

Junho de 2000
Junho de 2000

Brasília. 09 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado colega,

OF. SFí 336 12000

Cordialmente,

/
/

~!U
Senador Antonio~~~~s '-

-Presidente do sZd~ Fe'deral

Embora considere que o assunto relativo à Representação nO. 02., de
1999, contra o Senador LUIZ ESTEVÃO, pudesse já ser examinado pelo Conselho
de 'Ética e Decoro Parlamentar, compreendo a questão levantada pelo Presidente do
referido Conselho, Senador R.A11EZ TEBET.

Sendo assim, estimaria, com a rapidez que requer, que V. Ex:!., corno
ilustre membro da Mesa, respondesse, até amanhã, dia 10 de fevereiro, às 12:00
horas, se considera legal a audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
sobre a citada Representação.

Exmo. Sr.
Senador Casildo lVl31aaner

D.D. Quarto-Secretário do Senado Federal
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SeNADO f(JERAL

1trJ'~al datirJ 1'4.- J t,

FIs.J4L -
~f?C'8t· ., •. Gp',~1 "3

~~a I-
Doe:

r---

N.fI ;"t:

O'.'ino:
r--

~ J1.l_ '.nf.c eeebhio por
'J1'f

M~ricu .: 4~5si ....
--

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Pr~zado Colega,

Atenciosamente,

Convoco V. Er. para reunião d~ Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de fevereiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

- Of. CEDPlCircular nO 001/2000. Brasília;.~14 de fevereiro de 2000.

Junho de 2000

Exmo. Sr.
Senador Juvêncio da Fonseca
MO. Vice-Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

'UJA;./.LIJLJIL'Y' DE ÉTICA E .lLlJI.,;d,,",,'U'JL't..'Y'

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senado Federal, 14 de fevereiro de 2000.

o Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

Senador Ramez Tebet, convoca reunião a: realizar-se no dia 23 de fevereiro do

corrente ano, quarta-feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo

Coelho, para dar conhecimento de matéria recebida.
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tevereIro
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"'oe:

~enaaor Nilo Coelho, com a

Brasílíã>14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE!vfENTO

Prezado Colega,

~

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

feira, às 10:00 horas, na sala n° 6 da

seguinte pauta:

- conhecimento matéria recebida..

Convoco V. Er. para reunião Conselho de Ética e

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de fevereiro corrente ano -

- OF. CEDP/Circular nO 001/2000

Exrno. Sr.
Senador Amir Laudo
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

li'" r-. .... 1 ria ~t.sa
..J .......

Ooe:

No" rt!t:

OEuuino:

"";.c.bi~n P." ,1/uJl7tL- ~át
h:.airir:I I : 1°40··~57q t

Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~eiro do corrente ano - quarta~

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala. Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

... conhecimento de matéria recebida.

OF. CEDP/Circular nO 001/2000

Exmo. Sr.
Senador
Senado Federal
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~.IUI."",w.JI,tW.II. nO

Junho de 2000

a

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SlJPLEMENTO00244 Quinta-feira 22
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Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

Atenciosamente,

Sénaaor Ramez

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~eiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

.. conhecimento de matéria recebida.

Of. CEDP/Circular n° 001/2000

Exmo. Sr.
Senador Lúcio Alcântara
Senado Federal

Junho de 2000
Junho de 2000

Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

~.

_~7

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Recebido por:

O••tlntl:

Mati'k:u ã:1t~ ~

Atenciosamente,

Convoco V. Er. para reunião dó Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de fevereiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala'Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

OF. CEDP/Circular n° 001/2000

Exmo.
Senador
Senado Federal

00246 Quinta-feira 22
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SnC!ataria·Gefll da M~91

N.- fia.:

Doe:
I --____

Oe8Uno: _.

Recebido par:~ I
1"'81r~ux: sV I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezada Colega,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

Of. CEDP/Circular nO 001/2000. Brasília, -}4 de fevereiro de 2000.

Convoco V. Er. para reunião do .conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de fevereiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala -Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

Exma. Sra.
Senadora Heloísa Helena
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

:Seetet;2n'l.bef:lIt ti" It· ~~3

Doe.:

N.a til:

O••tino:

Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Atenciosamente,

Prezado Colega,

JP ~
~./.,,--z;;,.":-'

~.'~t::.--/
~

nador Ramez

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

üF. CEDP/Circular nO 001/2000

. 'Convoco V.. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, .a realizar-se no dia 23 de feve~iro do corrente ano - quarta...

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

.. seguinte pauta:

... conhecimento de matéria recebida.

00250 Quinta-feira 22

Exmo. Sr.
Senador Lauro Campos
Senado Federal
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SENADO fEDERAL

1tl~1~'~'H-
fls...._.

Sec'r.t:-ri:'t r,p.r,,' f!! .. "Posa

Doe:

N.' ;Is:

Oe8tino:

F<.cebido por: Q~_~ ~.
':l.. i ,., IMatrieu a:4 ,,, 1 I

-~~......!.-_----

Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

"Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

Of. CEDP/Circular nO 00112000

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~eiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

Exmo. Sr.
Senador José Agripino
Senado Federal

Junho de 2000
Junho de 2000

5

~eeret;tri;t Gp.ul 03 \4@X3

Doe:

Mltricu 11:

Ree.bido por.

N.· tis.:

O•• tino:

Brasília, 14 de fevereiro delOOO.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador
Senado Federal

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~eiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho. com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

OF. CEDP/Círcularno 00112000
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JUAg,;;)u'J.Q.., 14 de de 2000.

DIÁRlü DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

~Jl.JI..,,",lU..Lll.IlJI. n° 001/2000

às

Junho de 2000Junho de 2000
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Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

Prezado Colega,

~.atdcu ;::

N.o fi.:

Doe.:

Seerr.t~ri" r. "':r,,' r~ ",;ela

~~/', ~/ ../ ..... enador

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

011tino:

üf. CEDP/Circular n° 001/2000

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de fevereiro do corrente ano - quarta

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

.. conhecimento de matéria recebida

Exmo. Sr.
Senador Antero Paes de Barros
Senado Federal

Junho de 2000
Junho de 2000

Sf'UdiQ fE.,;E..

Seerehlli8 G~r". tbl H~SI

Brasília, 14--de fevereiro de 2000.

Doe.:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega,

Senador

Presidente do Conselho de Ética eDecoro Parlamentar

Atenciosamente,

&mo. Sr.
Senador Freitas
Senado Federal

Convoco V. Er.. para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~iro do corrente ano - quarta...

feira, às 10:00 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

- conhecimento de matéria recebida.

üf. CEDP/Circular nO 00112000
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Ooe..:

de de 2000.

e Decoro Parlamentar

_______ ~ e

fevereiro do corrente ano -

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
Junho de 2000Junho de 2000DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO00260 Quinta-feira 22
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Conselho de Ética e

DocJ

N.. ~Is.:

I .'1allicu a:
1

IO,stlno:

I:leceblao por:

Brasí11à, 14 de fevereiro de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO'

-~

Atenciosamente,

3M'It2n:a.{;et:4 1 d:i

Convoco V.

Prezada Colega,

CEDP/Circular n° 001120.00

Parlamentar, a realizar-se no dia 23 de feve~iro. do corrente ano -

, às 10:00 horas.. na sala nO 6 Ala Senador Nilo Coelho, com a

seguinte pauta:

• conhecimento

Junho de 2000Junho de 2000

~.1Itricu 3e:

F!ecebido per

Ol.tino:

Ooe.:

N.· fll.:

Conselho de Ética e Decoro

corrente ano - quarta...

Senador Nilo Coelho, com a

Brasília, 14 de fevereiro de 2000.

para

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

horas, na sala nO 6

Prezado Colega,

.. Convoco V.

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr..
Senador
Senado Federal

Parlamentar, a realizar-se no dia

feira, às

OF. CEDP/Circular nO 001/2000

.seguinte pauta:

... conhecimento de matéria recebida.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOJunho de 2000

Junho de 2000

SENADO FEDERAL

N(J 002, DE 1999

REPRESENTAÇÃO
Autores: Partido dos Trabalhadores e outros

(VOLillvfE I - continuação)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

EMENTA: Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de

Oliveira-Neto, apresentada pelo PT, por seu Presidente~ PQT, por seu

Vice-Presidente; PSB, por seus Líderes na Câmara dos D~putados e no

Senado Federal; PPS, por seu Presidente; PC do B: por seu Presidente~

PV~ por seu Líder na Câmara dos Deputados; e o PL: por seu Líder na
Câmara dos Deputados.
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SENADO FE..:ERAL
• Geral é~ Mesa. O

~ 1~!2.

Paulo Brossard
advogado

Fevereiro de 2000

.Ke1,!lmento é

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOJunho de 2000
Junho

SENADO FEDERAL

°1
,/ í \ )rY"',-...

LJ--::;..

Estevão

:5

Brasília. 22 de-fevereiro de 2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Caro Senador.

Esclareço a Vossa Excelência que o trabalho mencionado é resultante
fiz sobre a matéria.

22

Encaminho a Vossa Excelência. em anexo. para seu conhecimento o
parecer do advogado Doutor Paulo Brossard, que trata do pedido de "perda de mandato por
quebra de decoro parlamentar', enviado a esta Casa.

de consulta que

OflGSLE/079/00

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos
de estima e distinta consideração.

00268
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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OS FATOS

"7. Do pedido. Por todo o exposto, e
considerando que as condutas descritas
nesta Representação caracterizam mais do
que uma das hipóteses de quebra do decoro
parlamentar previstas na Constituição
Federal, no Regimento Interno e no Código
de Ética do Senado Federal, requer-se a
imediata instauração de processo de
apuração por quebra do decoro parlamentar
do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto,
PAfDB-DF, para, ao final, em se
comprovando, seja aplicada a peno de perda
do mandato com as incidências dela
decorrentes ".

Paulo Brossard
advogado

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Os fatos mencionados no relatório fmal da CPI criada para apurar
..irregularidades praticadas por integrantes de tribunais superiore:s, de
tribunais regionais e de tribunais de justiça", ao qual a representação' se
reporta explicitamente, "adota-se como parte integrante desta
Representação ", sie, são anteriores e bem aÍlteriores à investidura senatorial
do parlamentar. i .' /

/ ....
::>cNAOQ FEJEnAL~ ~

SeCrelitria - Geral da Mesa --; 2

j.tf N.o} t1' C1
Fia. ~ '.t b_....--..__1-

Datada de 8 de dezembro de 1999, o PI e outros partidos
encaminharam ao Presidente do Senado Federal representação que tennina
com este pedido:

Junho de 2000
Junho de 2000

i~I '.

~'--'~
1

SENADO FEDERAl:

Secret.ria· Geral da Mesa

J~' N.o ~. /0 íl- ,,_ _-
FfL_'_. .

o regimento é a lei do Senado.

À luz do Regimento Interno e do Código
de Ética e Decoro Parlamentar,
Resoluções 93nO e 20/93, do Senado
Federal, os fatos que podem ensejar o
processo de perda de mandato por falta de
decoro parlamentar, hão de ser
contemporâneos ao exercício do mandato
senatorial.

paulo Brossard
advogado
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PARECER

Paulo Brossard
advogado

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

r;
/ ~/

SENADO FEJEHAl ~~~ 4 7
S.::crel"ri<l - Geral da Mesél

,.&L_N.o ...~ ..._/f{.~_
F,&._li~

A perda do mandato de Senador por falta de decoro talvez seja o
tema mais delicado sujeito à decisão do Senado, Já porque a ele cabe dizer
se um de seus membros não têm as condições imprescindíveis ao exercício
das funções senatoriais, já porque a declaração importa em revogar o mandato
outorgado por uma unidade da federação ou pelo Distrito Federal, já porque a
decisão éprivativa da Casa, sem interferência de nenhuma outra entidade, e,
por conseguinte, a autoridade do Senado é plena e exclusiva Aliás, não é
sem motivo que a Constituição a sujeita ao voto da maioria absoluta da Casa,
em votação secreta, sendo de lembrar que a Constituição de 4ó, que por

a hipótese de modo explicito, iniciativa de ALIOMAR
Andaimes da Constituição, 1950, pág. 131, exigia o voto de

dois terços da câmara competente.

É um julgamento que a Constituição outorgou ao Senado e quem
diz julgamento está a dizer isenção. Mas, por mais que se acentue esse dado, é
quase inevitável, de alguma fonna e em certa'medida, na questão ingressarem / e:,

elementos estranhos ao interesse público em sua pureza, e à natureza do ato a
ser praticado, a pessoa a ser julgada sendo colega de seus julgadores; são
questões de natureza pessoal, interesses ou prejuízos partidários, em que a
deliberada eliminação de um concorrente pode ter influência imensurável,
agora ou em futuro próximo ou remoto; enfun, com todas as juras possíveis,
não deixa de ser dificiI expungir do julgamento considerações que não
chegam a ser rigorosamente jurídicas ou morais. Aliás, no teatro do mundo,
todas as motivações, às vezes as mais insignificantes, podem ter voto
decisivo na assembléia dos acontecimentos, para repetir a fina sentença de

ASSIS, a respeito do imprevisto.
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o Senador Luiz Estevão se,
tratando-se de fatos anteriores à sua
investidura senatorial, pode a
representação ter curso regular no
Senado?

Paulo Brossard
advogado
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3. Esses dados, que são de conhecimento vulgar, dão à esquisita
jurisdição parlamentar inegável singularidade e especial delicadeza.

4. Feitas estas observações preambulares, passo a responder a
consulta, como a vejo e como a compreendo. Começo pôriembrar que, sendo
juiz, no colendo Supremo Tribunal Federal participei da sessão plenária de 12
de março de 1992 quando julgado o MS 21360; na ausência de norma que
definisse a 'falta de decoro 11 capaz de motivar a perda do mandato,
bosquejei descrever o fato, sem pretender defmi-Io e o fIZ assim:
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Paulo Brossard
advogado
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8. Ao disciplinar a matéria, sem falar na parte adjetiva, o Senado
quase se limitou a repetir o expresso na Constituição, fazendo o que se tornou
uso entre nós; as Constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, (sem
falar em leis ordinárias) comumente repetem, inutilmente, preceitos da
Constituição Federal; o art. 4° da Resolução, por exemplo, repete o art. 54 da
Constituição, agregando-lhe três parágrafos.

No exercício do mandato, vale repetir e assinalar.

"No exercício do mandato, oSenador atenderá
as prescrições constitucionais e regimentais e
as contidas neste Código, sujeitando-se aos
procedimentos disciplinares nele previstos li.

A LEI PERTINENTE

7. Com efeito, logo em seu artigo 1° a Resolução risca com nitidez
os limites temporais dos atos possíveis de configurar o ilícito parlamentar,

6. Desse modo, a matéria já disciplinada no art. 22 do Regimento
Interno, artigo que se limita a reproduzir o art. 55 da Constituição, foi
completado pela Resolução 20/93, a qual, em boa parte, também reproduz o
texto constitucional. A Resolução senatorial seguiu orientação bem mais
estreita do que a bosquejada no meu voto,· relacionando cada uma das
hipóteses previstas ao mandato parlamentar e seu exercício.

5. No ano seguinte, houve por bem o Senado editar a Resolução
20/93, aditando às suas nOIlllas regimentais o "Código de Ética e" Decoro
Parlamentar", em cujo art. 5° enterreirou a questão.
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"a falta de decoro não importa em ilicitude penal,
embora esta possa configurar aquela, SCHWARTZ,
A Commentary on the Constitution of The United
States, v.1, 1963, nO 30, pág. 99, nem os critérios de
apreciação dos fatos sejam os mesmos que presidem
o processo criminal. BIDEGAIN, El Congresso de
los Estados Unidos, 1950, n° 161, pág. 150. Seu
conceito é mais amplo e flexível: não tem a
uniformidade dos fatos padronizados,
conceitualmente enunciados, como as figuras
delituosas do Código Penal; não e unívoco e
estratificado; é múltiplo em suas variedades; dizer
que tal comportamento ofende ao decoro
parlamentar é da competência da Câmara
competente, em juízo a que não falta uma dose de
discricionariedade, embora não seja puramente
discricionário; conforme o caso será mais ético do
que politico, ou mais político do que ético, ainda
que a predominância de um dado sobre outro será
prevalência e não exclusão; há de ser jurídico, sem
ser exclusivamente jurídico; é um julgamento em
que concorrem ingredientes de vária natureza,
correspondendo de certa forma à elasticidade do
processo. que é mais fácil descrever do que
conceituar, ainda que qualquer homem de senso
comum saiba o que seja: sem merecer ser
comparado com o tempo. a respeito do qual Santo
Agostinho disse si nemo ex quereI seio, si querente
explicare velin nescio, se a respeito dele ninguém
me pergunta, sei o que é; se perguntado, quero
explicar, já não o sei, - sem poder ser comp-'ara..do
com o tempo, é mais fácil descrever situações que a
configuram, do que definir o que seja falta de
decoro parlamentar. de modo a servir a todas as
situações, RTJ v. 146, pág. 169.

Paulo Brossard
advogado
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Paulo Brossard
advogado
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Paulo Brossard
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art. 5° da Resolução 20/93 é o que trata específica e
exaustivamente dos atos com a ética e o decoro
parlamentar". Vale a pena renrOQUZ1-W:

o inciso I, do art. 5°, da Resolução 20-92, reporta-se,
expressamente, ao disposto no § 1° do art. 55 da Constituição, relativamente
a

5° - Consideram-se incompatíveis com a
ética e o decoro parlamentar:

o abuso das prerrogativas constitucionais
asseguradas aos membros do Congresso
Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1') ".

FI•.

"E tanto não são do Senador} ou do Depu/ado,
as imunidades, que delas não lhes é lícito abrir
mão. Da representação poderá despir-se.
demitindo-se do seu lugar no Congresso. Mas
enquanto o oçupar. a garantia de sua liberdade
aderirá inseparavelmente ao representante,
como a sombra ao corpo, como a epiderme ao
tecido celular li, Obras Completas, XXV, 1898,
I, pág. 28, Comentários à Constituição, 1933, TI,
pág.42.

"A percepção de vantagens indevidas,
(Constituição Federal, art. 55, § 1"),

c')
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o inciso TI do art. 5° da Resolução 20/93 também reproduz a
Constituição, art. 55 § 1°,

A referência ao mandato éexplícita, 'prerrogativas asseguradas
aos membros do Congresso Nacional". O possível abuso das prerrogativas
supõe obviamente a sua posse, o que importa em dizer que só o Senador,
enquanto tal, pode cometê-lo.

As prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do
Congresso Nacional, de resto, são as imunidades, de direito material e de
direito processual, mencionadas no art. 55 da Constituição; não são
privilégios individuais, aos quais o parlamentar possa renunciar ou dispor; são

institucionais, inerentes ao Poder Legislativo,
n'U'1.t\JUl'll.LJANO, Comentários à Constituição, 1929, n° 256 e 263, pág. 349
e segs e 361; ALCINO PINTO FALCÃO, Da imunidade parlamentar,

17 e 18. A propósito, não perdeu atualidade a límpida lição de

entre as
artigo:

lrrefZUlaridades graves no
ou de encargos

decorrentes.

I - a atribuição de dotação orçamentâria. sob a
forma de subvenções sociais. auxilios ou
qualquer outra rubrica. a entidades ou
instituições das participe o Senador, seu
cônjuge, ou parente, de um ou de
outro, até o terceiro grau, bem como pessoa
jurídica dzreta ou indiretamente por eles
controlada, ou ainda. que aplique os recursos
recebidos em atividades que não correspondam
rigorosamente às suas finalidades estututárias;

- o abuso das constitucionais
asseguradas aos do Congresso
Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1/;

SENt.r:O FE-:'C~:'L

u percepção de vantagens indevidas,
(Constituição Federal. art. 55, § 1/ tais como
doações, beneficios ou cortesias de

grupos econômicos ou autoridades
ressalvados brindes sem valor

econômico.

- a criação ou autorização de encargos em
termos aue. pelo seu valor ou _pelas

da ou entidàde
beneficiada ou possam resultar em
aplicação indevida de recursos públicos.



12. E por derradeiro, no inciso UI, do art. 5° da Resolução 20/93,

13. O parágrafo único do artigo 5°, lIincIuem-se entre as
irregularidades graves para os fins deste artigo li, tem dois incisos.

00279 Quinta-feira 22

Paulo Brossard
advogado

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Não há nenhuma diferença essencial entre a
lei sob a sua expressão de regimento
parlamentar e a lei sob sua expressão de alO
legislativo. As instituições que debaixo destas
duas formas se consagram apresentam em

/~
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Pela norma regimental, expressa e reiterada, a quebra de decoro
parlamentar só pode dar-se pelo senador e enquanto senador. A
contemporaneidade entre o fato e ° exercício do mandato é necessária e
inarredável.

É intuitivo que só o Senador, no desempenho do mandato, pode
inserir dotações orçamentárias, criar ou autorizar encargos à conta da União.

II - a criação ou autorização de encargos em
termos que, pelo seu valor ou pelas
características da empresa ou entidade
beneficiada ou contratada, possam resultar em
aplicação indevida de recursos públicos.

Nem o Regimento Interno, art. 22, que se limitou a reproduzir a
Constituição, art. 55, nem a Resolução 20/93, art. 5°, que trata
especificamente do tema da falta de decoro e de ética parlamentar, estende
seu alcance além do mandato, do tempo do mandato e do seu exercício.

14. Dispondo como dispôs, °Senado circunscreveu com precisão os
casos de 'ja/ta de decoro", vinculando as hipóteses, a pedra e cal, ao
mandato senatorial.

15. A questão de que trata a consulta encontra na lei o seu
enquadramento e a lei é o regimento ou são as resoluções que o integram
(Cons1. 51, III, 52, XTI, 57, lI, 59, Vll, e ainda 55 § 1°, verbis, "além dos
previstos no regimento intemo", o artigo 22 do Regimento, Resolução n°
93/70, e o art. 5° da Resolução nO 20/93, que o complementa). O regimento é
a lei do Senado, usualmente chamada de "lei interna", A propósito, é clássica
a lição de RUI. BARBOSA:

Junho de 2000
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tais como doações, beneficios ou cortesiaS de
empresas, grupos econômicos ou autoridades
públicas, ressalvados brindes sem valor
econômico.

paulo Brossard
advogado
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exemplificando

A Resolução limita-se a enunciar lias vantagens indevidas", que
o Senador não pode auferir, "tais como doações, beneficios ou cortesias de
empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes
sem valor econômico ", em outras palavras, vantagens materiais indevidas. Só
o Senador, enquanto Senador, pode infringir o preceito.

111 - a prática de irregularidades graves no
desempenho do mandato ou de encargos
decorrentes"

I - a atribuição de dotação orçamentária, sob a
forma de subvenções sociais, auxílios ou
qualquer outra rubrica, a entidades ou
instituições das quais participe o Senador, seu
cônjuge, companheira ou parente, de um ou de
outro, até o terceiro grau, bem como pessoa
jurídica direta ou indiretamente por eles
controlada, ou ainda, que aplique os recursos
recebidos em atividades que não correspondam
rigorosamente às suas finalidades estatutárias;
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Aludindo as Ilirregulandades graves", o texto diz muito, mas
nada precisa; a própria gravidade não se livra da subjetividade do interprete,
de sua apreciação e de sua escala de valores. Contudo, a despeito da
vaguidade da expressão regimental, uma coisa é certa, a prática de
irregularidade grave há de ocorrer Ilno desempenho do mandato ou de
encargos decorrentes". É o que reza o inciso ill, do art. 5°,
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"Compete ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar zelar pela observância dos

deste Código e do Regimento
atuando no sentido da preservação da

dignidade do mandato parlamentar no Senado
Federal".

"no exercido do mandato, o Senador atenderá
as prescrições constitucionais e regimentais e as
contidas neste Código, sujeitando-se aos
procedimentos disciplinares nele previstos ".

"perante o Conselho de Ética ou Decoro
Parlamentar, poderão ser diretamente
oferecidas, por qualquer parlamentar, cidadão
ou pessoa jurídica, denúncias relativas ao
desempenho, por Senador, de preceitos
contidos no Regimento Interno e neste
Código".

Paulo Brossard
advogado
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E ainda TIO art. 22 do mesmo diploma:

o sentido e o alcance da norma é acentuado no art. 17 do Código:

o pedido é preciso, aludindo a umais de uma das hipóteses de
quebra de decoro parlamentar previstas na Constituição federal, no

Regimento Interno e no Código de Etica do Senado Federal". Ora, repetindo
disposições da Constituição, °Regimento Interno, Resolução nO 931JQ, assim
como o Código de Ética do Senado, Resolução nO 20/93, este especificamente
no art. 5°, vinculou as possíveis infrações ao mandato parlamentar. E não só
o art. 5°, mas desde o art. 10,

Junho de 2000
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comum o caráter de império e inviolabilidade a
respeito dos entes, individuais ou coletivos, a
cujos atos e relações têm objeto servir de
norma. Espécies de um só gênero, entre si não
se distinguem uma da outra senão na ordem de
onde no modo como se elaboram, e
na onde têm de imperar; porque a lei é o
regimento da nação, decretada por seu corpo de
legisladores, e o regimento a lei de cada um dos
ramos da ele ditado a si mesmo.
Mas entre as a homogeneidade se
estabelece na substância, comum a ambas, do
laço obrigatório, criado igualmente num caso
e no outro, para
aqueles sobre quem se destina a imperar cada
uma dessas enunciações de legalidade. Pouco
importa que, no caso dos regimentos

ela resulte para cada uma das
da sua própria autoridade. Quando

mesmo se tratasse então de um fato meramente
voluntário, não seria menos rigorosa a

inquebrantabilidade a respeito do vínculo, a que
se submete cada uma das câmaras pela adoção
do seu regimento, porque, nos atos jurídicos, a
obrigação voluntariamente assumida se
transforma em lei intransgressivel para os que
livremente se lhe sujeitaram. Mas, ao
organizarem os seus regimentos, as Assembléias
Legislativas obedecem a um dever
constitucional, inerente à natureza desses
corpos deliberantes, em cujo seio releva
necessariamente assegurar nos debates e nos
votos a ordem e a liberdade li. Comentários à
Constituição, 1933,11, pág. 33 e 34.

suscitada na consulta encontra na lei sua
que dela se lhe faça.

Paulo Brossard
advogado

CASO
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solução,



18. Assim, tenho como certo que o Senado, ao editar a Resolução nO
20/93 ao seu Regimento Interno, Resolução n° 93/70, gisou indelevelmente a
quebra de decoro ao desempenho do mandato de Senador; a possível falta de
decoro engraza necessariamente no exercício do mandato senatorial e dele é
inseparável. De outro lado, os fatos referidos no relatório fmal da CPI,
adotados pela representação, ocorreram antes da diplomação e da posse do
consulente no Senado.
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21. A matéria relativa à falta de
decoro parlamentar foi exaustivamente
disciplinada pelo Senado ao editar a
Resolução nO 20/93. Não vejo como ela
possa ser ignorada. É, a razão por que
entendo que a representação em tela não
poderia ter curso regular, sem ofensa
ao disposto na lei específica sobre a
questão, o que seria perigoso à
instituição e nefasto àRepública.

CONCLUSÃO

Paulo Brossard
advogado

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2000.
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É o meu parecer.
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paulo Brossard
advogado
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20. Preocupada em assegurar julgamento isento e a salvo de
influências perturbadoras, muito antes de generalizar-se o costume, que se
vem tomando habitual, de condenar antes de apurar, especialmente nos meios
da grande publicidade, a lei constitucional estabeleceu fosse secreta a votação
em casos de perda de mandato, e a decisão tomada por maioria absoluta de
votos (de dois terços da casa, segundo a Constituição de 1946), exatamente
para colocar cada Senador a resguardo de quaisquer influências externas, sem
ter que dar satisfação a quem quer que fosse, obediente apenas à sua
convicção e às vozes da sua consciência.

A eleição e diplomação ocorreram em 1998; a posse em 1999.
São fatos de verificação ocular. Alegadas contradições em discurso e
depoimento. ou supostas ameaças a funcionários, independente de sua
ocorrência e mérito, sendo umbilicalmente ligadas· aos fatos referidos no
relatório da CPI, não alteram o quadro fático em exame, mas a eles se
prendem e deles dependem. De modo que, a meu juízo, mesmo quando
comprovados, não poderiam legitimar o procedimento pretendido, a menos se
desconsidere e repudie a lei interna da Casa. À luz da norma regimental, é
de clareza solar que só os atos contemporâneos ao mandato, praticados
por quem seja Senador, podem vir a configurar hipótese de quebra de
decoro parlamentar. A respeito, a lei interna do Senado é repetitiva e
taxativa.

19. Embora o Senado não seja uma corte de justiça, no caso está
investido de uma judicatura, que só ele pode exercer, Constituição, art. 55, §
2°, e no exercício dessa privativa jurisdição disciplinar está sujeito à lei, à
lei por ele elaborada e promulgada para tais emergências. Não me incumbe
julgar se o Senado legislou bem ou mal na espécie, mas medir o sentido e
alcance do que dispôs por via regular, mediante resolução, modalidade do
processo legislativo, Constituição, art. 59, VII.
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SENADO FEDERAL
SeCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE
SERVIÇO DE COMISSÕES

(Ramez Tebet) - Srs. Senadores, havendo
número regimental, declaro aberta a segunda reunião do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.

Esta reunião tem como objetivo dar conhecimento de fatos de que toda
a Casa tem conhecimento, mas, por dever de oficio, tenho a obrigação de, no

fazer o resumo dos fatos que estarão sob apreciação do Conselho de
e Decoro Parlamentar.

Antes de fazê-Io, porém, devo afinnar ao Conselho que tenho a honra
de presidir que, para mim, isso tudo é uma missão; missão que tenho que

missão de que não posso fugir, apesar das controvérsias existentes,
quanto' às considerações que fazem a respeito de membros do

Conselho e do Presidente. Entendo isso como uma missão; entendo
isso como do exercício democrático; entendo isso como o
aprimoramento, mesmo, da democracia.

Acho que vai chegar o tempo, meus caros companheiros do Senado da
República, em a História dirá que estamos cumprindo uma grande missão
e cue estamos uma ajuda ao aperfeiçoamento democrático do nosso

Acho que há missões de que ninguém pode fugir. Não pedi ser
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Nunca sequer
uma Relataria no Senado da República, mas nunca recusei alguma tarefa que
recebi do Senado da República.

Recentemente, trabalhamos, nesta Casa, numa CPI que pouco antes
de existir parecia inacred~ a CPI que apurou irregularidades no Poder
Judiciário. Procedemos bem"ltooa a Casa; acho que prestamos grande serviços
ao nosso Pais; não agimos com perseguição, não agimos com violência, não
procedemos, pessoalmente, contra alguém, contra algum Magistrado, contra
um serventuário da Justiça.

Os casos que vamos analisar dizem respeito a pessoas da nossa
própria Casa, portanto, assumem características especiais, especialíssimas,
que me obrigam - porque o coração me dita, o coração me pede - a falar um
pouco a esta Casa, a falar um pouco dos grandes serviços que o Senado tem
prestado à Nação.

Não conheço, não vivi o Senado pessoalmente, a não ser desde a
minha posse, em 1995. Não posso deixar de reconhecer o mérito dos Líderes
partidários, de todos os Partidos; o relevante papel da Oposição; o papel de
todos os Senadores da República e dos Presidentes do Senado que nos
conduziram até agora - o Presidente José SarneyI o atual Presidente Antonio
Carlos Magalhães -; a conduta dos Senadores, desses Senadores que têm
trabalhado ardentemente pelo País e que, às vezes, não têm o seu trabalho
reconhecido.

Édura a arte de legislar!
Sei que não falo. só a este ConseJno nessa hora, sei que os olhos da '

Nação brasileira estão voltados para nós! E é preciso falar para a Nação
brasileira!

Épreciso dizer à Nação brasileira que esse Conselho de Ética se reúne
pela primeira vez na história do Senado da República. Ele não existia. Passou
a existir de tempos para cá. Esta é a primeira reunião que o nosso Consel
vai realizar para analisar casos que estão chegando e que dizefl1~espeit6 à

, Y 7"SENADO
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2000, às 10:00 horas, na Sala
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Presidente, que está ao meu lado, representante do meu Estado, com muita
honra, o Senador Juvêncio da Fonseca.

Esta reunião está sendo esperada pela sociedade. Parece-me que
conta inclusive com a unanimidade dos membros que compõem este
Conselho, um fato que deve ser saudado por nós.

Na primeira reunião, a presença foi integral.
Passemos aos fatos.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador

Romeu Tuma.
a SR. ROMEU TUMA - Preliminarmente, quero cumprimentar V. Exa

por essa abertura sincera, até com um pouco de emoção. Confiamos na lisura
que V. Exa tem demonstrado no trato da coisa pública em todas as missões de
que já participou dentro e fora do Congresso Nàcional.

Disponho-me, se houver necessidade e a Casa assim se interessar, no
caso do Senador Luiz Estevão, a trazer todo o trabalho que a Corregedoria fez
no período em que foi discutido o parecer da Advogada e as providências que
tomamos. Como ficou um pouco de dúvida sobre o nosso comportamento, eu
gostaria de prestar esclarecimentos aos membros do Conselho.
Individualmente, tive oportunidade de responder questionamentos de alguns
Colegas, que o fIZeram de fonna particular.

Coloco-me à disposição de V. Exa e dos demais membros do Conselho
para relatar, rapidamente, em cinco minutos, todo o trabalho realizado, bem
como os documentos encaminhados a esta Comissão para uma completa
deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Romeu Tuma, V. Exa
sabe I bem como toda a Casa, que se trata do processo mais polêmico que a
Casa tem. Há alguns casos aqui de que provavelmente alguns nem tenham
conhecimento. Por isso, estou determinando à Secretaria que distribua cópias
de toda a documentação que já chegou à Presidência a todos os membros do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Começarei pelos casos mais simples para depois chegarmos ao mais
polêmico e que causará discussão. Precisamos adiantar os trabalhos.

O que quero dizer é que não haverá, em uma reunião, a análise de
mais de um caso. Não deixaremos nenhum caso parado, mas trabalharemos
um caso em cada dia. Não teremos condições de, numa mesma reunião,
analisarmos dois casos, a não ser que os relatores apresentem o caso com
tanta simplicidade que torne possível a análise de mais de um caso.

Há um caso aqui, recebido no dia 15 de fevereiro de 2000, às 15 horas.
Trata-se de um caso contra o Senador Luiz Otávio de Oliveira. O fato me
parece conhecido porque foi publicado na revista IstoÉ. Creio que os
companheiros me permitirão fazer apenas um breve resumo. Todos os fatos
aqui elencados dizem respeito ao que foi publicado em uma revista. Não existe
nenhum documento acompanhando essa representação feita por um cidadão
chamado Abílio Teixeira, que se intitula brasileiro, casado, Sargento do
Exército brasileiro e residente no Distrito Federal. Ele apenas anexou cópia da
matéria que a revista IstoÉ publicou. Ele endoss'a o que a revista ~u licou e

J ~ . SENADO FEJERAl
. ·1cr~télria • G6têl ~ ~a

\ ~. N.g J I/q~

F's.Nl

Junho de 2000Junho de 2000

SC-2

23.02.2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COM/Ss6ES

ética e ao decoro parlamentar de seus membros. Portanto, é grande, é
maiúscula a nossa responsabilidade. Esse trabalho árduo, difícil, por certo,
haverá de ser reconhecido por todos, pela sociedade brasileira, que está atenta
aqui. Esse trabalho haverá de ser exercido com isenção, com as legítimas
pressões da democracia, volto a repetir, que a aprimoram, mas são pressões a
que n6s, Parlamentares, os homens que chegam ao Senado da República,
mais do que os outros que exercem mandatos, temos obrtgação de saber
enfrentar, para dar resposta à sociedade de acordo com os ditames da
consciência de cada um de nós.

Não estou aqui fazendo pregação. Estou aqui falando para o tempo.
Penso estar falando para o tempo; penso estar falando com a consciência de
quem tem a nítida noção da grande responsabilidade que envolve não 56 a
Presidência do Conselho de Ética, mas a cada um de seus componentes, bem
como a todo o Senado da República. Senado da República - verdadeira
instituição, que, desde o Império, presta inegáveis serviços ao País; Casa do
equilíbrio, mas não é só o equilíbrio da Federação, é o equilíbrio no sentido da
serenidade, no sentido de que devemos analisar tudo e também os fatos que
nos são apresentados estritamente dentro da lei, obedecendo, cada um. aos
ditames da sua consciência.

No exercício da Presidência, asseguro-Ihes que quero dirigir esses
trabalhos junto com cada um dos 15 membros que compõem. o nosso
Conselho de Ética. Não sou sozinho. A responsabilidade é de todos n6s.
Ajudem-nos. Vamos esclarecer a opinião pública, que, às vezes, está
pensando até, por falta de informação, que hoje é o dia do julgamento dos
quatro casos que temos aqui. É preciso dizer para a opinião pública que esta
Casa respeita os direitos humanos, o sagrado direito de defesa que cada um
tem. É preciso dizer que isso está tão amplo que não sei se devemos fazer
alguma análise quanto à resolução que regula o Conselho de Ética e Disciplina
Parlamentar, porque devo dizer aos Senhores que começo a ficar preocupado
quando sei que vou ler quatro representações atingindo cinco Senadores da
República e mal estamos iniciando os nossos trabalhos. Creio com isso ter dito
tudo o que o meu coração pedia para dizer aos meus Companheiros.

Feito isso...
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, uma questão de ordem, se for

possível.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ...quero proclamar também

algumas dificuldades, pedir desculpas pelo atraso. Essas desculpas são
inerentes às dificuldades que encontrei para poder melhor fazer o
encaminhamento dos nossos trabalhos, f? não pretendo escondê-Ias. Cada um
tem que assumir a sua responsabilidade. Tenho um limite. Esse limite é o da
minha consciência; esse limite é o do Regimento Interno. Serei talvez obrigado
a explicar os fatos. Irei até onde puder ir, dentro do sentido do coleguismo, mas
sem nunca prejudicar a verdade, porque sem a verdade não vamos chegar ao
bom tenno dos nossos trabalhos.

Feito isso, agradeço a tolerância de V. Exas com o que eu poderia
chamar de introdução aos nossos trabalhos, mesmo porque é a primeira
reunião efetiva do Conselho de Ética. Eu havia dito que se tratava da segunda
reunião porque a primeira foi apenas para a escolha do Presidente e do Vice-
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Tebet} - Concedo a palavra a V. Exa.

- Sr. Presidente, há uma questão
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o SR. (Ramez Tebet) - Senador Romeu Tuma, quero
crer que o esclarecimento de V. Exa diz respeito a atos ocorridos no interior...

O SR. TUMA - Se houver conveniência para o Conselho, uma
sindicância oreliminar, não é a iniciativa da Corregedoria, porque ela só é

Conselho. É competência provocada, quando o fato é fora do
físico do Senado.
O SR. (Ramez Tebet) - Srs. Membros·Clo Conselho,

também tenho aqui denúncia apresentada pelo cidadão brasileiro, Abílio
Teixeira Filho, Sargento do Exército brasileiro, residente em Brasília, o mesmo
autor de uma denúncia contra os Senadores Teotônio Vilela Filho e Geraldo
Less8, representantes do Estado de Ele passa a narrar fatos
foram publicados no jornal Correio edição de 20 de
passado, no primeiro caderno, página 10, contra a Fundação Teotônio Vilela,
com sede em Maceió, no Estado de Alagoas, está sendo objeto de
investigação por do Ministério Público, tanto daquela unidade da
Federação quanto Distrito Federal. Segundo S. Exa afirma, já há uma
investigação por parte do Ministério Público e, segundo a matéria jornalística,
as irregularidades verificadas pela referida Fundação estão consubsíanciadas
em milhares de documentos que lotaram um veículo Kombi e estão sendo
analisados pelo Ministério Público de Alagoas. A exemplo do que fez na
repres,enta~ío anterior, esclareço que S. Ex"' anexa xerox da publicação do
Correio l:Jrazinen~;ecom a matéria "Tucano Graúdo na Mira lJ

•

Recebi também, e preciso ler na íntegra, porque chegou-me às mãos
ontem por volta das 18h ou 19h, uma correspondência do Senador Teotônio
Vilela Filho. Embora sem a assinatura do Senador, dou a correspondência
como válida para que S. Exa a subscreva posteriormente. Aceito-a como válida
porque foi precedida de um telefonema de S. Exa perguntando onde poderia
me um documento. Respondi que poderia ser no meu gabinete.
Re'corlhecl perfeitamente a voz de S. EtJ, pois estive em Maceió recentemente,

tive demonstrações de gentileza, cortesia, e amizade por parte do
Não tive dúvida, portanto, de que se tratava dele. Não é, então, pela

falta de assinatura que não vou dar conhecimento à Casa. Tenho o documento
como verídico.

O

o
preliminar que teria que ser resolvida.

V. Exa informou uma representação feita pelo Sr. Abílio Teixeira contra
o Senador Luiz Otávio e indicou a Senadora Heloisa Helena como Relatora. O
Senador Romeu Tuma levantou uma questão que, a meu ver, tem que ser
resolvida. Posteriormente, V. Exa fez referência a outra representação contra
mais dois Senadores feita pelo mesmo Sr. Abílio Teixeira. Como o Regimento·
prevê - e o próprio Senador Romeu Tuma leu essa parte do Regimento - o
Conselho, antes da formalização de um processo, pode deliberar para a
Corregedoria para averiguações preliminares de todas as denúncias aqui
apresentadas. A minha proposta é que essas denúncias, a que V. Exa leu
anteriormente e esta agora, sejam encaminhadas ao Cj7rreged r para
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preocuoado. inclusive

o empréstimo de R$13
precisamente ao Banco do

Luiz Otávio.
a autuação desse fato e
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de ordem.
Tebet) - Concedo a palavra a V. Exa.

- Gostaria apenas de ler o que dispõe o inciso
Hp.:solluc;:~(') nO 17f que deve ser interpretado em consonância com

Resolução nO 20, de 1993.
Só estou levantando isso nos auxiliar, e até para me

sobrecarregar, mas o entendimento de que as denúncias devem ser
oferecidas o ConseJho de Ética e Decoro Parlamentar, cujos membros
poderão se acharem conveniente, pelo encaminhamento da
denúncia à Parlamentar para a realização de sindicância a que se
refere o inciso art. 2° da Resolução nO 17, de 1993. Esse é o parecer da
assessoria dos advogados da Casa, quando foi por mim consultadQ['épo do
inicio do processo. ) I •
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denúncias nesta Casa. Conforme disse o eminente Senador Ney Suassuna,
todos nós temos adversários políticos.

Gostaria que estudássemos melhor essas questões que, a nosso ver,
não deveriam estar na pauta dos trabalhos de hoje.

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, foi averiguado se esse

cidadão existe, ou simplesmente a denúncia chegou e foi dada seqüência a
ela. Foi feita alguma investigação se ele existe, se é uma denúncia anônima, se
é um nome qualquer?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Sérgio Machado, vou
lhe responder imediatamente. Designei o Relator para executar todas essas
tarefas. O meu objetivo foi adotar uma única medida. No entanto, se o Plenário
entender diferente, não haverá problema. É evidente que o Relator fará todas
essas investigações. .

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, antes de a Mesa adotar
qualquer procedimento, ela deveria examinar se a denúncia existe, quem a fez,
se a pessoa existe, se é uma denúncia-fantasma. Isso é preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas estou designando uma
pessoa para fazer esse trabalho. E agora surgiu a idéia de que isso possa ser
feito pela Corregedoria.

A SR· HELOISA HELENA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra a Senadora

Heloisa Helena.
A SR- HELOISA HELENA - Sr. Presidente, a partir do momento em

que as denúncias são expostas publicamente, mesmo que algumas delas
sejam colocadas de forma irresponsável, de uma fonna ou de outra,
independente de quem faça a denúncia por escrito, é claro que o Conselho de
Ética já estará provocado moralmente diante da denúncia que passa a ser
formalizada por um cidadão. É evidente que ela pode ser averiguada, embora a
relação partidária, como já foi levantado, em nenhum momento inviabiliza um
direito que ele tem de encaminhar ao Conselho de Ética uma representação
contra qualquer Senador.

Com relação ao caso específico que V. Exa me encaminhou para
relatar, a questão de ordem levantada pelo meu companheiro, Senador Dutra,
é no sentido de que passem pela Corregedoria apenas as denúncias da
imprensa que não tenham sido, ainda, formalizadas no Ministério Público.

No caso do processo que V. Exa me encaminhou, já foi fonnalizada,
tanto na Polícia Federal como no Ministério Público, uma denúncia com relação
ao Senador Luiz .Otávio. Gostaria que V. Exa e os membros da Comissão
também definissem quais são os processos que vão à Corregedoria ou se
aqueles processos que já têm uma denúncia formal, já estão sendo motivo de.
apuração no Ministério Público, seja o Ministério Público estadual, seja o
Ministério Público Federal, têm que ir ainda à Corregedoria para que se possa
ver a veracidade dos fatos.

Esta é uma observação que gostaria de fazer, até porque estamos
lidando com instituições como o Ministério Público, que estão apurando dados.
Essa é uma entidade que cumpre a sua função consti'tUcion, é da maior
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averiguações preliminares, antes de se nomear um Relator e formalizar um
processo. O bom senso deveria prevalecer neste aspecto.

Gostaria inclusive de sugerir ao Corregedor - caso minha sugestão seja
aqui aprovada - que fIZesse um levantamento para saber se esse Sr. Abílio
Teixeira, residente em Brasília, já foi candidato a algum cargo eleitoral. Em
caso afirmativo, por que partido, quais as coligações que esse partido fez.
Essas informações podem ser importantes para essa chuva de-Fepresentaçõ€s
que de repente surgem no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra a outros
Senadores que porventura queiram se manifestar a respeito desse assunto.

O SR. NEY SUASSUNA - Considero essa proposta até muito
plausível, Sr. Presidente, mas deveríamos adotar esse procedimento com
todos os processos, ou seja, deveríamos enviar todos para uma fase preliminar
junto ao Corregedor, que faria uma primeira investigação. Penso assim, pois
temo, Sr. Presidente, que apareça uma pessoa que corra todos os Estados do
Brasil falando contra a classe política. É claro que muitos serão justos, mas
muitos serão injustos. E há um risco grande de esta Comissão não fazer outra
coisa. Deve sempre haver aprofundamento preliminar.

O SR. OSMAR DIAS· Sr. Presidente, pela ordem. Apenas manifesto o
meu apoio à sugestão ou à proposta do Senador José Eduardo Dutra. Dessa
forma, não correríamos o risco citado pelo Senador Ney Suassuna. O Conselho .
de Ética, portanto, analisaria fatos concretos e não apenas fatos levantados
com interesse político ou outro qualquer.

Sr. Presidente, já que V. Exa disse ser um cumpridor rigoroso do
Regimento Interno, solicito que sejam cumpridos os prazos dos processos que
este Conselho analisar.

Em relação à proposta do Senador José Eduardo Dutra, sugiro que V.
Exa coloque em votação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Osmar Dias, com
relação ao prazo, nós é que devemos estabelecê-Io, porque o Regimento
estabelece prazos em duas situações. Em uma delas, que julgo importante
porque diz respeito ao direito de defesa, refere-se a cinco sessões ordinárias
consecutivas no Senado, e numa outra, refere-se a 30 dias. Se o Plenário
estiver de acordo, deveremos adotar esse posicionamento.

Coloco em discussão a proposta.
O SR. CARLOS PATROcíNIO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tem a palavra o Senador Carlos

Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROcíNIO .... Sr. Presidente, na realidade, não

conhecemos suficientemente o Regimento Interno com relação a essas
questões e nem a Resolução nO 20. Por isso, solicito a V. Exa que nos dê um
prazo para estudarmos melhor essas duas referências.

Penso que estamos sendo precipitados, pois chegou ao Senado uma
denúncia de um cidadão e já a estamos enviando para a Corregedoria para
apuração. Como aconteceu com outros processos, a Mesa da Casa deveria ter
sido ouvida e até, quem sabe, o Plenário, para que pudéssemos instalar este
Conselho de Ética. Comungo com a mesma preocupação do Senador Ney
Suassuna: se qualquer cidadão denunciar um Senador, haverá um festival de
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- Sr. Presidente, peço a palavra pela
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§ 10 Não serão recebidas denúncias anônimas.
§ 2° Recebida a denúncia, o Conselho promoverá a

apuração preliminar e sumária dos fatos, ouvido o denunciado
e providenciadas as diligências que entenderem necessárias,
dentro do prazo de 30 dias.

É dito que o Conselho promoverá a apuração preliminar. O Regimento
não determina como o Conselho vai promover essa apuração preliminar; não
diz se isso deve ser feito pelo Corregedor ou por um Relator preliy1'linar. É isso

que temos deresolver.~l / '
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de ordem.
(Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador

José Eduardo Dutra, que pediu a palavra primeiro.
Senador Antero Paes de Barros, peço a compreensão de V. Exa.

)S - Pois não, Sr. Presidente.
- Sr. Presidente, termos de precisar

o que estamos discutindo. Estamos discutindo qual será o procedimento do
Conselho em relação às denúncias oferecidas por Parlamentar, cidadão ou
pessoa jurídica. É sobre isso que estamos falando; não vamos misturar os
assuntos, porque situações diferentes estão sendo analisadas pelo Conselho.

Nesse caso especifico, o art. 17 diz o seguinte:

Corregedoria poderia assumir a missão preliminar de preencher os requisitos,
de verificar a existência do acusador, que até pode ser um "fantasma".

Tocou-me aqui o que a nobre Senadora de Alagoas falou. Em que
estágio estará o processo no Ministério Público? Ele apenas ingressou naqw
órgão, ou já há a condenação? Em que estágio o processo se encontra?
preciso que tudo isso seja verificado.

O Corregedor poderia fazer, num prazo determinado-até esta
Comissão - uma vez que essa é uma delegação que a Comissão está
passando ., essas investigações preliminares. Com as investigações em mão,
o Presidente da Casa designaria o Relator, que, para emitir o parecer, teria um
prazo de 60 dias, se não me engano. Dessa forma, poderíamos concordar ou
não com o parecer e fazer o julgamento para apresentar aos nossos Pares.

que não seria uma má idéia fazer isso sempre por meio da
Corregedoria, que, inclusive, precisa ser melhor mobiliada, porque, com toda
certeza, ela não dispõe dos equipamentos necessários. Estamos instalando um
ritual novo, que, com certeza, será muito freqüente. É preciso que a
Corregedoria tenha condições de fazer também essas investigações.

A partir daí, V. E.;(il não só estará comandando a mandada, como
também concedendo um prazo e designando o Relator nessa fase posterior.

Essa é a sugestão que acredrto ser o pensamento da maioria dos
nossos Senadores.
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- Srs. Senadores, eu acho que a
de denúncias foi manifestado

ao Conselho. Por isso,
em ..

auestionar se a denúncia é verdadeira ou_
Ministério Público.

Tebet) - Pois não.
O conhecimento de V. Exa é muito mais

- Sr. Presidente, desejo só fazer uma consulta

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Tebet) - De jeito nenhum.
- A Corregedoria tem a obrigação de,

Conselho, fazer a investigação preliminar. Se o
não se dá inicio ao processo?
SUASSUNA - Esse é o problema.

- Penso que ele não faria uma investigação
preliminar. Designado o Relator, não estaria implícito o início do processo?
Essa é a minha consulta.

Para mim é bom que o senhor não me dê nada,
tranqüilamente, vou acompanhar o Relator e discutir sobre a
ele a apresentar. Apenas estou assumindo a responsabilidade, para, no
não haver aloo cue a oente... É isto oue pergunto: não tem início o processo?

Presidente, peço a palavra pela ordem.
(Ramez Tebet) - Concedo a palavra a V. Exa.

~ul"\~~vNA - Sr. Presidente, a Corregedoria é um órgão
permanente, e, só agora, o Conselho de Ética está-Si}nstalando. A
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E por que estou defendendo um tratamento isonômico, Sr. Presidente?
É porque o caso do Senador Luiz Estevão passou pela Corregedoria. Depois
de uma comissão parlamentar de inquérito, o caso foi à Corregedoria, que o
encaminhou ao Conselho de Ética. Por que os outros casos serão tratados de
forma diferente? Estou defendendo um tratamento isonômico. Quero deixar
claríssima a minha posição: o Senado da República não pode se esquivar da
responsabilidade de apurar todas as denúncias. No entanto, temos que zelar
pela nossa imagem, para não passarmos à opinião pública a impressão de
que, ao tentarmos apurar tudo, não apuramos nada. Tenho receio, realmente,
dessa posição, que é prejudicial à imagem do Senado. Sei que os Srs.
Senadores não têm opinião diferente sobre o assunto.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa colocasse em votação a
possibilidade de esses processos irem para a Corregedoria, onde seria feita
uma investigação sobre o Sr. Abílio. Dessa forma, o assunto será tratado com
a seriedade que o caso requer.

Vamos apurar tudo, rigorosamente, de forma igual para todos os
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Perfeitamente. Senador Antero
Paes de Barros, esclareço a V. Exa que a representação contra o Senador Luiz
Estevão foi feita por partidos políticos e dirigida à Mesa. A Mesa recebeu a
matéria no dia 70u 8 de dezembro e encaminhou-a, por despacho do
Presidente, ao Presidente do Conselho de Ética. Este, após estudar o processo
por apenas uma semana, devolveu-o à Mesa· a meu ver, dentro da lei -, que o
reconheceu, e,. nesse sentido, presto minhas homenagens ao Senador Antonio
Carlos Magalhães. Mas, ao mesmo tempo, aproveito para esclarecer que não
houve protelação, portanto, por parte da Presidência do Conselho de Ética - e
isso não houve mesmo -, que, depois, remeteu de volta com o voto de minerva,
dizendo que a Mesa encaminhava realmente, pelo seu Colegiado, para nós.

Então, uma coisa é quando o processo se inicia perante a Mesa, e a
outra é quando o processo inicia perante o Conselho de Ética. Se queremos ter
um tratamento isonômico, e como a Senadora Heloisa Helena já foi designada
Relatora, data venia, vou usar da minha prerrogativa não sem antes ouvir
todos os que queiram se pronunciar. Mas acho que o Senador José Eduardo
Dutra, na última intervenção, veio bem em meu socorro, porque era isso o que
eu estava pensando; era realmente indicar um Relator para cada caso.

Se o Sr. Abílio existe ou não, o Relator vai, por meio da sua equipe ou
do próprio Corregedor, a quem ela pode se dirigir, descobrir se ele é anônimo
ou não. Chamar o Sr. Abílio e dizer: Ué isso aí! É só o jornal ou não"? Em suma,
já é um caminho a seguir. E, depois, trazer aqui uma conclusão dela: "olha.
ouvi; houve isso assim, assim e assado"! Isso não significa prejulgamento
nenhum e em nada alteraria o grande receio que esta Casa tem - e tenho
também - de um festival de acusações. Porque tanto faz que o processo vá ao
Senador Romeu Tuma como a um Relator. Isso não vai impedir que haja ou
não festival de acusações devidas ou indevidas. Pelo menos, entendo assim. E
se isso é realmente prerrogativa da Mesa, não sei se há ~7i/'alguém com
alguma questão de ordem. 1" I'. "-

Senador Romeu Tuma. ~ '
.~ SENAOO FEDERAL
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Já que, no caso anterior, foi feita a indicação da Senadora Heloisa
Helena e como a questão foi levantada a posteriori, a Senadora pode ser
responsável por essa apuração preliminar.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas não tenho dúvida a esse
respeito.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - É sobre isso que temos de decidir.
Como o Senador Romeu Tuma, que é o Corregedor, ·propôs que fosse

destinado a ele, eu até achei que isso pudesse acontecer. Mas, como quatro
ou cinco serão destinados a S. Exa e como V. Exa, nesse caso específico, já
havia nomeado a Senadora Heloisa Helena, esta, por sua vez, em nome do
Conselho, pode ser a responsável por essa apuração preliminar. Os outros
casos poderão ser apurados posterionnente. Para não misturarmos as coisas,
é bom que fique claro que estamos tratando de procedimentos relativos a
denúncias feitas por cidadãos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A observação do Senador José
Eduardo Dutra vem apoiar a decisão da Mesa, porque há duas situações
distintas previstas pelo Regimento. Uma delas, é quando se dirige à Mesa.
Nesse caso, o cidadão não pode fazê-Io. Foi o que fizeram os partidos políticos
com relação ao Senador Luiz Estevão.

Essas outras representações vieram diretamente ao 'Conselho.
Portanto, estão reguladas no art. 17, que diz: "Perante o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidas, por qualquer
parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas aos
descumprimento, por Senador, de preceitos contidos no Regimento Interno e
neste Código.

§ 10
- Não serão recebidas denúncias anônimas.

§ 20
- Recebida a denúncia, o Conselho promoverá apuração preliminar

e sumária dos fatos, ouvido o denunciado e providenciadas as diligências que
entender necessárias, dentro do prazo de 30 dias."

Quero seguir o mesmo critério e, por isso, pretendo designar um
Relator para todos os casos. Como abri um precedente e designei a Senadora
Heloisa Helena como Relatora e ninguém sugeriu outro caminho, eu gostaria,
sinceramente, de seguir o mesmo caminho para todos os casos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Sr. PresIdente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Exa tem a palavra.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Sr. Presidente, existem

Senadores e Senadores e todos têm que receber o mesmo tratamento desta
Casa, razão pela qual defendo a idéia preliminar do Senador José Eduardo
Dutra.

Não sabemos, sequer, se essas denúncias são anônimas. Quem é o
Sr. Abílio? Onde ele mora? Qual é a sua verdadeira identidade? Ele esteve
aqui? Falou com o Relator? Falou com a Presidência? Apresentou-se ao
Senado? Alguém, aqui, o conhece? Alguém pode dizer que ele existe? Alguém
pode declarar, aqui, que esse documento é de um Cidadávo.nt.eressdo em que
se apure o comportamento dos Senadores? Não sabemos, ~e er, se esse
documento foi assinado pela pessoa correta. .. '

< SENAOO FEDERAL
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esclarecer: uma denúncia sobre o convênio da Fundação com a Prefeitura de
Rio Largo, em Alagoas, administrada pelo PFL, e a falta de pedido da entidade

atuar no Distrito Federal. Os dois fatos estão esclarecidos. A Prefeitura de
Largo teve as suas contas aprovadas - convênio incluso - pelo Tribunal de

Contas de Alagoas e foi comprovado não haver obrigação legal de
devidamente constituída para atuar nacionalmente, solicitar licença
Ministério Público para atuar em qualquer unidade da Federaçãõ-mas apenas
dela se credenciar e fornecer informações necessárias e de rotina.

. 4. A matéria induz ao entendimento de haver irregularidades na
execução de convênio entre a Fundação e o Governo do Distrito Federal, mas
não prova. Premiada por sua atuação que, hoje, ocorre em
Pernambuco e Goiás, além do Distrito Federal, a Fundação é oongaaa a
prestar contas, na forma da lei, através do Ministério Público. Desconheço
qualquer questionamento ou falha nas suas ~tividades. Não preciso firmar ou
renovar compromisso de apuração e providências, caso surjam, a
tempo, indícios ou comprovação de desvio administrativo na
Teotônio Vilela. Isso é uma motivação própria da minha conduta pessoal e
política, ainda mais quando traía-se de assunto associado ao nome e à
memória de meu pai.

Com o dever
não negocio, não
nem

com essa herança que tanto me pesa quanto honra,
e não tergiverso, como também não aceito ilações
Não aceito a acusação irresponsável de que a

sendo usada por mim em campanhas eleitorais, nem meus
adversários chegaram a tanto, mesmo com minha decidida participação nas

de 1986 para cá, seja como candidato ou comosucessivas
militante do

Em última instância, resta
reportagem levanta contra mim,
busca de afirmação profissional.

Esclarecida a lamentável matéria veiculada no Correio Braziliense,
fico à disposição do prezado colega, reafirmando o compromisso de trabalhar,
cada vez mais, pela afirmação da ética na política.

Srs. Senadores, vou-me penitenciar. Eu havia afirmado que o Senador
Teotônio Vilela tinha esquecido de assinar a carta e vejo que acompanhada
desta carta está uma nota que ele enviou ao Sr. Ricardo Noblat, Diretor da
Redação do Correio Braziliense e essa, sim, não está assinada por ele.

Vou determinar, como determino, à Secretaria que autue a presente
representação e indicar o Senador Ney Suassuna como Relator.

O SR. MACHADO - Sr. Presidente, foi colocada aqui, por
diversos Srs. Senadores, a questão de que todos os processos passassem,
preliminarmente,

nlEi~eo·lnll::i..I"'·!!:' Tebet) - Eu já decidi a matéria; Senador..·
O SR. - Contra todo o Plenário, sem ouvi-lo? V.

Ex-= ia ouvir o Plenário, quase chegou a colocar em votação, e de repente não
escuta mais?

O SR. (Ramez Tebet) - Primeiro, é prerrogativa minha.
O SR. MACHADO - Eu sei, Sr. Presidente, mas acho que V.

Exa é um democrata e tem que ouvir e sentir a manifestação de~qdo" . fEOlRAL

A
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- ...se la deu ou não inído--a- um processo

- Eu s6 pediria que V. Exa me esclarecesse se,
do Relator, não seria considerada uma

seria competência da Corregedoria. Não daria 'meIo la a
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Tebet) - ...se V. Exa me permite, estou
do art. 17.

o Conselho promoverá a
dos fatos, ouvido o denunciado e providlênc:ias
necessárias dentro do prazo de 30

matéria. Como eu estava lendo a carta
pelo Senador Teotônio VileJa, tinha começado a ler... a
recebida deDais das 18h e está vazada nos seguintes

"Prezado Senador Ramez Tabet,
último domingo, 20 de fevereiro, me sumreendeu

Brêlziliiense. Em chamada de
afirmava: "Procuradores investigam

pois a reportaQem
despropositadamente com a Fundação

interna, já no titulo,
"Tucano graúdo na rede".

fui nem estou sendo investigado
procuradores, mas o esforço do repórter me
responsabilidade atos que não são meus suficiente para
demonstrar o senão a má-fé da matéria.

homem público deve mesmo
pública, mas não à calúnia e à

ao caro companheiro das minhas
eqUlvocos da reportagem para que não vinguem

sem resposta_ Vamos aos fatos.
1. Essa matéria foi pautada, há meses, pela revista

onde o repórter trabalhava. Naquela oportunidade, o atendi ao
telefone, esclarecendo o que me competia em minha participação
na Fundação Teotônio Vilela. Esses esclarecimentos satisfizeram

revista, que desinteressou-se da matéria, agora retomada no
veiculo para onde mudou-se o repórter."

Srs. Senadores, feio matéria finnada, a meu ver, por um digno Senador
desta Casa. Peço a atenção de V. Exas..

"Sobre a Fundação Teotônio Vilela, fui responsável por sua
para cultivar, preservar e difundir a memória e o ideário do Senador
Vilela, o Menestrel da Anistia e da Nacionalidade. Por absoluto respeito e
compromisso com a memória do meu pai, serei sempre o primeiro a exigir
lisura na gestão desta entidade e o esclarecimento de qualquer susp~jta que
sobre ela coloque. De concreto, a reportagem levanta

00296 Imnr~_TP'V"~
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o SR. ROMEU TUMA - Mas a Corregedoria pode ser provocada...
O SR. ROBERTO SATURNINO - A Corregedoria pode ser convocada

e consultada, porém a responsabilidade é do Conselho. Acho que está claro.
Quero manifestar a minha inteira concordância com a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senhores, tanto isso é verdade
que eu decidi a matéria e deu tempo até de ler a carta. Usei a prerrogativa de
Presidente e li a carta. .-.

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, era exatamente nessa linha
que fiz a proposta inicial, mas é uma prerrogativa de V. E.tJ. Como pessoas
disciplinadas, creio que temos que nos curvar. Sei que é prerrogativa de V. Er
e como tal V. Exa já decidiu. Só pediria que talvez pudéssemos dirigir de uma
forma diferente. O Relator pode-se dirigir ao Corregedor e pergunto: qual o
prazo que dispomos para cada processo. Isso sim. 60 dias? 30 dias? Mesmo
eu me dirigindo, dá os 30 dias para o Relator. Se quero me dirigir ao
Corregedor, o prazo será o mesmo?

A SR1 HELOISA HELENA - O prazo é o mesmo.
'0 SR. NEY SUASSUNA - Então, está bem. Sinto-me esclarecido, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esse critério isonômico não

exclui a figura do corregedor, que V. Exa pode convidar a qualquer momento.
Ele mesmo pode, sponte sua, agir; é da competência dele. Com base em suas
atribuições, ele vai encaminhar a quem de direito. É isso o que estou fazendo.

O SR. NEY SUASSUNA - Sinto-me esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Temos aqui também uma

representação contra o Senador Romero Jucá, encaminhada pela Mesa em 13
de dezembro de 1999 e apresentada por um cidadão de nome Salomão Afonso
de Sousa Cruz, brasileiro, casado, ge610go, Deputado Federal no exercício do
cargo de Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento do Governo de
Roraima. Representação, respectivamente, contra os Srs. Waldemar Joaonso,
brasileiro, funcionário público federal, diretor administrativo e financeiro das
Centrais Elétricas Eletronorte, em Roraima, e Romera Jucá Filho, brasileiro,
casado, no exercício do mandato de Senador da República pelo Estado de
Roraima.

Diz ele do fato relevante:
"Chegou-nos às mãos de fonna inusitada, visto que

deixada anonimamente junto à caixa coletora do correio, em
minha residência, fita magnética cassete, cuja reprodução atesta,
comprova diálogo entre os representados logo acima sobre
liberação de verbas públicas via empresa da qual o primei.
representado é o seu diretor administrativo e financeiro. Nac
obstante a forma como foi gravado o tal diálogo e a sua discutíVt
validade probatória, urge que, em nome do interesse público, sejó
devidamente apurado, pois envolve diretamente o patrimônio da
União, bem como presumível agressão direta àreigente,
relativa à improbidade administrativa pelos seus r~~po áveis.

! exto da fita magné:~ca degravada e deCOdificada~.l~ .... ,
Tudo bem, senhor? . /.1 H.OE.RAL
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Segundo, depois de ouvir a
manifestação do Senador José Eduardo Dutra, com considerações também
quase que sobre o assunto - se não me falha a memória - da Senadora
Heloisa Helena, do Senador Roberto Saturnino e de outros, entendi que devia
usar de minha prerrogativa e estou dando seguimento a um ideário s6 que é o
de dar o mesmo ritmo, a mesma seqüência e o mesmo tratamento isonômico
que estou dando a todos os processos nesta Comissão. É só recorrer.

a SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quero esclarecer a
minha intervenção. Fiz questão de registrar o que nós estávamos discutindo.
Existem processos que são denúncias de cidadãos e são, portanto, incursos no
art. 17 da Resolução nO 20, que fala que o Conselho deve fazer apurações
preliminares.

O Regimento não fala como se faz essa apuração preliminar. Como eu
disse, ela pode ser feita através do Corregedor ou de um relator indicado.
Quero apenas esclarecer isso, porque não estou levantando a questão relativa
a misturar alhos com bugalhos. O que o Senador Sérgio Machado está
levantando, pelo que entendi, é um recurso com relação à decisão desses
processos de denúncia que ele entende q~e tem que ser pela Corregedoria.

O SR. SÉRGIO MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem, o Senador Sérgio

Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de concluir - eu

estava falando e fui atropelado por V. Exa - o que estava querendo colocar.
Começamos a reunião e esse assunto foi levantado. Ninguém aqui

quer esconder nada, todo mundo quer que seja apurado às últimas
conseqüências, mas não quer que a honra de ninguém seja jogada na lama por
questão política ou por interesses menores. Cabe a esta Comissão fazer um
estudo preliminar antes de submeter qualquer pessoa... Vamos supor: na
véspera de uma eleição, vem seu adversário e faz uma denúncia contra você.
Até que ela seja apurada, passou-se a eleição. E aí como fica a honra da
pessoa? Uma denúncia anônima que ninguém sabe se existe a pessoa.

Então, o que se discutiu aqui - e senti que representava a grande
maioria dos presentes - era no sentido de esse tipo de denúncia seja apurada
até as últimas conseqüências, não queremos de jeito nenhum ficar do lado da
impunidade, mas, injustiça, não. Far-se-ia um levantamento: se a denúncia
tinha precedentes, se ela não era anônima. A Corregedoria faria esse trabalho
em todos os processos nessa situação e aí se faria uma apuração.

Foi esse o desejo que senti do Plenário. V. Exa começou a consultar
nessa direção, chegou quase a encaminhar a votação. De repente, deu uma
guinada de 1800

• Não entendi.
a SR. NEY SUASSUANA- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador

Roberto Saturnino, que havia pedido antes de V. Exa.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Ficou claro da leitura do art. 17 que

a responsabilidade, mesmo da apuração preliminar - e trata-se de uma
apuração efetivamente preliminar -, é do Conselho, não é da Corregedoria.j'or
conseguinte, entendo que V. Exa está certo ao indicar um Rela~or ~a a
investigação preliminar. /"'\ ....,. I!
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(Ramez Tebet) - Senador Lauro Campos,
np.rrmta-me recolher as de V. Exa, homem encanecido na luta pela

e professor Agradeço por suas palavras nesta hora em que
presido o Conselho. Sim, é isso o que estou a fazer. Se não sorteio o Relator, é
porque o Regimento não o exige. Se escolho o Relator da forma como o faço, é
porque não quero desmerecer as escolhas que ora estou a fazer. Bem eu sei o
quanto está sendo difícil escolher Relator para essas matérias. Por isso,
agradeço a V. Exa. Tomara que se mude o Regimento; tomara que não se
permita esse festival de denúncias. Isso é outra coisa. Mas, enquanto existií
este Regimento, é melhor não se julgar um Colega por antecipação. Vamos
evitar isso. Esta Presidência é árdua e é difícil. Já dizem que o meu paletó
cheira a abacaxi.

Entendam que venho, sozinho - praticamente - na busca, dentro dos
critérios que norteiam a distribuição de relatorias - conforme as que vejo por aí:
pelo tamanho de Partido (entre outras coisas); analiso as questões quanto a
estar impedido ou não, ter isso ou aquilo.' Ora, Senhores, por favor, fazer um
julgamento antecipado das coisas não me parece válido; nem por insinuações.
Então, agradeço a V. Ex<' e o faço de coração. pois suas palavras vieram em
um momento que precisava ouvir algo de um Senador, não direi o mais idoso,
mas, provavelmente, um dos Senadores de maior ex.p)jriêI :t'amais ainda,
com o quilate que possui V. Exa. Muito obrigado. 7~ . , stNAOO fE.jfRAL

/ i'1 / <..

Lo.l'"\nnrvo;;) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nal'F!rj~rrIP

perplexidade, que V. Exa mesmo declarou uma ou
a respeito do seria aos

à Comissão de se deve ao fato
de que realmente o Regimento é falho no que diz ao
processual; o encaminhamento que deve ser dado a essas
que o que deveríamos fazer é justamente, por analogia com os tribunais,

com o que existe no aparato judicial, b seguinte: o que acontece
uma petição, é designado um Relator. O Relator é sorteado, o que é

muito mais democrático do aqui - mas isso, agora, não interessa; vamos
continuar com esse defeito. o Relator, ao receber a petição inicial ou um
recurso, poderá obviamente julgar, de início: como inepta essa petição, Do
contrário, vai dar o seu e vai ler esse parecer, pronunciar esse parecer
na reunião em que o se organizará para julgamento. Creio assim
não se poderá proceder. V. Exa está certo quanto a se designar o Esse
pode considerar é preciso urna diligência para apurar algumas falhas s,

dai, S. terá sempre o direito, o poder e a competência para,
considerar inepta a petição. Do contrário, dará seguimento a ela. Se

nós nos valermos da analoaia. teremos dirimido esses problemas. Muito
obrigado.

(Ramez Tebet) - Senador Osmar Dias, V. Eré
muito delicado. Acolho as palavras de V. Exa, dizendo que, como advertência,
não. Só isso. V. EtJ é muito delicado. Orecado e a carapuça não me servem.

Está sobre a Mesa, o caso a que alude.
.. .-, - Sr. Presidente?

PRESllDENT'E (Ramez Tebet) - Pela ordem, com a palavra o
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não enxerguei nada.

- Desculpe-me, eu não ouvi.
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- Quem é o denunciante?
11 1r\...~u.uL;n I ÍÍa (Ramez Tebet) - Já dei o nome, é um Deputado

PRIESIIDE'~TE (Ramez Tebet) - É. (Pausa.)
- Sr. Presidente, pela ordem.

il"'ll1O,r=~ilne:IU"!l"'E (Ramez Tebet) - Pela ordem, Senador Osmar

a minha credibilidade
ter sido

representá-lo aqui, no Conselho
- que estão em

sociedade uma manobra para não se
se reunir. Estou sendo indelicado,

um sentimento de que estou
o risco de que, amanhã, lerei na imprensa o "O

de Etica se reuniu, mas uma estratégia impediu que os que o
a se reunir fossem analisados". Não quero, evidentemente, fazer essa

acusação, porque acho que não seria de autonomia da Presidência ou de
membro deste Conselho pretender que isso ocorresse. Estou apenas

que não pareça que isso esteja ocorrendo, todos
teremos o nosso patrimônio de credibilidade arranhado se não Sr.
Presidente, a ação concreta que reuniu este Conselho.

V. mesmo diz que é a primeira vez que este Conselho se reúne. E
o fato que o levou a se reunir é conhecido e não pode ficar em segundo plano,
principalmente num momento em que toda a sociedade cobra, deste Senado.
uma posição a respeito. Ou sim ou não, mas vamos para o sim ou não.

Essa preocupação que coloco é porque não quero sair desta reunião, ir
para a casa com a preocupação de ler na imprensa amanhã que o Conselho
não andou com o processo que o fez marcar esta reunijjY-O'I 17

/) I /, >-

.' / \

. /' , . SENAOO

/

/ .-
-,'

00300 Quinta-feira 22



00303 Quinta-feira 22

SC-19

23.02.2000

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SeCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

Júnior.

ordem aos trabalhos de maneira a facilitá-los. Sei que o mais polêmico é este
aqui, que estamos a apreciar agora. E V. Exa viu quando abri oprocesso.

Tenho a mais alta estima por V. E.tJ, Senador, mas entendo que, ao
dizer aquilo, V. Exa pegou na Mesa, eu senti que pegou. No entanto, não quero
nenhum atrito com V. Exa. Não estou aqui para pedir desculpas a ninguém.
Estou agindo de acordo com a minha consciência. Acho que este Senado já
está cheio dessas coisinhas que andam acontecendo por aí. Vamos, portanto,
seguir a lei, que é a coisa mais certa, mas segura, sem dúvida nenhuma. O
processo está aqui. Então, qual é a protelação que há?

Afinnei, no início, que não analisaríamos nenhum processo junto. Mas
essa é uma leitura de expediente e eu não poderia deixar de tomar as
providências que tomei ou então isso ia ficar engavetado o tempo todo. Foi
assim que entendi. Se fiz certo ou errado, paciência! Agi com a minha
consciência e creio estar agindo não só com a minha consciência, mas dentro
da lei.

O SR. NA80R JÚNIOR - Sr. Presidente, peço apalavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tem a palavra o Senador Nabor

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, desejo manifestar meu apoio
à decisão que V. Exa adotou de receber as denúncias e nomear os relatores
para apreciarem as denúncias e, inclusive, efetuarem as diligências cabíveis,
porque V. E.xa está respaldado pela Resolução nO 20/93, que instituiu o
Conselho de Ética. Mais precisamente, pelo art. 15, que diz o seguinte:

"Art. 15. Recebida a representação, o Conselho observará
os seguintes procedimentos:

I - o Presidente do Conselho, sempre que considerar
necessário, designará três membros titulares do mesmo para
compor Comissão de Inquérito, destinada a promover as devidas
apurações dos fatos e das responsabilidades;

11 - constituída ou não a Comissão referida no inciso
anterior, será oferecida cópia da representação ao Senador, que
terá o prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar defesa
escrita e provas; li

Então, é da competência de V. Exa designar o relator, como acontece
nas comissões técnicas da Casa. O Presidente é quem designa os relatores.
Portanto, V. Exa está correto porque está adotando procedimento regimental
que apóio integralmente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradeço a interferência de V.
Exa.

Senador Osmar Dias, aceite um aperto de mão. Vamos tocar o caso
para frente, que é um caso que interessa a V. Exa.

O SR. OSMAR DIAS - O caso não interessa a mim, interessa a toda a
sociedade, a todo o Senado, Sr. Presidente, que quer resolver esse caso logo.

A SR8 HELOISA HELENA - Como todos os outros casos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A Mesa já distribuiu a matéria,

mas há umas ordens cronológicas. A representação, como todos sabem, foi
feita pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Democrático Trabalhista,

21. '.. ÚNALU I ê "EHAL
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o SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador

Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, para colaborar com essa

Presidência e, mais uma vez, ser delicado para com V. ExS, vou me permitir
fazer uma proposta para que possa dividir a responsabilidade com o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agora que eu jãdecidi?
O SR. OSMAR DIAS - Eu recorro da decisão de V. Er, para que

submeta ao Plenário a decisão. Desta forma, contrapondo a proposta de se
nomear um Relator, imediatamente, a qualquer caso que chegue a esta
Comissão que, antes, possamos ouvir a Corregedoria. A proposta inicial do
Senador José Eduardo Dutra, eu a encampo e, assim, recorro da decisão de V.
Exa ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não,· tenha paciência. Quando
falam em protelação, data venia, é isso aí. Não sei onde está fundamentado
este recurso ao Plenário.

O SR. OSMAR DIAS - No art. 405, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Creio que não é este o tipo de

colaboração.
O SR. OSMAR DIAS - Se V. Exa havia decidido, por que submeteu à

discussão?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu recebo o recurso e o

encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, mantenho
a minha decisão.

O SR. OSMAR DIAS - Se V. Exa havia decidido, por que submeteu à
discussão do Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Porque sou liberal. Ouvi a
todos, como estou a ouvir V. Exa.

O SR. OSMAR DIAS - É liberal para ouvir; mas, para decidir, é V. Exa
quem decide.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E V. Exa só levanta isso pela
delicadeza que continua a ter para comigo, e agradeço.

O SR. OSMAR DIAS - Vou ter delicadeza até a paciência esgotar, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Fique à vontade
O SR. OSMAR DIAS - Porque este processo que foi encaminhado à

Comissão de Ética precisa ser analisado. E não é, aqui, colocando em
discussão centenas de outros casos que vamos decidir sobre esse caso.

Peço a V. Exa que coloque em discussão o caso que motivou esta
reunião, Sr. Presidente. E não diga que estou querendo protelar, estou
querendo adiantar a análise do processo.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Osmar Dias, com o
maior respeito que tenho por V. Exa, V. Exa levanta isso justamente na hora.
Quando iniciei as minhas palavras, falei que era obrigado a ler os expedientes.
Não posso me furtar a isso. É a primeira reunião. Imagine V. Exa se eu
deixasse os outros engavetados! Estaria dando tratamento isonômico ou não

estaria sendo acusado de estar .engavetando projetos? Estou ap~enas~dandO I'.\)I'.~~L
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julgamento antecipado da questão ética, vez que não possui, a CPl,
atribuições específicas nesse mister.

Do mesmo modo, a solicitação de averiguações criminais ao
Ministério Público Federal não representou renúncia tácita ao
indispensável poder ético disciplinar do Senado.

Diante do exposto, encaminhe-se ao Exmo Sr. Presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ilustre Senador Ramez Tebet,
a representação formulada contra o Senador Luiz Estevão de Oliveira.

Assinados o expediente e demais documentos pelos representantes do
PT, POT, PSB, PPS, PedoS, PV e PL, no sentido de possibilitar o exame da
denúncia, na forma do art. 17 da Resolução nO 20, de 1993, e a deliberação
acerca de medidas julgadas cabíveis. Ele datou o seu parecer em data de
de fevereiro do ano 2.000, o Parecer nO 155/99, em que ele
consulta em tese à do Senado. Recebi esse processo no
1° e, no dia 09, fiz o expediente ao Exmo Sr. Presidente do Senado da
República, dizendo-Ihe no meu entendimento, consoante o art. 14 da
Resolução nO 20, de o encaminhamento e a representação feitos ao
Conselho de Ética e Oecoro Parlamentar devem ser feitos pela Mesa Diretora
da Casa.

Entendi que havia necessidade - como há necessidade, continuo
entendendo assim - que o da Mesa se manifeste.

Remeti o expediente Senador em data de 09 de fevereiro de 2000,
tendo recebido resposta na data de 10 de fevereiro, dizendo que fez consulta,

escrito, aos membros da Mesa, tendo registrado empate - 03 votos a 03 -, e
decidindo pelo desempate, devolveu-me os autos.

Recebi os autos e. depois de passados os períodos inerentes ao nosso
trabalho, como o período de recesso e outros que tivemos aqui, marquei o dia
de hoje por julgá-lo o mais adequado para as nossas reuniões. .......

as respostas por escrito de todos os membros da
entenderam - e disseram ao Presidente - que

havia necessidade de reunião conjunta, não consideram válida, portanto,
consulta feita via missiva; e os outros 03 componentes da Mesa responderam
afirmativamente, e houve o voto de desempate.

A data está marcada para hoje. faço a leitura e comunico também que
o Senador Luiz Estevão entregou ontem à tarde, no meu gabinete, um ofício
encaminhando parecer do Dr. Paulo Brossard sobre perda de mandato por
quebra de decoro parlamentar, esclarecendo que o trabalho feito pelo Senador
Paulo Brossard é resultante de consulta feita por ele, Senador Luiz Estevão,
sobre a matéria. Isso foi recebido por mim com data de ontem e peço que,
como todos os· outros documentos, seja distribuído a cada um dos Srs.
Senadores.

Quero consultar principalmente os partidos signatários da
representação, tendo eu feito um breve resumo, por entender que os fatos são
conhecidos, se querem a leitura de alguma peça. Se quiserem, eu o farei, com
o maior prazer. Que ninguém afirme que estou sonegando a leitura derad
Consulto todos os Parlamentares, mas principalmente os signatários da

representação. {i'l! ,. '"' ..
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repreSlenta~lO contém considerações de ordem doutrinárias sobre
eSlen(le-!'iE: bastante nessas considerações, a matéria

de eminentes tratadistas, vai até o e acusa o
sobre assessores da Comissão Parlamentar de

Senador à dos empréstimos entre o
é um dos e afirma que construiu o Tribunal
São Paulo. Também tece considerações sobre como

das fazen<;fas Santa Terezinha e Lagoão.
os tItUlOS aa representação.

o Senador tentou explicar questão do terminal de carga de

financeiro.

Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido Popular Socialista, pelo Partido
r- --- --=sta do Brasil, pelo Partido Verde e pelo Partido Liberal.

Essa representação contra o Senador Luiz Estevão, em síntese, diz
que ele foi praticamente investigado CPI do Poder Judiciário, como todos
sabem, e que o relatório do Senador Souto, aprovado unanimidade,

como determina a lei, ao Ministério Público com a
recomendação de que se aprofundassem as COAtra o Senador

referentes ao ilícito, à
ideológica e sobre o sistema

que chegou a CPI, fala sobre a
do terreno do Morumbi. que também diz à construção do TRT de
Paulo. Fala das procurações, da confissão crime fiscal, das licenças nas

da de lobistas dos interesses do Grupo Monteiro de Barros, do
enquadramento do Senador Luiz Estevão.

Mesa, sendo firmado pelo Presidente José Dirceu de
Partido dos Trabalhadores; Neiva Moreira, pelo Partido

frabalhista; Deputada Luiza Erundina e Senador Antonio Carlos
João Amazonas Pedroso, pelo Partido

PPS; Fernando Gabeira, pelo Partido Verde; e
Valdemar Costa Neto, pelo Partido Liberal.

Junta procurações, declarações, escritura pública e cópia de discursos.
Isso foi recebido pelo Senador Antonio Carlos Presidente da Casa,
no dia 08 de dezembro de 1999, tendo à Advogada-Geral da
União, Or Josefina Vale de Oliveira, que assinou um parecer na data de 12 de

de 2.000. Quer dizer, a representação foi enviada para ela no dia 08 de
de 99, e, no dia 12 de janeiro do corrente ano, ela emitiu o Parecer

nO 004 do ano 2.000, da Advocacia do Senado da República, exarado pela
Advogada-Geral, Df! Josefina Vale de Oliveira Pinho, e do Advogado-Geral
Adjunto. Dr. Azael de Souza.

Os autos foram encaminhados à Corregedoria Parlamentar do Senado
da República e ao ilustre Senador Luiz Estevão, que fez um ligeiro relato:

O fato de a Comissão Parlamentar de Inquérito não ter adotado
tal procedimento não significa - diz o Senador Romeu Tuma - o
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que é a CPI do Judiciário e o coAseqüente aparecimento das questões relativas
à obra do TRT de São Paulo.

Causa-me certa preocupação quando, por exemplo, vejo que alguns
companheiros do Senado, embora acompanhando esse assunto há onze
meses, não tenham ainda se inteirado efetivamente de quais são as acusações
feitas pelos sete Partidos nominados contra a minha pessoa. Gostaria, aqui,
de fazer uma rápida passagem por elas. _' __

A primeira delas alega que eu teria, durante todo o processo,
apresentado versões diferentes para os fatos. Quero dizer aqui do meu
completo inconformismo e repúdio a essa acusação. Em primeiro lugar, que a
acusação se baseia em matérias publicadas em jornal. Ora, os únicos
documentos, os únicos elementos que podem aferir a fidelidade daquilo que eu
disse são o meu discurso de 27 de maio, meu depoimento de 30 de junho e,
evidentemente, todos os documentos apresentados à CPI. E quero dizer que
as supostas contradições apresentadas comparam reportagens de jornal com
declarações minhas prestadas ao Senado, quando sabemos que os jornais,
obrigatoriamente, não são determinados a reproduzirem integralmente aquilo
que o entrevistado diz. E mais ainda, quando, por exemplo, apresentei, durante
os últimos onze meses, 183 cartas retificando matérias publicadas pelos
jornais, e obtive, lamentavelmente, a publicação de apenas 15% delas.

Um outro fato é quando diz, ainda no Item 1, que faltei com a verdade,
porque aleguei mal conhecer o Sr. Fábio Monteiro de Barros e o Sr. Juiz
Nicolau dos Santos Neto, e que foram reveladas evidências de um
relacionamento muito próximo, quando então eu admiti sermos amigos. Isso é
um trecho aspeado da representação contra mim. Quero dizer que não há
nenhum fundamento nessa suposta acusação. Em primeiro lugar, nunca
aleguei mal conhecer o Sr. Fábio Monteiro de Barros, e mais do que isso,
jamais admiti ser amigo do Juiz Nicolau dos Santos Neto. Pelo contrário,
sempre desmenti essa ilação que procurou ser construída desde o início do
processo.

Diz ainda a representação que restaram inexplicados mais de US$2,5
milhões repassados pelo Grupo Monteiro de Barros ao Grupo OK. Ora, no dia
30 de junho de 1999, a CPI aprovou um requerimento de reinquirição de um
dos diretores do Grupo Monteiro de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Luiz Estevão, V. Exa
pediu a palavra para uma que.stão·de ordem?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, Sr. Presidente. Esclareci, antes do meu
esclarecimento, que não se tratava de uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, trata-se de quê?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - De uma resposta, já que outros Senadores

puderam apresentar documentos escritos respondendo as acusações que
foram feitas, e esses documentos tiveram a leitura de V. Exa, da mesma forma
desejo apresentar, previamente, as minhas justificativas às acusações
apresentadas.

Lembro aqui a leitura que V. ~ fez do bem redigido Ofício do Senador
Teotônio Vilela.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Luiz Estevão, da
venia, não vou lhe tolher a palavra, nem tampouco gostaria de ser ~cusaao

,.11
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Srs. Senadores, é claro que eu não gostaria de indicar ninguém da
Oposição. Não quero entrar em maiores detalhes. Poupem-me disso. Se for
preciso, vou para a frente.

Designo relator da matéria, caso ele concorde em aceitar, o ilustre
Senador Jefferson Péres, embora o Partido de S. Exa seja signatário.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, eu não gostaria de ser
relator deste e de nenhum outro processo, porque é espinhos"íssima a missão
de analisar denúncias contra colegas. Mas se eu não aceitasse, seria uma fuga
covarde. Portanto, se V. Exa me indicou, aceito. A contragosto, mas aceito.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não vejo nas palavras de V. Exa
nenhum constrangimento. Porque a contragosto, eu, que andei por aí, sei que
se tivesse consultado mais não haveria encontrado relator. Isso diz tudo.

Portanto, está designado relator o Senador Jefferson Péres.
O SR. LUIZ ESTEVÁO - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa me

facultasse o uso da palavra.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Ney

Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, não sei se podemos, nós

mesmos, após o ritual de hoje, voltar a discutir aquela propositura de fazer uma
triagem. Se fosse possível, gostaria que tivéssemos uma reunião administrativa
- somente administrativa -, independente destes processos. Nestes processos,
"Inês é morta". Mas, com relação ao futuro, com medo, ante a previsão que
estou fazendo, de termos aqui dezenas, centenas, milhares de processos,
deveríamos encontrar alguma vacina.

Então, eu gostaria de propor, se fosse possível, uma reunião
administrativa futura, para aprofundarmos essa discussão. Era esta a minha
propositura.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Ney Suassuna - já
vou lhe conceder a palavra, Senador Luiz Estevão -, quero dizer a V. Exa que
isso deve ser levado às lideranças da Casa, à Mesa, porque depende de
mudanças no Regimento da Casa.

O SR. NEY SUASSUNA - Mas discutiríamos, aprofundaríamos e
levaríamos as sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esta é uma Casa política. Nada
impede que haja discussão de assunto tão relevante quanto esse. Eu o venho
estudando, na medida do possível, e entendo mesmo que há pontos que não
estão claros nas resoluções que regulam essa matéria. A maior virtude de uma
lei, no meu entender, é a sua cfareza. Penso que falta clareza nessa Resolução
do Senado, evidentemente sem querer ofender aqueles que a elaboraram.
Naturalmente, fizeram-na de acordo com as circunstâncias políticas da época,
e da melhor maneira possível.

Concedo a palavra ao Senador Luiz Estevão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente, a fim de esclarecer a razão da

minha intervenção, quero informar que não faço aqui nenhuma questão de
ordem. Quero apenas fazer algumas ponderações acerca de todo ~se

episódio iniciado no (lia 23 de março de 1999. que hoje completa on\e_n;ises,
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feitos pelo Banco OK. Jamais disse isso. Desafio qualquer Senador a encontrar
nos meus pronunciamentos, onde quer que eu tenha dito, que os negócios com
o Grupo Monteiro de Barros restringiam-se apenas à questão de empréstimos
bancários.

A questão da aquisição da Fazenda Santa Terezinha, em Lagoão.
Pretende a acusação dizer que o documento da Fazenda Santa Terezinha - eu
estou apenas pegando tópicos isolados -, ao dizer que foi assinado em 23 de
dezembro, é um documento fraudado, já que teria sido, isto sim, em meados de
junho do ano seguinte, 1994. Ora, além de evidentemente fazer uma ilação
sem qualquer base prática, ainda por cima coloca em dúvida a assinatura dos
diretores do Banco SCN, que são os signatários da venda da fazenda. Quer
dizer, teríamos que ter envolvido inclusive diretores de uma instituição
bancária, em um documento fraudado seis anos depois, para justificar uma
operação, o que sem dúvida alguma é um despropósito.

Em seguida, fala-se que numa ata da Junta Comercial do Estado de
São Paulo, datada de 30 de abril de 1997, teria havido a transferência da
titularidade da empresa Agropecuárias Reunidas do Grupo Monteiro de Barrros
para o Grupo OK. Grosseira inverdade! Tenho, aqui, a "certidão da Junta
Comercial que fala da mudança de razão social e em nenhum momento da

da titularidade ou do controle acionário da empresa.
de Cargas Duque de Caxias. Aqui também há.uma coisa

curiosa: a acusação se baseia no fato de que um negócio daquele vulto deveria
ter recebido mais ênfase e mais espaço na minha dissertação quando do meu
depoimento à CPI. Ora, é a primeira vez que vejo alguém ser acusado" de ter
deixado de enfatizar, com a voz ou com o tempo, o vulto de um determinado
negócio, e pergunto: em que base eu poderia ter feito o decoro, por não ter
gasto 15 minutos, ao invés de 5, para falar do terminal de cargas de Duaue de
Caxias?

Quanto ao caso de Pernambuco, aqui diz que eu afirmei que o
de Pernambuco me rendeu mais de US$14 milhões. Não há isso em
pronunciamento meu nesta Casa. Diz, ainda, que eu recebi 47,60% de todos
os recursos pagos à Ikal naqueles empreendimentos. Esqueceram-se os
acusadores de computar, ou de perguntar se nós teríamos devolvido recursos
às obras de Pernambuco. Se o tivessem feito, teriam comprovado que o
percentual líquido recebido é infinitamente menor do que aquele apresentado.

Das ligações telefônicas. Novamente, diz aqui que eu desmenti, ou que
eu teria desmentido os meus contatos com o Sr. Nicolau dos Santos Neto.
Outra inverdade: nunca desmenti. Disse apenas que se tinham resumido de
duas a quatro ligações, e que os documentos apresentados pela Tele-Centro
Oeste demonstram, claramente, três ligações acima de 1 minuto - das mais de
sessenta apontadas: uma ligação em que eu retomei a ligação dele, em datas
especiais, e todas as outras são ligações com segundos de duração, muitas
delas com zero segundo, Sr. Presidente. Eu pergunto: como alguém pode ser
declarado sob suspeição por ter falado zero segundos com alguém?
Realmente, não consigo saber que tipo de diálogo pode ter ocorrido.

Compra de terreno no Morumbi. Estranha a representação que, ao final
de 7 anos, o terreno do Morumbi continuasse em nome da nossa empresa.
Essa estranheza é fácil de explicar: provavelmente, .~~ ftuto~ da

St.NAOÜ fEOé R~L

Junho de 2000Junho de 2000

Luiz
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SECRETARIA-GERAL DA

SUBSECRETARIA DE
SERVIÇO DE COMISSÕES

Fala-se em pressão sobre os assessores da CPI. Ora, encaminhei
um requerimento ao Presidente da CP! solicitando que me informasse o nome
e matricula servidores encarregados de manipular os documentos

bancáno e fiscal e por uma razão muito simples: a
acesso a eles antes mesmo que eu tivesse conhecimento,

Constituição que deixa muito claro que todos são iguais perante a
prerrogativas de Senador, garanta o direito ao sigilo

fiscal e ao sigilo telefônico. Ao pedir o nome, obtive
simplesmente a definição de quem seria a pessoa encarregada de me prestar
informações e ainda outra acusação. de que eu teria, em determinado
momento, adentrado uma reunião do Presidente com os servidores da CPI de
maneira inopinada e impertinente e teria feito acusações. A única vez em que
estive em uma reunião como esta foi a convite do Sr. Presidente da
CP\. é totalmente despropositada a acusação.

dos empréstimos. Diz a representação
início, tratar-se apenas - a questão do dinheiro - de devoluçãP-{fE1'1empf,é'stimos

00308 Quinta-feira 22
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Consulto todos os Partidos presentes. (Pausa)
Ficarei, permanentemente, em contato com os relatores para a

designação da próxima reunião.
Antes de encerrar, agradeço a eficiente colaboração de todos,

destacando a do Senador Romeu Tuma, a quem indago se há algo a dizer.
e SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, no início da reunião, coloquei-

me à disposição para esclarecimentos. _..
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Exa é o Corregedor.
a SR. ROMEU TUMA - Agora não tem por que fazê-Io, já que o

Plenário se esvaziou. No início seria oportuno esclarecer os despachos feitos,
que foram lidos por V. Exa, e o que a Corregedoria fez durante a estadia da
representação, que a própria Advogada do Senado dá como recebida como
denúncia, não como representação, tendo em vista a falta de alguns
elementos, mas dá recebe-o como denúncia, e a Mesa despachou para a
Corregedoria. Portanto, a Mesa tomou conhecimento dela e retomou por
intermédio da Mesa para o Conselho. Na oportunidade, gostaria de esclarecer
os fatos e as providências que tomei durante a estadia dessa representação na
Corregedoria. Portanto, penso que, agora, já é inoportuno.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Fica a critério de V. Exa,
Senador Romeu Tuma. Peço desculpas a V. Exa; foi involuntário; na verdade,
alguém me alertou que V. Exa havia pedido a palavra. Mas teremos outras
reuniões. No entanto, se V. Exa quiser explicar agora, tudo bem, se quiser
explicar depois, tudo bem também.

Quero dizer a V. Exa que considero imprescindível a presença de V.
Exa como Corregedor nos nossos trabalhos. E, se não aceitei a deliberação de
transferir os casos para apreciação da Corregedoria foi porque quis adotar o
mesmo critério de trabalho.

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, apenas eu disse que havia a
possibilidade de ser provocada a competência da Corregedoria, até para fazer
a triagem preliminar para que V. Exa não tivesse o dissabor de designar relator
sem a devida necessidade, sem fatos ou pessoas apontadas, com dúvida
quanto ao objeto, pois haveria dúvida se existe ou não a pessoa porque era
uma investigação preliminar, até antes de ser colocada em discussão aqui em
plenário já com relatório preliminar, onde se pudesse dar a resposta daquilo
que, hoje, é interrogação de cada um dos membros deste Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradeço a presença de
todos. bem como à da imprensa falada, escrita e televisionada.

A próxima reunião, portanto, será designada na medida em que os
relatores forem concluindo seus trabalhos, certamente dentro do prazo fixado

pelo Regimento Interno. ~
Muito obrigado pela atenção. / '
Está encerrada a segunda reunião do Conselho de .~. '. ,e Decoro

Parlamentar. " '

(Levanta-se a reunião às 12h48min.) ~.,~}/'

I!,L ,.. -
'-I'
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representação se esqueceram de ler o meu depoimento, quando eu disse o
seguinte: "No caso do terreno do Morumbi, houve a necessidade de
recomprarmos, porque a empresa à qual estávamos associados em São Paulo
teve dificuldades. n Ora, se nós declaramos que recompramos, é evidente que o
terreno só pode estar em nosso nome.

Das procurações e da licença das empresas. Nunca disse que o fato
de ter-me afastado do gerenciamento das empresas me desobrigou ou me
desvencilhou, no caso, do meu papel de sócio acionista das mesmas. E disse
mais, tanto no meu discurso como no meu pronunciamento: que assinava
procurações, cheques, documentos; que recebi intimações; que essa matéria já
tinha sido julgada duas vezes pelo TRE e pelo TSE e que tinha sido, à
unanimidade, considerado que c fato de fazê-lo não implicava o exercício da
administração das empresas.

Outra acusação: crime fiscal por ter dito que optamos pela
transferência das ações, ao invés da transferência da titularidade da terra,
evitando, assim, o pagamento do imposto de transmissão de bens inter vivos.
Ora, nenhum auditor, de todos os contatados por nós, e nenhum parecerista da
área tributária concordou que isso possa configurar crime ou sonegação fiscal.

A ação como lobista dos interesses do grupo Monteiro de Barros foi
mais do que explicada pela Carta do Presidente do Tribunal de Justiça e pelo
Corregedor do Tribunal de Justiça, que apresentam, de maneira clara e
veemente, as razões da minha visita, em janeiro de 1999, à Comissão de
Orçamento para tratar da questão de verbas para o Judiciário de Brasília. E é
muito fácil: é só verificar se todos os membros da Comissão de Orçamento 
relatores setoriais do Judiciário, relatores-gerais do Orçamento ou presidentes
-, alguma vez, foram procurados por mim na prestigiada obra do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo, que, ao longo de todos esses anos,
embora estivesse sob suspeição, nunca deixou de ter os seus recursos e
solicitações engordados e aprovados pela Comissão de Orçamento do
Congresso Nacional.

Por fim, quero dizer que se alega, também, uma possível falsidade
ideológica nos documentos, nunca demonstrada e que, oportunamente,
evidentemente, deverá ser merecedora de perícia para atestar a regularidade
dos mesmos.

Apenas um pequeno reparo à introdução feita por V. ~: em nenhum
momento, nem no relatório da CPI, nem na peça de acusação dos sete
Partidos nominados, existe qualquer acusação à minha pessoa por crime
contra o sistema financeiro nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
e SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu quero apenas esclarecer ao

Sr. Senador Luiz Estevão que, quando fiz um resumo - não quero entrar no
mérito da discussão agora - . não o fiz de improviso, mas sim o li. Se eu
encontrei lá tais e tais e Sistema Financeiro é porque tenho certeza de que
estava lá. eu não ia inventar, mesmo porque não fiz de improviso.

Tendo designado relatores, penso que a próxima reunião só será
marcada após entendimento com S. Ei2s, os relatores, salvo se houver
entendimento. por parte do Plenário. de que devemos realizar outra reunião,
pois entendo que essas diligências preliminares s,eãO~t pe s relatores.

/' SENAOO fEDEP-M

, . . se'7.!l'ç' .~"'J'I~r
~N. _._'._,__ L
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Senhor Presidente do Conselho,

Referência: Representação

Aproveito o ensejo para externar meus protestos de consideração e

Solícito a Vossa Excelência que determine a citação
Estevão, acompanhada de cópia da Representação em epígrafe e dos

documentos que entender necessários, a :fim de que o mesmo apresente defesa no
prazo previsto no inciso II do art. 15 da Resolução nO. 20, de 193, que "institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar".

apreço.

Exmo. SI.
Senador Ramez Tebet
D.D. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000 .

de fevereiro de 2000.Brasília (DF),

ao Presidente do Conselho de
para que determine

de cópia da Representação e dos
necessários, a fim de que o mesmo apresente defesa no

art. 15 da Resolução n°. 20, de 1993, que- "institui o

e Decoro Parlamentar".

Referência: Repnesent~lç3l0
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Certifico que. em cumprimento à detenninação do Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebet, no sentido de

oferecer cópia de todo o processado da Representação n° 2, de 1999, ao Senador

Luiz Estevão, dirigi-me ao Gabinete deste último, nesta data, às IOhl5, e recebi a

informação da secretária desse Gabinete, Sra. Patrícia, de que o Senador viajou à

Cidade de Porto Alegre, acompanhado do Dr. Guido. Voltei em seguida ao Gabinete

do Senador Ramez Tebet e, comuniquei-lhe o fato, tendo S. E~ solicitado que eu me

dirigisse novamente ao Gabinete do Senador .Luiz Estevão para fazer a entrega da

referida cópia ao Chefe de Gabinete. Fui inform~do ali que também o Dr. Nilson

havia viajado. Comuniquei também esse fato ao Presidente do Conselho, que

detenninou que eu entregasse os documentos ao Subchefe, acompanhado de duas

testemunhas (Marcos Evandro Cardoso Santi e José Roberto Leite de Matos), fato

que foi prontamente atendido. Dirigi-me novamente ao Gabinete do Senador Luiz

Estevão e o Sr. América, Subchefe, informou-me que não estava autorizado a

receber nada. Em seguida, no Gabinete do Presidente do Conselho, presenciei,

juntamente com as testemunhas acima citadas, contato telefônico do Dr. Nilson,

Chefe de Gabinete do Senador Luiz Estevão, com o Senador Ramez Tebet, dando

conta de que estaria no Gabinete em 40 minutos, ou seja, às 12h40, combinação que

também foi frustrada. Posteriormente, fui infonnado pelo Senador Ramez Tehet de

que não havia necessidade de maiores diligências, uma vez que recebera telefonema

do Senador Luiz Estevão, tendo o mesmo comunicado que estaria em seu Gabinete

amanhã, dia 10 de março, às 9h30, para recebimento do processado.

Senado FederaL 29 de fevereiro de 2000.

JkiU~
/ Marcello Varella

Chefe do Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento

Junho de 2000
Junho de 2000

SENADO rr::i)ERAL

C&!Od"t:''' ~~~O'o~11

fÃ.11 ·rL-
~'l t<..e.e .j q. o.J.. Jaz.

v(,{,.J&Q.

I - Junte-se o presente oficio aos
autos.
2 - Ofereça-se cópia da Repre
sentação n° 02, de 1999, ao Seno
Luiz Estevão, acompanhada de
todo o processado, para que sejam
apresentadas a sua defesa escrita e
provas, no prazo de cinco sessões
ordinárias, consoante o disposto no
inciso rI do art. 15° da Resolução
n° 20. de 1993. .

~.J-fi2/~~

Brasília,;ZS de fevereiro de 2000.
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Aproveito o ensejo para externar meus protestos de consideração e

Senhor Presidente do Conselho,

OF. e.qP / 2 12000 .

Referência: Representação nO. 62, de 1999

Solicito a Vossa Excelência que determine a citação do Senador
Luiz Estevão, acompanhada de cópia da Representação em epígrafe e dos
documentos que entender necessários, a fim de que o mesmo apresente defesa no
prazo previsto no inciso II do art. 15 da Resolução nO. 20, de 1993, que "institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar".

apreço.

Exmo. Sr.

Senador Ramez Tebet

D.D. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal
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Senado Federal, 10 de março de 2000.

Chefe do Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento

Certifico que, em cumprimento à detenninação do Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebet, no sentido de

oferecer cópia de todo o processado da Representação n° 2, de 1999, ao Senador

Luiz Estevão, dirigi-me ao Gabinete deste último, nesta data, às 9h30, sendo

atendido pessoalmente pelo Senador, que a recebeu às 9h50.

Junho de 2000Junho de 2000

::iE;\lADO FEDERAL

.;:ç-.s;~

Brasília, 29 de fevereiro de 2000.

FEDERA. L
E DECORO PAKLAMI::NTAR

!

Em 01 de narço ce ~nnn.

Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

a oportunidade para reiterar protestos de apreço e

Recebido nos termos do art. 15L. inc. I A

do Regimento Interna do Senado Federal.

~
/ ~~

.,/--/ C~~

.;." enador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

CEDP/3/2000

solicitação do Senador Jefferson Peres, Relator da
de oferecida contra V. Exa. pelo· Partido dos

Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido
(PSB), Partido Socialista Partido

(PC do B), Partido Verde e Partido Liberal
referida acompanhada de todo o

processado, para que sejam a sua defesa escrita e provas, no
prazo de cinco sessões ordinárias, consoante o disposto no inciso II do art.

5 da Resolução n° 20, de ]993.

consideraçãoo

Exrno. Sr.
Senador Luiz Estevão
SENADO FEDERAL
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N° 2, DE 1999

SEi'iADO FEDERAL

(VOLU?vfE - TI)

(DEFESA)

REPRESENT..\ÇÃO
Auto~es: Partido dos Trabalhadores e outros

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

EMENTA: Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de

Oliveira Neto~ apresentada pelo PT~ por seu Presidente; PDT, por seu
Vice-Presidente: PSB,' por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal; PPS~ por seu Presidente; PC do B~ por seu Presidente:
PV, por seu Líder na Câmara dos Deputados; e o PL~ por seu Líder na
Câmara dos Deputados.

Junho de 2000

Junho de 2000

GV

I (

Brasília, 01 de março de 2000

/ Oi ScCJc~
r/-J'n~r~
?~,~.

~Ol/}!~'
.---"

y_N.t..f)() t=EDERAl
';Uf ~P~~c;:> ;;:...ru.o r-,~:;:ft··"

-' ._--,-~j ...
fi$,~__---,--, ..

Caro Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

NILsJa~ELLO
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética
SENADO FEDERAL

Na oportunidade, valho-me do ensejo para renovar minhas
e~pressões de apreço e consideração.

Com meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência a
gentileza de verificar a possibilidade de fornecer uma cópia da fita de áudio e
vídeo da Reunião do Conselho de Ética realizado no dia 01 de março de 2000.

Of/GSLE/no197/00

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador LUIZ ESTEVÃO
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Princípios orientadores do processo de cassação de mandato
eletivo de Senador da República

Índice da defesa do Senador Luiz Estevão no Senado

. Atipicidade legal dos fatos imputados na representação para
cassação do mandato

- Pedido

- Considerações finais

(a) Litispendência. Preexistência de processo político em curso
(b) Vício na expressão de vontade dos Partidos Políticos que induz

ilegitimidade processual ativa dos denunciantes para
oferecimento de representação. Decorrente cerceamento de
defesa.

(c) Renúncia tácita ao direito de representação
(d) Extemporaneidade da defesa oferecida antes de iniciada a

instrução probatória

- Exame completo das imputações trazidas na representação 86

(a) Atipicidade por ausência de contemporaneidade entre os
eventos trazidos na representação e o exercício do mandato de
Senador da República 65

(b) Atipicidade em razão de os eventos trazidos na representação
não guardarem qualquer relação com o exercício do mandato
de Senador da República 76

(c) Atipicidade em razão de as imputações não encontrarem
subsunção típica às hipóteses legais de cassação do mandato
de Senador da República 80

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(a) Versão única dos fatos: a verdade
(b) Inexistência de pressão sobre os assessores da Comissão

Parlamentar de Inquérito
(c) Versão única dos fatos: a verdade. Acusação repetitiva e prolixa
(d) A aquisição das Fazendas Santa Terezinha e Lagoão

Terminal de cargas de Duque de Caxias
Gestão de empreendimentos em Pernambuco

(9) Ligações telefônicas
(h) Terrenos no Morumbi
(i) Procurações outorgadas pelo Senador Luiz Estevão e

afastamento da gerência das empresas
U) Despropositada acusação de confissão de crime fiscal. Diferença

fundamental entre elisão fiscal e sonegação fiscal
(k) Pretensão de reduzir o Senador Luiz Estevão à condição de

"Lobista dos interesses do Grupo Monteiro de Barros"

11 - Preliminares

Junho de 2000Junho de 2000
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ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AlvIODEü
Av. Beira Mar216, 3° andar
20021-060 Rio deJaneíro RJ Brasil

TeL (021) 532 5592 Fax (021) 262 9402
e-mail: escritorio@amodeo.adv.br
nome page: vlww.amodeo.adv.br
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Felipe AIIlodeo (insc. 26.280/RJ e 145.334AJSP)
Jos~Antonioda Silva Junior (msc. 33.313)
Rogério Marcolini(insc. 76. 1731RJ e l45.335A1SP)
Afonso Destri (mse. 80.602JRJ e 145.333AISP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
ChristophMile",,:ski (insc. 94159)
Flávia Romero (msc.95.336)
Nathalia de Faria (insc. 96.661)
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A \DtFESA.OOC

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
rELIPE AMODEO

I

Princípios orientadores do processo de

cassação 1 de mandato eletivo de Senador da República

1 A cassação de mandato é espeCle do gênero perda do mandato,
correspondente às hipóteses inscritas nos incisos r, II e VI do artigo 55 da
Constituição Federal, sendo outra espécie a extinção do mandator que encontra
previsão nos incisos III, IV e V do mesmo dispositivo constitucional. Nesse
sentido a lição de Tito Costa, para quem "a perda de mandato é gênero do qual
são espécies a cassação e a extinção. Entende-se por cassação a imposição,
pela Câmara, da perda do mandato eletivo ( ... ), em virtude de ter seu titular
cometido falta funcional, de natureza político-administrativa prevista em lei,r
(Cassação e extinção de mandatos eletivos municipais em face da nova
Constituiçào do Brasil; Revista dos Tribunais, ano 80, jul.91, vaI. 669 r p. 254). Já
a "extinção do mandato é o perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou
ato que toma automaticamente inexistente a investidura eletiva, tais como a
morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões
expressamente fixado (desinteresser que a Constituição eleva à condição de
renúncia)r perda ou suspensão dos direitos políticos" (DA SILVA, José Afonso.
Curso de Direito Constitucional Positivo; 16a ed., Malheiros Editora, 1999, São
Paulo, p.538).

Isso se deve à natureza excepcional da

medida, que pretende a destituição do mandato político de

representante eleito em escrutínio majoritário, em oposição às

regras decorrentes do próprio exercício da democracia

repr'esentativa consagrada no parágrafo único do artigo primeiro da

Constituição Federal:

o processo de cassação de mandato de

Senador da República, a despeito de sua discutida natureza político

judicialíforme, está jungido a princípios irrenunciáveis de ordem

constitucional, que devem obrigatoriamente :ser observados em

todas as instâncias procedimentais, desde a instauração do

processo até o julgamento pelo Plenário.

Junho de 2000Junho de 2000
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Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

!\\'. 13ciraMar216. )n and::lr

20021·()60 Rio de Janeiro IU 13rasil

Td. (21) 532 5592 Fa... (21) 2629402

e-mail: ~crilorio@amodeo.adv.lT
lmmc pagc www.amodco.aJv.br

Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto,

brasileiro, casado, portador do documento de identidade nO

159375, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito

Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda sob o nO 010948581-53, com endereço na cidade de

Brasília (DF), Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 25, vem

respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados que

subscrevem a presente, apresentar defesa e provas nos autos do

procedimento ético-disciplinar nO 02/99, na forma e no prazo

previstos no artigo 15, inciso lI, da Resolução do Senado Federal nO

20 de 1993 (Código de Ética e Decoro Parlamentar), bem como

requerer diligências, com fundamento no disposto no artigo 5°,
inciso LV, da Constituição Federal e aplicação supletiva do artigo

399 do Código de Processo Penal; como segue.
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4 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.135.
5 O sufrágio \té, como nota Carlos S. Fayt, um direito público subjetivo de

natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da
atividade do poder estatal. É um poder que decorre diretamente do princípio
de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente. ( ... ) é pelo seu exercício que o eleitorado, instrumento
técnico do povo, outorga legitimidade aos governantes" (DA SILVA, José
Afonso. Op. cit. 1 p.350).

6 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.142.
7 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Comentários à Constituição do Brasil; 4° vol.,

tomo 11 Saraiva, 1995, p. 212.

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A1'vl0 DEO

Assim, "a eleição gera, em favor do eleito, o

mandato político representaVvo, que constitui o elemento básico da

democracia representativa"6
, e - conforme aponta Celso Ribeiro

Bastos - "nada mais é do que a investidura que o povo faz em

alguém por ele escolhido, segundo o procedimento eleitoral, para

desempenhar parte das funções mais altas do estado lt
7.

de exercício da representação se dá por meio do mandato

o sufrágio~ - universal/ direto e secreto -, enquanto o mecanismo

A técnica utilizada para a seleção dos

representantes da vontade popular, com previsão constitucional, é

Esse conceito de soberania popular,

"segundo ·0 qual o povo é a única fonte do poder", se materializa

por meio da "participação, direta ou indireta, do povo no' poder,

para que seja efetiva expressão da vontade popular/. Nos casos em

que a participação é indireta, "surge um princípio derivado ou

secundário: o da representação"4.
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"todo o poder emana do povo,

exerce por meio de representantes

eleitos ou diretamente, nos termos desta

Constituição ".

ESCRITÓRIO DE
FELIPE AMODEü

2 DA SILVA, José Afonso. Qp. cit., p.129.
DA S... vA, José Afonso. Op. cit., p.137.

Logo, "o que dá essência à democracia é o

fato de o poder residir no povo. Toda democracia, para ser tal,

repousa na vontade popular no que tange à fonte e exercício do

poder! em oposição aos regimes autocráticos em que o poder

emana do chefe l do caudilho 1 do ditador. Vale dizer1 portanto, que

o regime brasileiro da Constituição de 1988,

portanto, "funda-se no princípio democrático", como assenta o

constitucionalista José Afonso da Silva. "O preâmbulo e o art. 10 o

enunciam de maneira insofismável. (... ) Trata-se assim de um

regime democrático fundado no princípio da

se·_ undo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por

meio de reoresentantes. ou diretamente (parágrafo único do art.



8 BASTOS, Celso Ribeiro et alií, Op. cit., p. 212.
9 CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição de 1988; vol. V, la ed.,

Forense Universitário, 1991, São Paulo, p. 2658.
10 CRETELLA JR., Op. cit., DP. 2658-9.
11 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.142-3.
12 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.369.

Esse contrato - que consiste na investidura

do representante eleito na condição de mandatário - se dá por

"tempo determinado, referindo-se a uma dada legislatura. Assim, o

mandato parlamentar não se prolonga indefinidamenter

extinguindo-se de vários modos, conforme a causa que lhe

determine o desaparecimento, rompendo o vinculum iuris entre o

povo eleitor e o parlamentar efeito,,10.

J (j4.Zf)
1 i.}' f ;, .~ I: :.
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Isso porque "a extinção do mandato se dá,

em regra, com o exaurimento da legislatura,,13. Logo, "o decurso do

tempo é a regra, o modo normal da perda ou extinção do mandato.

A perda antecipada é sanção, ou pena"14
- e, portanto, "forma

excepcional de extinçâo,,15.

Justamente por constituírem exceção à

regra de irrevogabilidade do mandato é que as hipóteses e o

procedimento para perda do mandato devem observar o princípio

da estrita legalidade16 e seus corolários, os princípios da reserva

legal e do devido processo legal 17
, Afinal, "a interpretação das

normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos

políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve

dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado,

enquanto as regras de privação e restrição hão de entender

se nos limites mais estreitos de sua expressão verbal!

segundo as boas regras de hermenêutica"18.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE NvfODEO

13 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., pp. 211-2.
ld CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2659.
15 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., pp. 211-2.
16 "O princípio da legalidade é (... ) um princípio basilar do Estado Democrático de

Direito, como vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à
Constituição e fundar-se na legalidade democrática" (DA SILVA, José Afonso.
Op. cit., pA21).

17 "O princípio da ampla defesa, ou due process of law, é assegurado a todo
parlamentar ameaçado de perda de mandato, quer por parte da Mesa que
toma iniciativas de ofício, quer por parte de qualquer parlamentar ou de
partido político, ambos agindo mediante provocação" (CRETELLA JR., José.
Comentários à Constituição de 1988; vol. V, la ed., Forense Universitário,
1991, São Paulo, pp. 2667).

18 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.383.
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Entretanto, se, de um lado, "uma das

características do mandato é ser temporário", por outro lador o

mesmo é "irrevogável, porque o eleito tem o direito de manter

o mandato durante o tempo previsto para sua duração (... ),

salvo perda nas hipóteses indicadas na própria Constituição"ll . Em

resumo, "tem o eleito o direito de exercer e manter o mandato,

que é mandato político representativo"12
•

Segundo essa ótica, o mandato "confere,

portanto, poderes ao seu titular para representar o povo", É,

pois, o "instrumento nuclear para a configuração da democracia

representativa"8, Para José Cretella Jr., "entre o povo, do qual é

delegado, e o parlamentar, seu representante, forma-se um

contrato de direito público e constitucional, sendo o povo

mandante e o congressista, Deputado ou Senadorr o

mandatário"g.
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~'Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
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A '.OE7ESA.OOC

IJ - cujo procedimento for declarado

incompatível com o decoro parlamentar;

J - que infringir qualquer das proibições

estabelecidas no artigo anterio?4;

VI - que sofrer condenação criminal em

sentença transitada em julgado".

No que diz respeito ao mandato de

membros do Congresso Nacional, "são casos de cassação ( ... ) os

previstos.no art. 55 1 I, rI e VI", da Constituição Federal23
:

político do Estado é tão importante, que a lei não deveria deixar de

prever as circunstâncias em que ele deve ser interrompido em

benefício da segurança social,.,,22

ESCR[TÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

22 MORAES, Alexandre. Condenação Criminal! Suspensão dos Direitos Políticos e
Perda do Mandato Eletivo; Boletim 18CCrim nO 68, jul.ga, p. 9.

23 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.538.
24 O artigo 54 da Constituição Federal estabelece que "os Deputados e Senadores

não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia,

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que
sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades
referidas no inciso 1, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere o inciso 1, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo".
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Àdemais
l

"é sabido, no campo do Direito,

são

abrangem unicamente os casos ou pessoas que

ser

A:\OEFESA.OOC

Assim, o parlamentar só pode "ser privado,

definjtjva ou temporariamente, de seus direitos políticos em face de

19 NOGUEIRA, Rubem. Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro
Parlamentar; ;n Revista de Informação Legislativa, ano 29, abr.-jun.93, nO
118, p. 355.

20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, p. 513, apud DA SILVA,
José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo; 16a ed., Malheiros
Editora, 1999, São Paulo, p.538.

21 BERMUDES, Sérgio. Sobre a questão do impedimento de Senadores no
julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da República;
parecer de 27.nov.92, A OAB e o Impeachment, Conselho Federal da OAB
1993, Tipogresso Ed., Brasília, p.143.

pois como afirmava Pimenta Bueno (... ),'" o gozo. dos direitos

políticos, a participação ou intervenção no governo ou regime

Oral a cassação "é a decretação da perda

do mandato, por ter o seu titular incorrido em faita funcional,

definida em lei e com esta . Tendo l portanto,

natureza punitiva! deve - sempre - merecer interpretação

restritiva, sempre favorável ao titular de mandato eletivo, até

porque, como lembra Sérgio Bermudes, "presume-se - e esta

presunção é inilidível, pela forma de investidura dos ~enadores e

pela representação que lhes defere a Constituição da República 

que esses parlamentares sejam dotados da qualificação moral

necessária para desempenhar seu mandato, na conformidade da

sua magna função e dos interesses cuja proteção ela implica"21.

que as

designam e

00328 lllJIIIl<1-ICUd.:.....
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Portanto, em obediência ao princípio da

estrita legalidade, não poderá o congressista ter seu mandato

cassado, exceto em razão de qualquer das hipóteses expressa e

taxativamente elencadas na Constituição Federal.
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no referido dispositi~o

10

base

Ué incompatível com o decoro parlamentar,

além dos casos definidos no regimento

interno, o abuso das prerrogativas

asseguradas a membro do Congresso

Nacional ou a percepção de vantagens

indevidas" (art. 55, § 10).

Com

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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25 NOGUEIRA1 Rubem. Considerações acerca de um Código de ÉUca e Decoro
Parlamentar; in Revista de Informação Legislativa l ano 29, abr.-jun.93, f')0

118, p. 355.
26 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 266l.
27 COSTA, Tito. Cassação e extinção de mandatos eletivos municipais em face da

nova Constituição do Brasil; in Revista dos Tribunais, ano ao, ju1.91, vaI. 669,
p.254.

ESCRJTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

Assim, informa a Constituição Federal que

constitucional José Cretella Jr. afirma que "configuram-se, em

concreto, procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar:

(a) o abuso das prerrogativas asseguradas ao congressista,

(b) a percepção, no exercício do mandato, de vantagens

ilícitas ou imorais, (c) bem como toda e qualquer hipótese

definida, taxativamente, e com precisão, no Regimento

Interno da Câmara a que pertença o Deputado ou

Senador,,26. O cuidado do renomado autor é explicável, pois 

como lembra Tito Costa - "a previsão legal é indispensável, em

atenção ao princípio, aplicável também aqui! do nullum crimen,

nu/Ia poena sine lege,,27, daí a necessidade da precisa e exaustiva

determinação dos enunciados regimentais que remetam à quebra

do decoro parlamentar.

Junho de 2000j unho de 2000
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Entretanto, foi mais além o legislador

constituinte: consciente da abrangência da expressão decoro

parlamentar, e atento a que tal abertura interpretativa agride à boa

técnica legislativa, cuidou de precisar, no parágrafo primeiro do

artigo 55 da Constituição Federal, duas hipóteses caracterizadoras

da quebra do decoro parlamentar, legando à cada Casa Legislativa

competência derivada para, em seus respectivos regimentos

internos, elencar outras hipóteses concretas que se somariam

àquelas já inscritas no texto constitucional.

Nesse sentido a assertiva do ex-parlamentar

e Consultor Jurídico do Ministério da Justiça Rubem Nogueira em

publicação editada pelo próprio Senado Federal: "pelo art. 55 da

Constituição os casos de perda de mandato do Deputado ou

Senador são peremptórios. A enumeração é ta><;ativa. Ao

legislador infraconstitucional não é dado restringi-Ia nem

elastecê-la,,25.
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30 CRETELLA JR., José. op. cit., p. 2665.
)1 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., p. 214.
32 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cL, p. 214.
33 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit., p. 358.

Todavia, o poder delegado às Casas

Legislativas para disciplinar a: matéria dentro de sua competência

regimental não é absoluto ou discricionário, mas sim vinculado às

limitações impostas pela própria Constituição Federal, fonte

originária de tal atribuição. Assim é que "não se pode, a pretexto de

regulamentar o Texto Constitucional, modificá-lo. O que é dado ao

regimento interno fazer é a definição concreta de certas práticas

de deputados e senadores, de antemão definidas como lesivas ao

decoro parlamentarll31
. Em síntese, portanto, "cabe ao regimento

interno enunciar os casos concretos que configurem ofensa ao

decoro, mas nunca com a pretensão de uma definição abstrata"32.

Daí porque qualquer especulação quanto aos conceitos moral e

filosófico das expressões ética ou decoro se presta apenas ao

exercício ~emiótico e lingüístico, com vista à formação de definiçâ?

terminológico-semântica, mas jamais à caracterização de conduta

subsumível ao que a Constituição pretende como quebra de decoro

parlamentar, que deve encontrar definição concreta em elenco

taxativo de tipos legais construídos com absoluta clareza e

precisão. Afinal, "só a norma jurídica, não outra qualquer norma

ética, torna legítima a sanção que ela própria estabelece para o seu

descumprimento"]] .
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I registrando que adotou-se, aí,

,nul/um crimen, sine

11

a
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28 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit. 1 p. 352.
29 DA SILVA, José Afonso. Op. cit. 1 p.512.

/ege' .,,30

mandato,

José Afonso da Silva atenta para o fato de

que, "com o novo texto constitucional f o regimento interno de cada

Casa e o regimento interno Comum do Congresso Nacional

recobram sua importância de principal fonte do Direito

Parlamentarft29
, até porque, como diz José Cretella Jr"

ao decoro apta a ensejar a perda do

Com o risco de parecer redundante, mas

atento à necessidade de fixar parâmetros ao exame da matéria,

não é demais invocar novamente a lição de Rubem Nogueira: "para

a Lei Fundamental há casos de conduta com que se não

compadece o decoro parlamentar (sempre o decoro, e não outra

norma de comportamento):

vantagens indevidas. Fora daí só o Regimento

Interno de cada Casa do Congresso Nacional declarará o que seja

atividade 'incompatível com o decoro oarlamentar'. Tudo muito

transpa rente l128
•
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"I - a atribuição de dotação

orçamentária, sob a forma de subvenções

sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, a

entidades ou instituições das quais

participe o Senador, seu cônjuge,

companheira ou parente, de um ou de outro,

até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica

direta ou indiretamente por eles controlada,

ou ainda, que aplique os recursos

II - a percepção de vantagens indevidas

(Constituição Federal, art. 55, § 10), tais

como doações, benefícios ou cortesias de

empresas, grupos econômicos ou autoridades

públicas, ressalvados brindes sem valor

econômico;

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

lI! - a prática de irregularidades graves

no desempenho do mandato ou de

encargos decorrentes".

Assim I mesmo no exercício de sua

competência delegada t o Senado limitou-se a aperfeiçoar a previsão

constitucional já existente de quebra do decoro parlamentar pela

percepção de vantagens indevidas t acrescendo ainda a hipótese da

prática de irregularidades graves no desempenho do

mandato ou de encargos decorrentes. Ressalte-se que mesmo

nessa inovação, atendendo ao princípio da reserva legal e da

indispensável especificação do texto normativo, a Resolução cuidou

de também elencar taxativamente os casos que consistiriam nas

tais "graves irregularidades";

Junho de 2000
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Somente com a edição da Resolução nO

20j93, o Senado Federal - em duvidoso acatamento à reserva

constitucional que delegava tal competência ao Regimento Interno

da Casa - definiu as hipóteses concretas "incompatíveis com a ética

e o decoro parlamentar" (art. 5°):

"I o abuso das prerrogativas

constitucionais asseguradas aos membros

do Congresso Nacional (Constituição Federal,

art. 55, § 1°);

Entretanto, o Regimento Interno do Senado

Federal - como não poderia deixar de ser - limita-se a reproduzir,

no seu artigo 32 e respectivos incisos t os casos de perda do

mandato taxativamente elencados na Constituição Federal - até

porque não poderia ampliar o que o texto constitucional

expressamente restringiu. Contudo t abdicou de elencar as

hipóteses caracterizadoras da quebra de decoro parlamentar

- o que lhe facultava o texto constitucional -, atendo-se somente às

duas previsões já trazidas na própria Constituição: o abuso das

prerrogativas asseguradas ao Senador ou a percepção de

vantagens indevidas (art. 32, § 1°).

Ou seja: só haverá quebra de decoro nas

hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal e

no Regimento Interno das Casas Legislativas do Congresso

Nacional.

00334 Quinta-feira 22
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./ pelo abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas

aos membros do Congresso Nacional;

./ pela de vantagens indevidas (Constituição

Federal, art. 55, § 10), tais como doações, benefícios o~

cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades

públicas, ressalvados brindes sem valor econômico; e

-/ pela prática de irregularidades graves no desempenho

mandato ou de encargos decorrentes, compreendendo aí

tão-somente

lI! - praticar abuso do poder econômico no

processo eleitora/".

de .

que se demonstrará

Assim, à luz do que dispõe o Regimento

Interno do Sen'ado Federal, interpretado em conformidade com a

Constituição Federal, sob a égide dos princípios da soberania

popular, da democracia representativa, do sufrágio, do mandato

eleitoral, da estrita legalidade e da reserva legal, e partindo da

regra de hermenêutica que impõe interpretação restritiva às

normas limitadoras de direitosl é forçoso reconhecer que somente

se admitirá a cassação de mandato de Senador da República (art.

11) nas hipóteses de infringência

(que reproduz o artigo 54 da Constituição Federal); de

e

Junho de 2000
Junho de 2000
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fI - dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios

de comunicação, considerados como tal

pessoas jurídicas que indiquem em seu objeto

social a execução de serviços de radiodifusão

sonora ou de sons e imagens;

II - a criação ou autorização de encargos

em termos que, pelo seu valor ou pelas

características da empresa ou entidade

beneficiada ou contratada, possam resultar

em aplicação indevida de recursos

públicos".

"1 - celebrar contrato com instituição

financeira controlada pelo poder público,

incfuídos nesta vedação, além do Senador

como pessoa física, seu cônjuge ou

companheira, e pessoas jurfdicas direta ou

indiretamente por eles controladas;

FELIPE AMODEO

recebidos em atividades que

cO/'respondam rigorosamente às suas

finaJidadés estatutárias;

A \DEFE5A Doe

Além disso, em seu artigo 4°, a Resolução

nO 20/93, ainda dentro do capítulo intitulado Dos Atos Contrários à

Ética e ao Decoro Parlamentar, estabelece vedação expressa para

Logo, somente esses dois casos, expressos

no Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nO 20/93),

poderiam caracterizar irregularidades graves no de.sempenho do

mandato ou encargos decorrentes, o que remeteria à

;~"'r"\,..,....,...,~+-íhilil"brlo com o decoro parlamentar.



Quanto às hipóteses inscritas no artigo 4°

do Regimento Interno, alguns autores, como Rubem Nogueira,

entendem-nas inaplicáveis porque conflitantes com o texto

constitucional, uma vez que "não se compreende (... ) nos limites

da força normativa de um Regimento Interno, nem tampouco nos

de uma Resolução elaborada por determinação sua, proibir mais do

que a Constituição proíbetl34
•
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exercício do poder, que se efetiva pela técnica da representação política (o
poder é exercido em nome do povo). Governo para o povo há de ser aquele
que procure liberar o homem de toda imposição autoritária e garantir o
máximo de segurança e bem-estar" (DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito
Constitucional Positivo; 16a ed.( Malheiros Editora, 1999, São Paulo, p.139).

36 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.538.
3

7 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Cassação de mandato eletivo e controle
jurisdicional; in Revista de Direito Público, ano 22, jan.-mar.89, nO 89( p. 161.
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Ressalte-se, como bem lembra Geraldo

Ferreira Lanfredi, que "as formalidades contempladas em lei para o

processo de cassação do mandato eletivo, bem assim a

determinação precisa dos motivos ensejadores da cassação, visam

a preservar o detentor do mandato político, nascido da

vontade popular, de ameaças e desmandos provenientes da Casa

Legislativa, notando-se que a perda do mandato político é assunto

que diz respeito ao próprio regime democráticou37
•

Entretanto, mesmo atendo-se às hipóteses

legais de cassação, a perda do mandato dependerá "de decisão da

Câmara ou do Senado, por voto secreto e maioria absoluta,

mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político

representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa".

Para tanto, instaura-se "um processo político de apuração das

causas que justificam a decretação da perda do mandato isto é, da

cassação deste pela Casa a que pertencer o imputadof/36. O rito

deste proçesso está disciplinado nos artigos 12 e seguintes dQ

Regimento Interno do Senado.

Junho·de 2000Junho de 2000
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34 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit., p. 354.
3S "Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder

emana do povo), de conformidade com o princípio da soberania popular que é,
pelo visto, o princípio fundamental de todo regime democrático. Governo pelo
povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade popular, que se apóia
no consentimento popular; governo democrático é o que se baseia na adesão
livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade do

. ~( :- FE; I~:-V!,\I.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

til a criação ou autorização de encargos em
termos que, pelo seu valor ou pelas características
da empresa ou entidade beneficiada ou contratada,
possam resultar em aplicação indevida de
recursos públicos.

• a atribuição de dotação orçamentária, sob a
forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer
outra rubrica, a entidades ou instituições ~as

quais participe o Senador, seu cônjuge,
companheira ou parente, de um ou de outro, até o
terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou
indiretamente por eles controlada, ou ainda, que
aplique os recursos recebidos em atividades
que não correspondam rigorosamente às suas
finalidades estatutárias; e

Afora essas hipóteses, a cassação do

rTldndato de Senador da República é medida arbitrária, que viola a

Constituição Federal e fere a ordem jurídica do Estado Democrático

de Direito35 em sua própria essência.

00338 Quinta-feira 22
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orientadores

Senador
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linhas gerais, os

cassação

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

39 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2671.

Entretanto, já prevendo a existência

daqueles que - por absurdo - entendam que as questões aqui

Assim, em síntese, no processo de cassação

de mandato de Senador da República, é indispensável atentar para

o fato de que o imputado é legitimo representante

popular/ eleito em escrutínio regular para o exercício de

mandato irrevogável, por tempo determinado. Qualquer hipótese

de antecipação do término do mandato deve obrigatoriamente

1"I.ol"'nll"II"ol" rio nl".or.oif-n expresso! que será sempre

em beneficio do parlamentar

que - pela forma de investidura e pela representação que lhes

defere a Constituição da República - deve-se presumir seja dotado

da qualificação moral necessária para desempenhar seu mandato.

Finalmente! o processo de cassação deve orientar-se pelos

princípios do contraditório e

assegurando-se ao imputado o mais amplo exercido de defesa,

com todos os meios e recursos a ela inerentes. Esses são, em

Ademais, "é mister, ainda/ que os textos

normativos fu ncionem pela aplicação correta e

garantindo o adversário, e não favorecido privilegiadamente o

co-partidário. Sem o que a legalidade existirá no papel, mas não na

execução,,40.
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38 Despacho liminar do Min. Néri da Silveira no MS nO 21.360-DF do Tribunal

Pleno do Supremo Tribunal Federal.

FELIPE NvIüDEü

Isso porque, "contrapondo-se ao

inquisitorial, que dispensa o contraditório/ o princípio da ampla

defesa possibilita ao acusado () produção de provas/ o que lhe

permite carrear para os autos elementos que lhe demonstrem a

inocência. A ampla defesa encontra base no direito natural/ sendo

informada, antes de tudo, pela regra ' nemo inauditus damnari

potest ' .,,39

Partindo dos princípios da ampla defesa! do

contraditório e do devido processo legal - reflexos instrumentais do

basilar da estrita legalidade -/ é ponto incontroverso que o

Senador imputado possa, a todo tempo, pessoalmente ou por seu

advogado (art. 16 do Regimento Interno)!

Afinal, "a Constituição estende a garantia do

e ampla defesa a qualquer acusado, não cabendo

excluir desse amparo o parlamentar ao responder a processo, no

âmbito da Casa Legislativa, em se cominando penalidade de perda

temporária" - ou definitiva - "do exercício do mandato,,38.



40 FAGUNDES, Miguel Seabra. A Legalidade Democrática; Discurso de posse na
Presidência do Instituto dos Advogados do Brasil, Recife, 1970, p. 25.

trazidas não passam de firulas jurídicas, inaplicáveis ao

procedimento essencialmente político de cassação de mandato

eletivo f a eles se responde com a invocação de preciosa passagem

do discurso de posse de Miguel Seabra Fagundes na presidência do

histórico Instituto dos Advogados do Brasil:

00343 Quinta-feira 22
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individuais, pois, quando se limita o poder é,

precisamente, para salvaguardar esses

direitos contra os abusos da força; e quem diz

preservação dos direitos individuais diz

respeito à pessoa humana, em suas

aspirações, em sua palavra, em sua vida, em

sua integridade física, intelectual e moral,

pois nesses elementos é que está o cerne dos

direitos individuais.

A ordem jurídica não é um formalismo

artificioso de bacharéis. É o império de todas

as leis, que completam o arcabouço

normativo do Estado. É o império da lei, como

norma impessoal limitativa do poder dos

governantes e da liberdade dos governados

como norma de disciplina do convívio de

todos, instrumento primário de paz no dia-a

dia da vida coletiva, indispensável para que

todos se sintam em segurança e para que se

possa construir, pelo trabalho tranqüilo, a

prosperidade geral. Onde não haja respeito à

lei, imperará o arbítrio da vontade pessoal; e

por mais virtuoso que seja o titular do poder

sem peias, ninguém estará seguro se, nos

direitos e na vida, ficar dependente, sem

apelo, da sua tolerância e do seu acerto.

A ordem jurídica não é um formalismo

artificioso de bacharéis. Ela significa paz,

segurança e bem-estar para todos na

comunidade'~l.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Presidência do Instituto dos Advogados do Brasil, Recife, 1970, pp. 21-2.
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A ordem jurídica não é um formalismo

artificioso de bacharéis. C, antes de tudo, o

império da Constituição, na sua inteireza

estrutural e na plenitude de sua dinâmica. E

quem diz Constituição, diz limitação de

poderes, pois essa a finalidade precípua das

cartas constitucionais; quem diz limitação de

poderes diz preservação de direitos

determinado por normas impessoais,

elaboradas no interesse de todos e para a

todos garantir contra a injustiça, o abuso, a

opressão. Assim aparece ela para aqueles

cujos passos de arbítrio embaraça, mas não

para os que à sua sombra se protegem contra

as demasias de quem detém o poder. Seja o

poder político, seja o econômico, seja o da

demagogia, que é o poder dos que não detém

o mando, nem a riqueza.

tiA ordem jurídica não é um formalismo

artificioso de bacharéis. Dizem-/?a assim,

aqueles a quem ela incomoda, porque ao

poder pessoal, arbitrário e primitivo,

comandado pela vontade e pejos interesses

pessoais ou de castas, opõe o poder

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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As três primeiras remetem a indiscutível

arquivamento, pelo que assim sendo - e deverão ser - tratadas,

merecerão destaque e submissão à apreciação do colegiado ético

disciplinar, para que seja o feito remetido ao já tardio

arquivamento.

Devei desde logo, ser registrado - no

entanto - que a enunciação das quatro razões preliminares busca o

esgotamento da matéria e não expressa qualquer barganha

alternativa no pedido final r sendo aqui e assim postas no menos

para prequestionar a matéria, a cujo exame ou reexame não

renunciará o Senador Luiz Estevão.

Se, por absurdo, ultrapassados os três

primeiros e intransponíveis obstáculos, a qoarta das preliminares

carecerá somente da decisão singular do Excelentíssimo Senador

Relator, para que remeta o feito à indispensável instrução, com a

determinação de produção da prova imprescindível ao pleno

exercício da defesa.

Junho de 2000Junho de 2000
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(a) Duplicidade de procedimento, sobrepondo-se este a

outro em curso;

(b) Ilegitimidade ativa dos denunciantes para oferecimento

de representação;

(c) Renúncia tácita dos partidos políticos a esta

representação;

(d) Extemporaneidade da defesa oferecida antes de iniciada

a in?trução probatória.

A:\OEFE5A.OOC

Estas questões preliminares deverão

anteceder a qualquer outro exame por parte do Excelentíssimo

Senador Relator.

Há, pelo menos, quatro para o não

prosseguimento do feito, que devem ser examinadas

preliminarmente. Cada uma delas é razão bastantel isoladamente,

para obstar de plano o andamento desta denúncia/representação.

São elas:



o Regimento Interno do Senado Federal,

. complementado pela Resolução na 20/93, do mesmo Senado, que

"institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar"r dispõe em seu

artigo 13 que a representação para a perda do mandato senatorial

será exclusivamente de

o processo por quebra de decoro

parlamentar é servil ao artigo 55, § 20 , da Constituição Federal ao

informar que a cassação

00347 Quinta-feira 22

',' {J ~ 7177'
~r),\ ~ . '.

At-jO
L'i;-;

{~":·'f;-.• ,"!i~. !':-~ I~:;!!'=l:~ ,\, .: °I ......pl~-~rr:!:'ii;;J

~:.:!. ;·'.:..~l.rln ;:-~:DF' r~~.:: I.,

26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A:\OEFESA,OOC

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

42 Observe-se que a regra impõe que o "partido político" exerça a representação
e não parlamentar ou parlamentar com cargo de direção em partido político.
A propósito da representação, veja-se o parecer da Advocacia do Senado, de
12.jan.OO, fls. 173 a 206.

Observe-se que aqui se fala de

representação, que não se confunde com a denúncia. Isso porque o

artigo 17 da Resolução nO 20/93 permite a "qualquer parlamentar,

cidadão ou pessoa jurídicall apresentar não representação, mas

denúncia perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

a Mesa do Senado;

o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; e

os Partidos Políticos representados no Congresso

Nacional42
.

Vale registrar que dos três únicc>s

organismos çom legitimação ativa para representar contra

parlamentares, cuidou o legislador de exigir de dois deles, a Mesa

do Senado e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (art. 58, §

10 da CF e arts. 60 do RISF e 23 da Res. 20/93) que tivessem

"participação proporcional das representações partidárias ou blocos

parlamentares com atuação no Senado", ou "a proporcionalidade

partidária (... )".

Ou seja, pela conjugação do dispositivo

constitucional, com a Resolução que complementa o Regimento

Interno do Senado Federal, estes últimos com força legislativa

infraconstitucionalr depreende-se que só tem legitimação ativa para

a representação por quebra de decoro parlamentar
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"será decidida pela Câmara dos Deputados ou

pelo Senado Federal, por voto secreto e

maioria absoluta, mediante provocacio da

respectiva Mesa ou de partido político

representado no Congresso Nacional,

assegurada a ampla defesa".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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"iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar ou de Partido Político

representado no Congresso Nacional".

(a)

Litispendência.

Preexistência de processo político em curso

A·\OEFESA.DOC
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Assim, haverá litispendência no processo

pela perda temporária ou definitiva de mandato senatorial quando

se verificar a existência de mais de um processo sobre o mesmo

fato em andamento.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

Mais ainda: sendo claramente punitivo o

processo que busca a perda temporária ou definitiva de mandato

parlamentar, no que forem lacunosas ou silentes as regras

instrumentais do Código de Ética e Decoro Parlamentar e do

Regimento Interno do Senado Federal, há que se buscar o

suplemento do Código de Processo Penal, inclusive nas regras

relativas à litispendência.

A litispendência funda-se no "princípio de

que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. É o

non bis in' idem que se tem em vista. Existente .um processo, e
incompreensível que se inicie outro pelo mesmo delito".43

o que pretendeu o legislador com a criação

do instituto da litispendência foi evitar que dois processos idênticos

corram paralelamente sobre o mesmo fato e do julgamento desses

processos advenham decisões contraditórias.

A litispendência, portanto, pode ser

identificada a partir da presença de elementos que, quando

verificados, impedem o desenvolvimento da demanda. São eles a

43 MAGALHÃES NORONHA, Eduardo. Curso de Direito Processual Penal, Ed.
Saraiva, 7a ed., São Paulo, 1974, p. 62.
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"re/ativas ao descumprimento, por Senador,

de preceitos contidos no Regimento Interno e

neste Código".

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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"oferecida a representação (... ) será ela

inicialmente encaminhada, pela Mesa. ao

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (...)".

Outra questão ainda é que, seja quem for o

autor da representação - entre os legitimados! por óbvio -, ela será

sempre submetida ao iuízo de admissibilidade da Mesa. É o que

impõe o artigo 14 da Resolução nO 20/93 do Senado Federal,

quando dispõe que

o mesmo artigo 58, § 10, da Constituição

Federal, Que impõe composição partidário-paritária à Mesa do

Senado, também impõe proporcionalidade partidária na composição

" ...de ~ada Comissão... ", e entre elas as Comissões Parlamentares

de Inquérito, o que se verá importantíssimo adiante.

Nesse caso f a denúncia - despida do caráter

institucional da representação - lMl:;.... "'<R\,"rI:;'~

ümediat:arrlerlte deliberação da Mesa Diretora

00348 Quinta-feira 22
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A orientação é a mesma dada pelo Supremo

Tribunal Federal. "É necessário que o mesmo autor, invocando o

mesmo fato, formule o mesmo pedido contra o mesmo réu"45.
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Ora, no caso presente, após 9 (nove) meses

de atividades farta e abundantemente levadas à opinião pública

pela mídia nacional, de inúmeras sessões, diligências, escândalos,

depoimentos e debates, foram concluídos os trabalhos

investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado

Federal, instaurada pelo requerimento nO 118 de 1999,

ESCRlTÓlUO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

Finalmente, Mirabete lembra que se não

acolhida a argüição, "a litispendência configura constrangimento

ilegal (bis in idem)/ sanável via do habeas corpus/f48.

"para apurar no prazo de 120 (cento e vinte)

dias fatos do conhecimento do Congresso

Nacional e outros divulgados pela imprensa,

contendo denúncias concretas a respeito de

irregularidades praticadas por integrantes de

Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais e

de Tribunais de Justiça. tr

A, \DEft:SA,OOC

48 Op. cit.( p. 210.

Ao concluir seus trabalhos, a CPI do

Judiciário elaborou e aprovou inúmeros relatórios parciais,

enfrentando as diversas questões objeto de investigação, para final

aprovação do conjunto.

Um desses inúmeros parciais foi o "Relatório

sobre o caso do TRT da 2a Região". Esse relatório tem vinte e um

títulos, iniciando pela "Introdução", para encerrar em

"Considerações finais". Entre outros tantos títulos que referem

"Operação Panamá", "Do enriquecimento ilícito do Juiz Nicolau",

Junho de 2000
Junho de 2000
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44 MlRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 2a ed. Ed. Atlas S.A., 1992, p. 210.
4S RCrim nO 1.245, DJU de 30.mar.79, p. 2410.
46 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado,

Editora Rio, p. 293.
47 Op. cit.( p. 210.

É bom lembrar que a litispendência não se

confunde com a prevenção: "na primeira, há dois processos pela

mesma causa e apenas um deles deve prosseguir (o que primeiro

foi instaurado); na segunda, há um processo, sendo determinada a

competência pela precedência dos atos do juiz com relação aos

demais inicialmente competentes,,47.

De qualquer forma, "é preciso que não se

perca de vista a circunstância de ser o processo pelo mesmo fato

punível o elemento preponderante, para apuração da

Iitispendência,,46.

identidade de pedido, de partes, e mesma causa de pedir (razão de

fato). "Numa expressão bem simples, se o mesmo autor, com o

mesmo fundamento de fato, faz o mesmo pedido, contra o mesmo

réu, a demanda é a mesma que a anterio('. Ressalte-se que,

quanto à razão de fato, a litispendência é determinada não pela

classificação jurídica que lhe tenha dado o autor, mas pelo fato

descrito na inicial e imputado ao acusado,,44.

00350 Quinta-feira 22



00353 Quinta-feira 22

, ..... ; ••1 .. :-' , .,' ~':'

u:.L.. I. 19Q1,
rLfI!::.

32

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A:\DEF'ESA,DOC

Frustrando seus detratores, em 30.jun.99 o

Senador Luiz Estevão procurou, espontaneamente a' Comissão

Parlamentar' de Inquérito do Senado Federal r antecipando a data

que lhe fora destinada! e prestou todas as informações necessárias

ao esciarecimento dos fatos aos parlamentares que participava'm

das investigações, esgotando com respostas objetivas todas as

indagações que lhe foram feitas.

._,': ", !!' ::; ;F!~/\.L

"existiu uma expressiva movimentação

financeira entre as empresas do Grupo

Monteiro de Barrosr responsáveis pela

construção do Fórum trabalhista e empresas

do Grupo OK",

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE NvlüDEO

Afirmou ainda aquele relatório que durante

o período da obra no fórum trabalhista de São Paulo

Por conta dessas ilações o Senador Luiz

Estevão seria convocado a prestar declarações naquela Comissão

Parlamentar de Inquérito, sendo certo que entre o requerimento de

sua convocação - junho de 1999 - e a data prevista para a oitiva 

agosto de 1999 - medeava o lapso de tempo de um mês, ao curso

do qual continuariam a ser feitas declarações públicas

irresponsáveis, atribuindo esse ou aquele comportamento ao

empresário e Senador da República, bem como especulações e

divulgação ilícita de dados obtidos com sigilo bancário e fiscal

"transferidos" para CPI/ para se adotar o eufemismo em voga.

Junho de 2000
Junho de 2000
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llintenso relacionamento de natureza

comercial entre diversas empresas do Grupo

Monteiro de Barros e OK entre 05 anos de

1992 e 1998, que não teria sido objeto do

interesse da CPf, não fora a existência de

indícios de que esta vinculação também

poderia ter acontecido em relação à

construção da obra do Fórum Trabalhista de

São Paulo (. .. )",

"grande fluxo de ligações entre as empresas

do Grupo Monteiro de Barros e OK no período

de execução da obra do TRí-SP, bem como se

comprovou também um fluxo de telefonemas

entre empresas do Grupo OK e seu principal

acionista, o S. Luiz Estevão, com o Juiz

Nicolau dos Santos Neto".

A:\OEFESA,OOC

concluindo ao final

Nesse contextor é referido a latere o

Senador Luiz Estevão, empresário e acionista de empresas do

Grupo üK
r

mencionado pelo relatório da CPI que, no curso das

investigações, teria verificado

"Da auditoria do Tribunal de Contas da União em 1992"r ou o

"Enquadramento no Direito Internacional", etc. - em nada

pertinentes ao que aqui se trata -, há um único título de interesse

da presente representação que é -
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ESCRITÓIUO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

49 Aliás! não só ao Ministério Público Federal, mas a 62 organismos, a maior parte
deles para fins investigatórios (estes, por exemplo, além do MPF, várias
Procuradorias de Justiça Estaduais/ diversos organismos policiais nacionais' e
internacionais) ou ético-disciplinares (estes, por exemplo, vários CREAA,

não desfrute de competência - no sentido jurídico e vernacular _,

seriedade, honestidade e sentimento de dever político para quedar

se inerte diante de fato que, se bastante e suficientemente

provado, provocaria de imediato seu encaminhamento ao Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar.

Ou seja, não há qualquer dúvida que 

naquele momento - as imputações contra o Senador Luiz Estevão

que pudessem ter conteúdo ético-disciplinar foram claramente

examinadas pelo órgão bastante não só para representar - formal

ou informalmente - como também para exercer o juízo de

admissibilidade e encaminhar o feito ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, se fosse o caso de constatado qualquer arranhão no

prestígio daquela Casa, mesmo que leve, passível que fosse de

advertência ou censura. Não o era. O processo não foi ao Conselho.

A Mesa do Senado conheceu do caso e determinou mais

investigações.

Ou seja! o que a Mesa do Senado fez com

aquele expressivo volume de informações e papéis foi remetê-los

para o Ministério Público Federal49! na exata inteligência do artigo

19 da Resolução do Senado Federal nO 20/93, que "Institui o

Código de Ética e Decoro Parlamentarll
, e que dispõe:

Junho de 2000Junho de 2000
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"ser encaminhadas ao MinistérifJ Público

Federal para que promova a

responsabilidade civil e/ou criminal dos

responsáveis pelo atos ilícitos aqui arrolados,

conforme determina o artigo 58, parágrafo 3°

da Constituição Federa/".

ESCRITÓRIO DE AD~OCACIA

FELIPE AMODEü

Nada mais foi feito ou deliberado por aquele

órgão do Senado que, à luz dos fatos então relatados e das provas

(ou indícios) colecionadosr poderia - e deveria - de ofício

determinar qualquer outra providência de natureza ética,

administrativa ou política. E não se poderá jamais afirmar que

aquela Mesa composta pelos mais ilustres Senadores da República

Foi integralmente aprovado! sem qualquer

reparo, emenda ou ressalva, e remetido ao Ministério Público

Federal para prosseguimento das investigações.

o referido relatório foi encaminhado à Mesa

do Senado Federal, para conhecimento do Plenário, como

determina o Regimento Interno daquela casa legislativa (art. 150!

RISf).

Exaustivos depoimentos foram prestados,

documentos requisitados e analisados, sigilo bancário e telefônico

de inúmeros investigados foram quebrados até que foram

concluídos os trabalhos investigatórios da CPI com a elaboração de

relatório final e a recomendação de que todas as informações e

conclusões deveriam

00354 Quinta-feira 22
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Verifica-seI portanto, que a Mesa do

Senado, embora tenha determinando a remessa do processado ao

Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações, não

"arquivou o caso 11, não excluiu a adoção de futuras iniciativas contra

parlamentares envolvidos, posto que efetivamente se tem em

andamento .procedimento investigatório que, além de apurar

eventuais ilícitos civis e penais, também apura responsabilidades

diversas que ensejarão ou não a continuidade de procedimento

para definição, apuração e punição de quebra de decoro

parlamentar, se ficar demonstrada.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00357 Quinta-feira 22

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

o relatório da Comissão Parlamentar de

Inquérito consignou expressamente que os trabalhos de

investigação não foram concluídos na íntegra, principalmente com

relação ao alegado relacionamento ou movimentação financeira das

empresas do Grupo OK e Monteiro de Barros.

Acolhido o relatório da CPI, todos os

documentos e dados foram remetidos ao Ministério Público Federal

para continuação das investigações uma vez que - evidentemente 

entenderam os parlamentares que integravam a Mesa do Senado

que não havia provas concretas e bastante da prática de conduta

não só que induzisse relevo criminal, mas também que atentasse

contra o decoro parlamentar, pois se assim entendessem teriam

promovido a remessa imediata do processado ao Conselho de Ética

e Decoro Parlamentar para continuidade do procedimento político

administràtivo, evidentemente adiado para coleta de

"esclarecimentos suficientes",

Junho de 2000
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"não suficientemente esclarecidos"

ESCRITÓRIO DE ADYOCACIA
FELIPE Al\10DEO

"instauração do devido procedimento legal

para investigar a responsabilidade dos

titulares dos Grupos Monteiro de Barros e OK,

Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho e Senador

Luiz Estevão, em atos lesivos ao patrimônio

Público e enriquecimento ilícito /~

....-.,.".)
'ó: ,! i.";::\ ,.

"as apuracões de fatos

responsabilidade previstos neste Código

poderão, quando a sua natureza assim o

exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou

às autoridades policiais, por intermédio da

Mesa do Senado, caso em que serão feitas as

necessárias adaptações nos procedimentos e

nos prazos estabelecido5/~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Junho de 2000

várias corregedorias de diversos tribunais estaduais, etc.) conforme se vê da
relação trazida às fls. 217 a 220 da própria Representação.

à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal.

E não poderia, por coerência l ser de outra

forma. Afinal, aquele Relatório J aprovado na íntegra J sem ressalvas,

registra enfaticamente a recomendação de rémessa de toda

documentação ao Ministério Público Federal para

00356 Quinta-feira 22



A representação contra o Senador Luiz

Estevão imputando os mesmos fatos objeto do relatório da CPI do

Judiciário - que[ repita-se à exaustão, foi aceito pela Mesa do

Senado e aprovado pelo Plenário - viola seu direito líquido e certo

de se ver processar uma única vez pelos mesmos fatos.
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"admitir que a iniciativa de outra origem, que

a da CP! - que não houve e já não pode por

haver encerrados os trabalhos e encaminhado

o Relatório ao MP - pudesse determinar a

abertura de processo parlamentar para a

declaração de perda de mandato, seria

subverter a ordem das coisas, desconhecendo

a investigação especialmente feita, e suas

conclusões, unanimemente aprovadas, vale

dizer, por todos os partidos. Demais, seria

insegurança desmedida para as pessoasH 50.

ESCRITÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE Al'vtüDEü

Surpreendentemente, a duplicata de

representação foi recebida pela mesma Mesa do Senado[ dando

ensejo à instauração de duplicata de procedimento, uma vez que já

em curso outro que o antecede, pendente do aprofundamento de

investigaç'ões do Ministério Público.

Ora, a Mesa do Senado jamais poderia dar

seguimento à duplicata de representaçã'o sem antes ter notícias do

encerramento das investigações empreendidas por sua própria

determinação no primeiro processado.

O professor Josaphat Marinho, respondendo

consulta formulada pelo Partido do Movimento Democrático

Brasileiro/ frisa com bastante propriedade que

50 fls. 104 e 105 dos presentes autos.
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Ocorre que em momento imediatamente

posterior/ valendo-se exata e unicamente dos mesmos

relatório, papéis e informações adrede conhecidos,

aprovados e encaminhados à investigação pela Mesa do

Senado, pretendendo releitura nova de fatos velhos/ alegando

supostas contradições existentes nas declarações prestadas pelo

Senador Luiz Estevão à Comissão Parlamentar de Inquérito do

Senado/ o Partido dos Trabalhadores - PT, o Partido Democrático

Trabalhista - PDT/ o Partido Socialista Brasileiro - PSB/ o Partido

Popular Socialista - PPS/ o Partido Comunista do Bras'i! - PC do 8,

o Partido ::rde - PV e o Partido Liberal -Pl, ofereceram nova

representação, pelos mesmos fatos e suporte indiciário,

contra o Senador Luiz Estevão[ imputando-lhe a prática de atos que

- sugerem eles - atentariam contra o decoro parlamentar. Pedem

nada menos do que a pena extrema, a pena de morte do

parlamentar/ a .cassação do mandato que lhe foi outorgado a tempo

certo por 460 mil brasileiros.

00358 Quinta-feira 22
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"se funciona CPf, inquire o Senador/ pede-lhe

documentação e, afinal, submete toda a

matéria controvertida, como no caso, à

iniciativa do Ministério Público, é porque não

houve razão ou condição para julgamento de

índole parlamentar e política, embora de

extensa investigação. PermWr, depois dessa

investigação com poderes judiciais, que se

instaure o rápido procedimento de cassação

por falta de decoro, e por motivos anteriores

ao mandato, é reduzi-lo a um título

desprezível.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

Imagine-se, em snuação como a do Senador

Luiz Estevão, que não é acusado de nenhum

ato desprimoroso no exercício do mandato,

que ele não venha a ser denunciado, ou

condenado, em conseqüência do apurado na

CPI, porem sofra precipitadamente a punição

política. Perderia o mandato sem receber

sanção penal, num quadro em que os fatos

contra e/e apontados são anteriores ao

exerCÍcio das funções de Senador e a elas

estranhos/ pois relacionados a seu status de

empresário" 52,

o professor Josaphat Marinho complementa

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

asseverando que

A. \DErESA.DOC

Si "Decoro parlamentar e cassação de mandato eletivol

', Revista de Direito
Público, nO 10, 1969, p. 88/91, in Parecer do Prof. Josaphat Marinho, fls. 106.

Junho de 2000Junho de
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o professor Miguel Reale adverte que
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na primeira e primordial condição para a

instauração de um processo de

responsabilidade parlamentar é a existência

de um ato que, por sua natureza, possa

configurar, objetivamente, uma infração a um

dever político determinado. Quando não há

qualquer correspondência lógica entre o

supedâneo fático (. .. ) e a norma

constitucional invocada, o que· surge, sob a

aparência de um processo, é o abuso ou o

desvio de poder, como decorrência do puro

querer da maioria l/
51

,

como é o caso da cassação do mandato eletivo.

A: \OEFéSA ooe

Nesse sentido, portanto, enquanto os fatos

ora imputados ao Senador Luiz Estevão não fórem devidamente

esclarecidos na investigação em andamento, como sugeriu o

relatório da CPI do Judiciário, aprovado pela Mesa do Senado

Federal, instaurar outro processo disciplinar sem qualquer suporte

fático - quando sabidamente o existente não era bastante - será

submeter o Senador Luiz Estevão ao risco absurdo de vir a ser

punido antes de ser regularmente processado no feito regularmente

em andamento, ora pendente de novas apurações.
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"é óbvio que examinar se um determinado

fato concreto ofende ou não o decoro

parlamentar é um julgamento político, uma

apreciação soberana da Casa interessada.

Mas Senhor Presidente, não faria a injúria ao

Poder Legislativo de dizer que esse

pronunciaria essa valoração política sem

antes ter convicção plena da materialidade e

da autoria do fato imputado ao parlamentar,

se este os nega" (RTJ 146/165).53

"o Relatório da Comissão e suas conclusões,

bem assim o pronunciamento e depoimento

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEü

Portanto, a continuidade daquele primeiro

procedimento pela existência de quebra do decoro parlamentar só

pode ser aferida após a conclusão de investigações atribuídas ao

Ministério Público Federal.

Admitir a instauração de duplicata de

processo disciplinar, pelos mesmos fatos e com a mesma coleção

indiciária, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado

não admitiu e a Mesa do Senado não autorizou de plano, é criar o

risco de perseguições políticas e inobservância de preceitos

constitucionais garantidores do estado democrático de direito.

o ex-Procurador-Geral da República, Dr.

Aristides Junqueira, em parecer relativo ao assunto acrescenta que

53 fls. 163 dos presentes autos.
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Ademais, como também frisou o ilustre

professor Josaphat Marinho, não se pode invocar contradição ou

mentira no depoimento prestado pelo Senador Luiz Estevão para o

oferecimento de representação por quebra de decoro parlamentar,

uma vez que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito não

vislumbrou qualquer atentado ao decoro partidário! deixando de

consignar qualquer registro nesse sentido no relatório final

integralmente acolhido pela Mesa do Senado, que, por sua

vez, determinou o processamento acorde ao Regimento Interno do

Senado Federal aos processos por quebra de decoro parlamentar

não suficientemente instruídos: determinou investigações.

Aliás, foi justamente com o escopo de se

evitar um processo político açodado e temerário que a Mesa do

Senado e o Plenário entenderam a necessidade de se aprofundarem

as investigações naquele primeiro procedimento, junto ao Ministério

Público Federal, para a posterior complementação do feito

disciplinar no âmbito parlamentar.

52 fls. 105 dos presentes autos.

o parecer do Dr. Aristides Junqueira traz

transcrição de passagem de voto proferido pelo eminente Ministro

Sepúlveda Pertence no Supremo Tribunal Federal, que serve como

suporte para a liminar rejeição da representação, especialmente de

duplicata dela, instaurada a partir dos mesmos documentos

inicialmente julgados insuficientes:

00362 Quinta-feira 22
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55 fls. 222, 224, 226 e 228-30 das presentes autos.
56 fls. 231 dos presentes autos.
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"/evada à consideração da Mesa Diretora, em

reunião conjunta de seus membros,

especificamente convocada para discussão,

análise e decisão"só.

Pressupondo a eXIstência de empate 

quando na verdade empate não houve, porque não se chegou a

deliberar em reunião da Mesa quanto ao recebimento da

representação -, o Presidente do Senado Federal usou de sua

prerrogativa de proferir voto de minerva, determinando a remessa

A Mesa do Senado jamais se reuniu para

deliberar quanto a admissibilidade da representação e seus

membros também jamais foram instados, mesmo individualmente,

a manifestarem-se sobre a matéria - ao contrário do que

pretendiam Os Senadores Ronaldo Cunha Lima, Nabor Júnior e

Casildo Maldaner, que, em resposta ao ofício da Presidência do

Senado, manifestaram-se no sentido de que a matéria fosse

Registre-se que o ofício encaminhado pelo

Presidente do Senado Federal aos demais integrantes da Mesa

Diretora indagava apenas 'quanto a legalidade da "audiência do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre a citada

Representação".55 Entretanto, o encaminhamento da representação

ao Conselho é legal e encontra amparo em dispositivo normativo

próprio (art. 14 da Res. 20/93), desde que exercido o exame

prévio de admissibilidade.

Junho de 2000
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54 fls. 163 das presentes autos.

Será peça inepta, que há de ser rejeitada,

liminarmente, não obstante se trate de

pretensão processual, cujo julgamento é

político {. .. )"5
4

•

do Senador Luiz Estevão, não têm apVdão

para embasar qualquer peça provocadora de

instauração de processo disciplinar (... ) por

procedimento incompatível com o decoro

parlamentar.

enquanto o Primeiro e Segundo Vice-Presidente do Senado e o

Segundo Secretário do Senado Federal se manifestaram pela

imediata remessa ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sem

qualquer deliberação por parte da Mesa.

É que, consultados os integrantes da Mesa

Diretora do Senado acerca da presente representação, o Primeiro,

Terceiro e Quarto Secretários do Senado Federal se manifestaram

por à MpC;;\l :rll discussão da matéria e efetivamente

Mas não param aí as ilegalidades

colecionadas nesse procedimento. Além de adotar medida

contraditória àquela anteriormente deliberada, a Mesa do Senado

admitiu a representação violando preceitos constitucionais e

regimentais instituídos pelo legislador exclusivamente para o

resguardo da democracia partidária no Senado.

)0364 Ouinta-feira 22
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representação subscrita exclusivamente por Partidos de Oposição,

remetendo-a ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a

instauração de processo político, olvidando-se de todo do

procedimento já em andamento, que recolhe investigações

complementares àquela mesma peça de informação original! àquel9

altura não considerada r pelo conjunto da Mesa, bastante e apta

para deflagrar processo de tal envergadura.

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AIvIüDEO

"entendi que havia a necessidade - como há

necessidade, continuo entendendo assim 

que o conjunto da Mesa se manifeste".

Afinal r só a discussão colegiada é a

expressão da representação partidária na Mesa que quer a

Constituição Federal. Portantol aprovar o seguimento de

representação oferecida por minoria partidária sem a devida

composição proporcional da Mesa é violar dispositivo regimental e

constitucional que resguardam o equilíbrio das deliberações no

Senado.

Aliás! o próprio Presidente do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, Senador Ramez

Tebet, que não aceitara a denúncia oferecida contra o impetrante

porque em desconformidade com a Resolução nO 20/93 (art. 14)r

também asseverou, em reunião realizada em 23.fev.OO (portanto
l

depois de receber pela segunda vez o arremedo de representação

já batizada e reencaminhada), a necessidade da manifestação

conjunta da Mesa, assim consignando:

A. \DEFESA.DOC
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Assim, a representação foi admitida por ato

isolado da Presidências7, sem deliberação do conjunto da Mesa

do Senado, contrariando dispositivo regimental e frustrando a

representação político-paritária assegurada constitucional e

regimentalmente.

da representação ao referido Conselho, contrariando anterior

deliberação da Mesa do Senado Federal que - ao conhecer do

Relatório da CPI do Judiciário - já havia solicitado investigações

complementares ao Ministério Público.

Ora, se o legislador constitucional entendeu

por bem que as comissões e mesas das respectivas casas

legislativas deveriam se reunir em colegiador respeitando a

representação proporcional de cada partido, certamente o fez para

garantir que todas as decisões respeitassem justamente o

consenso e a proporcionalidade dos partidos. Se assim não

desejasse, não mencionaria no texto constitucional a necessidade

de composição paritária para deliberações por órgãos colegiados.

Todavia! violando dispositivo no texto

Constitucional e o próprio Regimento Interno do Senado Federal,

que no resguardo de decisões justas e democráticas impõe a

reunião com a representação partidária proporcional, a Presidência

da Mesa do Senado - em decisão isolada - dá seguimento a

57 "Julgo desnecessária essa reunião ... tI, Of. SF/339/2000, de lO.fev.OO,
encaminhado pelo Senador Antônio Carlos Magalhães, excelentíssimo
Presidente do Senado Federal (fls. 232), ao Senador Ramez Tebet, Presidente
desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

A:\DEFE5A.OOC
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58 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena (PT-AL),
Relatora da Denúncia nO 01/2000 em que interessado o Senador Luiz Otávio,
na reunião de l.mar.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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Evidente, portanto! que a presente

representação, que nada acresce ao que já era de conhecimento da

fv1esa do Senado à época do exame do Relatório da CPI do

Judiciário, é flagrantemente contrária à deliberação conjunta

originária de cometer a matéria ao exame do Ministério Público

para, só então, à vista da concl.usões, encaminhar ao Conselho o

processado para apuração e apenação - se o caso - de falta de

decoro do Senador Luiz Estevão.

E, por fim! não se diga que o

encaminhamento da representação oferecida pelos Partidos Políticos

de Oposição indica reconsideração daquela posição originária

adotada pela Mesa do Senado. Isso não é verdade, primeiro porque

não houve deliberação conjunta do órgão colegiado! segundo

porque não seria possível reconsideração senão à vista de novos

fatos e provas! de todo inexistentes (ressalte-se que as

investigações cometidas ao Ministério Público somente agora têm

início, como encaminhamento do Inquérito nO 1595 ao Supremo

Tribunal Federal para realização de diligências deferidas pelo

Relator, Ministro Octávio Gallotti).

Assim, do exposto só pode resultar o

arquivan:ento desta representação, posto que ignora procedimen~o

já em curso pendente de investigações do Ministério Público, ou 

no menos - seu sobrestamento até que concluídas as apurações

determinadas em deliberação conjunta da Mesa do Senado.

Junho.de 2000
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"agiu bem a Presidência desta Comissão por

meio do ofício 001/2000, ao determinar que,

né representação nO 002/1999, fosse ela,

inicialmente, submetida à consideração do

Colegiado Diretor"58
.

"o juízo de admissibilidade, em sendo

hipótese de representação, deve ser emitido

pela Comissão Diretora li,

Ocorre que jamais a Mesa Diretora do

Senado se manifestou com relação ao exame de admissibilidade da

representação oferecida pelos Partidos de Oposição. A questão é

tanto mais grave quando essa mesma Mesa! em decisão colegiada,

conhecendo do Relatório da CPI do Judiciário, requisitou o

das investigações ao Ministério Público,

entendendo prematuro, naquele momento! à vista dos elementos

disponíveis, exercer mais que o poder! mas

de, ela própria~ encaminhar aquele processado ao Conselho de Ética

e Decoro Parlamentar, conforme atribuição constitucional

regimental.

Mesmo a Senadora Heloisa Helena, líder de

um dos Partidos Políticos que subscrevem a representação, admite

a necessidade da decisão colegiada quando! ao elogiar o

procedimento adotado pelo Presidente deste Conselho, alertou para

que
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arrematando que,
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S9 fls_ 05 do parecer; fls. 177 dos presentes autos.
60 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena, Relatora

da Denúncia nO 01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado
pelo Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no uso de suas
prerrogativas, na sessão de 10 .mar.OO. .
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"iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar ou de Partido Político

representado no Congresso Nacional".

que a legitime e que extravase os

simples limites do exercício da

representação extrajudicial concedida à

pessoa de seu presidente'159.

Afinal, mais que de Resolução do Senado,

essa legitimação decorre de norma inscrita no parágrafo segundo

do artigo 55 da Constituição Federal, segundo a qual a perda do

mandato em razão de procedimento declarado incompatível com o

decoro parlamentar

A questão se prende a que, conforme se vê

do artigo 13 da Resolução nO 20/93 do Senado Federal, a

representação para perda do mandato senatorial será

exclusivamente de

É justamente essa legitimação exclusiva

que, como bem ressaltou a Senadora Heloísa Helena em

requerimento de diligência formulado perante essa Comissão60
,

. confere à representação "relevância institucional".

Junho de 2000
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Naquele trabalho, a Advocacia do Senado

"nessa espécie de procedimento a

provocação do partido deve ser

necessariamente precedida de uma

manifestação de vontade política interna

"todo processo de cassação, na sua essência,

é um processo político antes que jurídico. (.. .)

Contudo, pode-se afirmar que ( ...) na

hipótese que envolve questão de

desobediência ao art. 54 da Constituição, de

quebra de decoro parlamentar e de sentença

condenatória definitiva, o conteúdo politico

é mais nítido, mais intenso, ou seja, sua

densidade política é ainda maior",

(b)

VíciO na expressão de vontade dos Partidos Políticos

que induz ilegitimidade processual ativa dos denunciantes para

oferecimento de representação.

Decorrente cerceamento de defesa

Atendendo consulta do excelentíssimo

Presidente do Senado Federal, a Advocacia do Senado Federal, em

12.jan.OO, pela Advogada-Geral Ora. Josefina Valle de Oliveira

Pinha e pelo Advogado-Geral Adjunto Dr. Asael Souza, exarou

parecer acerca do que se convencionou chamar Representação dos

Partidos de Oposição.

00370 Ouinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Junho de 2000
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"nas hipóteses dos incisos l, II e VI do art. 55

da CF, a decisão, sponte sua, de inaugurar

um processo com repercussões políticas de

tamanha magnitude",

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00373 Quinta-feira 22

na Representação subscrita pelo PT, por,
PSB, PPS, PC do 8, PV e PL, em desfavor do

Senador Luiz Estevão, desacompanhada do

"os partidos políticos, após adquirirem

personalidade jurídica, na forma da lei civil,

registrarão seus estatutos no Tribunal

Superior Eleitora!".

Entretanto, como ressalta José Afonso da

Silva, "a idéia que sai do texto constitucional é a de que os

....... p~;dos hão que se organizar e funcionar em harmonia

o regime democrático e que sua estrutura interna também

fica sujeita ao mesmo princípio", não sendo "compreensível que

uma instituição resguarde o regime democrático se internamente

não observa o mesmo regime,,62.

Por essa razão o parecer da Advocacia do

Senado Federal destaca a incongruência de admitir à pessoa do

presidente de agremiação política,

concluindo ao final que

62 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 407.
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"será decidida (..) pelo Senado Federal, por

voto secreto e maioria absoluta, mediante

provocação da respectiva Mesa ou

partido político representado no

Congresso Nacional, assegurada ampla

defesa".

DE ADVOCACIA
FELIPE Al\10DEü

Portanto, não é qualquer do povo que pode

provocar diretamente a Mesa do Senado a se manifestar quanto à

admissibilidade de representação para cassação do mandato

senatorial. Afora a própria Mesa, de ofício, somente poderão fazê'-Io

os Partidos Políticos, por força de dispositivo constitucional, e o

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em decorrência de

resolução do Senado Federal com força de edito legislativo.

Ocorre que partido político; como afirma

José Afonso da Silva, nada mais é que "uma forma de agremiação

de um grupo social que se propõe organizar! coordenar e

instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para

realizar seu programa de governofl61
• Trata-se de

, ao teor do artigo 17, § 2° I da Constituição

Federal, segundo o qual

A: 'DEFESA,ooe

61 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 395.
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64 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena, Relatora
da Denúncia nO 01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado
pelo Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no uso de suas
prerrogativas, na sessão de 10 .mar.OO.

65 "Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração
penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito,
comunicá·la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das
informações, mandará instaurar o inquérito".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

de investigação preliminar e sumária do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar.

Só então, encerrada a apuração

preliminar, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por

deliberação de seus membros t na forma do parágrafo 30 do

artigo 17 da Resolução nO 20/93, verificará a procedência da

denúncia, decidindo por seu arquivamento ou, do contrário,

aplicando, no limite de sua atribuição, a penalidade de censura

Portanto, oferecida a denúncia será

indispensável que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

promova "a apuração preliminar e sumária dos fatos, ouvido o

denunciado e providenciadas as diligências que entender

necessárias, dentro do prazo de 30 dias"r na forma do parágrafo

segundo do artigo 17 da Resolução na 20 t de 1993.

Mais uma vez valendo-se dos suplementos

da Sena-dora Heloísa Helena64
, pode-se dizer que a denúnc'ia

"encontra similar na notitia criminis prevista no § 30 do art. 50 do

Código de Processo PenaI6s ".

Junho de 2000
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"relativas ao descumprimento, por Senador,

de preceitos contidos no Regimento Interno e

neste Código ".

ato de vontade partidária, nos termos de

cada estatuto, encontra-se destituída de

substrato formal para poder, nos termos do

§ 20 do art. 55 da Constituição, dar início ao

procedimento de que trata o art. 15 da

Resolução nO 20, de 1993, devendo, antes,

ser recebida como a denúncia de que trata

o art. 17 da mencionada resolução, a ser

encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar com vistas a adoção de

medidas preliminares, bem como

providenciar as diligências que entender

necessárias" 6J
•

A \OEFESA Doe
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63 fls. 6 do parecer; fls. 178 dos presentes autos.

A denúncia - ao contrário da representação,

que tem natureza institucional - não é submetida de imediato ao

juízo prévio de admissibilidade da Mesa Diretora, carecendo antes

Isso porque - como já dito anteriormente 

o artigo 17 da Resolução nO 20/93 permite a "qualquer

parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica" apresentar não

representação, mas denúncia perante o Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar
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Ao assim procederem, supnmlram ao

Senador Luiz Estevão uma instância prévia para o exercício de sua

defesa, incorrendo em grave violação aos princípios constitucionais

da ampla defesa e do devido processo legal.

ESCRITÓRJO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

E, por fim, não se venha argüir pretensa e

absurda preclusão da matéria a partir da deliberação da Mesa - ela

mesma maculada por intransponível vício formal, como já visto .,

uma vez que - é importante ressaltar - essa é

oportunidade oferecida ao Senador Luiz Estevão para o

efetivo exercicio de sua defesa.

No mais, a superação dessa preliminar

remete induvidosamente a outra questão de igual gravidade e

idêntica mácula formal; afinal, não se pode admitir, por mais que

se sustente a natureza política do processo de cassação, que

participem do' julgamento da representação para perda do mandato

membros de Partido Político especialmente empenhado na obtenção

do resultado pretendido, colecionando documentos e pareceres para

fabricar a acusação e empenhando-se em obter a adesão de outras

agremiações à iniciativa francamente promovida pelo Partido dos

Trabalhadores.
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- seja por meio de depoimento pessoal, sugestão de

r1;li,..,cnr;":!C" ou oferecimento de documentos -

Todavia, ao conhecerem da denúncia como

se fora representação, primeiro a Mesa do Senado e depois esse

Conselho ao Luiz Estevão a op1ortunldêllde

No caso presente, considerando-se que a

representação oferecida em nome de Partidos Políticos por seus

líderes e presidentes - desacompanhada do ato de vontade

partidária de cada agremiação, nos termos do respectivo estatuto -,

deve ser equiparada à simples denúncia de seus subscritores, tem

se que o procedimento aplicável ao processamento do expediente

no Senado Federal seria o estabelecido no artigo 17 da Resolução

nO 20/93, e não - ao menos de início - o rito previsto no artigo 15

do mesmo diploma legal.

(art. 15). Somente a partir da decisão da Mesa

encaminhando a representação ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar ou determinando investigações na forma do art. 19

RI5F é que terá início o processo de cassação propriamente dito.

(arts. 80 e 90), ou, tratando-se de hipótese de

perda temporária ou definitiva do mandato (arts. 10 e 11)1

Representação do próprio Conselho (art. 13) e

encaminhando-a à Mesa do Senado para que exerça o
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Dirigindo-se ao Relator daquela Comissão

Parlamentar de Inquérito, o Senador Jader Barbalho indagou a ele:
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da Casa deveria adotar algum

procedimento. Ao contrário, disseram que

não haviam chegado a conclusões

definitivas e que remetiam, portanto, ao

Ministério Público"ó5
•

"ao término de seus trabalhos, a comissão

parlamentar de inquérito enviará à Mesa,

para conhecimento do Plenário, seu relatório

e conclusões".

56 Sessão Plenária de 08.dez.99.

o Senador Jader Barbalho se refere em sua

peroração ao fato de que o artigo 150 do Regimento Interno

estabelece expressamente que

A \DEFESA.DOe

Submetido o Relatório Final da Comissão

Parlamentar de Inquérito à votação do Plenário, seria lícito à

qualquer Senador "encaminhar à Mesa para publicação declaração

de voto", na forma do artigo 316 do Regimento Interno.

Portanto r caso houvesse divergência

quanto à sugestão de encaminhamento do Relatório da CPI do

. Judiciário ao Ministério Público Federal para aprofundamento das

investigações, na forma do artigo 151 do Regimento Interno 

sugestão essa encampada pela Mesa na forma do artigo 19 da

Junho de 2000

..;1.... ~~'\ ..... ,- rrJ t' ,.

cJ2- '/éf.11

')'7;1 })
.~tCiJ

I ; ~ ..

57

"Poderiam ter apresentado esses argumentos,

poderiam ter apresentado um voto em

separado. Não o fizeram. Concordaram

integralmente. Não fizeram nenhuma

recomendação nem disseram que a Mesa

"o Senado admitiu fazer uma CPf com

poderes judiciais, que estabeleceu conclusões

e recomendações sem que .houvesse um

voto discordante".

1'Por que não discordaram, Senador Paulo

Souto, de V. E:(1? Por que não disseram que

V. Exa estava equivocado quando mandou o

Ministério Público aprofundar a questão?".

Ao final r arrematou o nobre Senador:

(c)

Renúncia tácita ao direito de representação

A: \Dé"ESA. Doe

Em discurso proferido no Plenário do Senado

Federal, o sempre lúcido e arguto Senador Jader Barbalho,

Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,

destacou com a habitual objetividade que



A"\CEFESAOOC

00381 Ouinta-feira 22

'~I i\ L.
.1," .If,: .•!;.,- ::l.,:.:,

']" DL J7 77'
)3~ 1\r~

1tP60

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(d)

Extemporaneidade da defesa oferecida antes de

iniciada a instrução probatória

"aos litigantes, em processo judicial ou

administrativo, e aos acusados em 'geral (. ..)

o contraditório e a ampla defesa, com os

meios e recursos a ela inerentes".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE r\MODEO

em que serão feitas as necessárias adaptações nos procedimentos e nos

It nos casos dos incisos 1, 11 e VI, a perda do

mandato será decidida (. ..) pelo Senado

Federal, por voto secreto e maioria absoluta,

(...) assegurada ampla defesa".

O artigo 55, § 2°, da Constituição Federal

informa - e não é demais repetir - que

A prescrição é consentânea com a garantia

inscrita no inciso LV do artigo 50 da mesma Constituição Federal,

que garante

Todavia, o rito do artigo 15 da Resolução nO

LU/93 do Senado federal - equIvocadamente aplicado à presente

denúncia que, por erro procedimental, se pretende representação _

prevê apenas uma única oportunidade para

escrita provas (inc. II), defesa esta que se exerce agora

com a apresentação deste arrazoado,

A:\DEFESA.DOC
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Resolução nO' 20/9367 -! deveriam os Partidos de Oposição

apresentar declaração voto recomendando adicionalmente à

Mesa do Senado o encaminhamento imediato daqueles papéis como

representação para a perda do mandato do Senador Luiz Estevão,

na forma do artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar,

Todavia! como não o fizeram naquele

momento, integralmente àquele relatório e

hamento providências nele

renunciando ao oferecimento de posterior nova

representação contra o Senador Luiz Estevão po~ fatos que já

eram conhecidos à época da aprovação do Relatório e a eles

relacionados,

57 "Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilidade previstos neste
poderão, quando a sua natureza assim o exigir, ser solicitadas ao
Público ou às autoridades policiais, por intermédio da Mesa do Senado, caso



prazos estabelecidos neste Capítulo".

Nesse caso, deverá o Código de Ética e

Decoro Parlamentar buscar suplementos em outros diplomas

normativos.

00383 Ouinta·feira 22
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Entretanto, mesmo essa segunda

intervenção póstera não garante a amplitude de defesa que

pretende o texto constitucional, uma vez que expurga de sua

previsão a atuação do interessado na produção e coleta de prova.

Assim, em virtude do caráter punitivo da

sanção de perda temporária ou definitiva do mandato nas hipóteses

de cassação, há que se buscar, no que rest~r lacunoso, a aplicação

supletiva das regras instrumentais do Código de Processo Penal.

.': .; I :.:. ~

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE M'10DEO

Dentre os ritos inscritos no Código de

Processo Penai, o que mais se assemelha ao da cassação de

mandato parlamentar é o do julgamento pelo Tribunal do Júri, vez

que - à semelhança do processo em curso no Senado - prevê uma

primeira fase instrutória, ao fim da qual será proferida sentença

absolutória ou de pronúncia - última hipótese que remete o acusado

ao julgamento de seus pares - lá o Conselho de Sentença formado

por cidadãos, aqui o Plenário do Senado Federal.

Portanto, aqui no Conselho de Ética. e

Decoro Parlamentar, tal qual perante o juiz da pronúncia, deve ser

assegurado ao Senador Luiz Estevão o direito de ser ouvido (art.

394 do CPP), apresentar alegações escritas, arrolar

testemunhas (art. 395 do CPP) e requerer diligências (art.

399), podendo intervir na produção da prova e oferecer

documentos. Encerrada a instrução, após parecer do Relator,

poderá o Senador Luiz Estevão oferecer novas alegações

A.\OEI'ESA Doe

Junho de 2000
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A. \DEFESA.Doe

Somente após a apresentação desta

primeira e única defesa é que "o Conselho (... ) procederá as.

diligências e a instrução probatória que entender

necessárias", ao final das quais - segundo o rito simplório da

Resolução - "proferirá parecer ( ... ) concluindo pela procedência da

representação ou pelo arquivamento da mesma" (inc. IV), sem

que haja a previsão de nova intervenção do defendente à

vista da prova colhida e das diligências realizadas.

Este dispositivo, se - a despeito de sua

evidente lacunosidade - for observado com rigor, remete à

flagrante e intolerável violação ao princípio cons~itucionaldo

contraditório, que permite ao interessado conhecer das

diligências, intervir na produção das provas e manifestar-se

quanto a elas. De igual modo, cerceia sobremaneira a defesa

do interessado, que jamais poderá se realizar de forma ampla,

com os meios e recursos a ela inerentes.

A primeira e mais elementar fonte de

aplicação subsidiária será o próprio Regimento Interno do

Senado Federal quer em seu artigo 33 r § 3° , assegura ao

interessado vista do processo pelo prazo de dez dias para

falar sobre o parecer emitido a partir da representação.
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Atipiddade legal dos fatos imputados na representação

para a cassação do mandato

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Arv1üDEO
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Ainda antes do exame acurado de cada uma

das imputações contidas na representação que traz à testa os

Partidos Políticos que compõem o Bloco de Oposição (PT, POT, PSB,

PPS t PC do 8, PV e PL), cumpre ressaltar que os fatos 'lá

mencionados - nem mesmo em tese - poderiam remeter à perda

do mandato parlamentar, seja em função da ausência de

contemporaneidade entre os eventos indicados e o exercício do

mandato no qual investido o Senador Luiz Estevão, seja porque as

acusações não têm qualquer relação com o exercício do mandato

parlamentar, seja afinal porque não encontram subsunção típica às

hipóteses legais de cassação do mandato de Senador da República.

A explanação didática e sucinta das três

hipóteses demonstra o quanto intransponível a atipicidade e ilegal

qualquer procedimento que a desconsidere.

A:\DEFE5A Doe
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(art. 406 do Cpp), anteriores ao exame da procedência da

representação pelo Conselho.

Ainda, apenas dando prosseguimento à

argumentação, na hipótese - que se reputa remota e absurda - de

o Conselho concluir pela procedência da representação, caberia

ainda ao Senador Luiz Estevão o direito de ser ouvido (art. 465 do

CPP) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por

ocasião do exame da matéria, e pelo Plenário, antes da votação do

projeto de resolução para a declaração da perda temporária ou

definitiva do mandato, invocar testemunhos relevantes à matéria

(art. 468) e - afinal - apresentar defesa oral (art. 472).,

Só assim se terá assegurado ao Senador

Luiz Estevão a ampla defesa de que trata a parte fina! do

segundo do artigo 55 da Constituição Federal.

Portanto, confiante de que esse Conselho

atenta rá aos cânones constitucionais da ampla defesa, do

contraditório e do devido processo legal, apresenta desde já, ao

final do presente arrazoado, rol de testemunhas que pretende

sejam ouvidas por esse órgão, bem como diligências que espera

sejam acatadas, além de documentos que requer sejam juntados

aos autos, caso não acolhidas as intransponíveis preliminares

anteriores que sepultam esse arremedo de representação.
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(a)

Atipicidade por ausência de contemporaneidade entre

os eventos trazidos na representação e o exercício do

mandato de Senador da República
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Indiscutível, portanto, que o material fático

examinado pela Comissão Parlamentar de Inquérito - e que,

portanto, dá embasamento às conclusões de seu Relatório Final - é

anterior ao inicio do mandato do Senador Luiz Estevão.

Ora, os fatos havidos anteriormente ao

exercício do mandato não podem ensejar cassação por meio

de processo instaurado no âmbito do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar ao fundamento de alegada quebra do decoro

parlamentar.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00387 Ouinta-feira 22

Importa destacar que o último recebimento

de recursos pelo Grupo Monteiro de Barros por conta da obra ge

construção do prédio do TRT-SP se deu em julho de 1998/

conforme se vê do relatório da própria Comissão Parlamentar de

Inquérito.

A representação procura imputar a

empresas do Senador Luiz Estevão participação nas obras de

construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,

cometidas por licitação pública à empresa do Grupo Monteiro de

Barros. E busca essa ilação na transferência de valores entre

empresas dos dois grupos por conta de outros negócios e relações

comerciais havidas naquele mesmo período, compreendendo os

anos de 1992 a 1998.

Junho de 2000
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Ocorre que os fatos examinados pela

Comissão Parlamentar de Inquérito e os indícios por ela

apurados com relação às obras de construção do Tribuna! Regional

do Trabalho de São Paulo - que, mesmo após nove meses de árduo

e dedicado esforço de seus integrantes, em especial seus

Presidente e Relator, respectivamente os Senadores Ramez Tebet e

Paulo Souto, entendeu remeter suas conclusões à mais

aprofundadas investigações do Ministério Público - são todos

anteriores ao exercício do mandato do Senador Luiz Estevão,

com início em fevereiro de 1999.

A representação oferecida contra o Senador

Luiz Estevão abandona fatos concretos, para recolher "revelações",

"suposições" e "indícios" trazidos no Relatório Final de Comissão

Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, criada pelo

Requerimento nO 118/99 para apurar "fatos do conhecimento do

Congresso Nacional, e outros divulgados pela imprensa, contendo

denú ncias concretas a respeito da existência de -irregularidades

praticadas por integrantes de Tribunais Superiores, de Tribunaís

Regionais, e de Tribunais de Justiça".



Na verdade, esse entendimento

juridicamente .correto prevalece até mesmo no judicioso relatório do

nobre Deputado Federal Severino Cavalcanti, Relator de sindicância

insta urada pela Mesa da Câmara dos Deputados Federais acerca da

conduta do ex-Deputado Hildebrando Pascoal:
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Foram as precedentes razões que nos

levaram a desconhecer a volumosa matéria

fática carreada para os autos da sindicância

(. .. )'1Ó8.

"(...) o Senhor Presidente informa ter

encaminhôdo o Relatório ao Corregedor e 20

Vice-Presidente, Deputado Severino

Cavalcantj, para exame preliminar e, após

Esse entendimento, conforme aponta o

nobre Deputado Severino Cavalcanti l é coerente com a tese

vencedora na Mesa da Câmara dos Deputados de que

penal, poderia a mesma vir a sofrer a

decepção de ter que assegurar a reposição,

de alguma forma, do direito do parlamentar

injustamente punido. Por certo que esse risco

jamais ocorrerá à Casa Legislativa se sua

decisão for tomada em cima de fundamentos

de natureza poliNca.

"os atos anteriores à assunção r;Jo

mandato parlamentar eximem o

respectivo comitente de qualquer

sanção, visto do ângulo do decoro

parlamentar'tÓ9.

Importante trazer à lume extratos da

discussão da matéria em Reunião Extraordinária da Mesa da

Câmara dos Deputados, realizada em 23.fev .99:

68 RelatóriO publicado em Suplemento do Diário da Câmara dos Deputados de
sexta-feira, 17.set.99, p. 00010-1.
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entendimento da inocorrência da infração

Judiciário absolver

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Nesse caso e porque a análise do

comportamento do parlamentar que tenha

tipificação segundo a lei penal é,

exclusivamente, do Poder Judiciário,

conforme se extrai da previsão constante do

inciso VI do art. 5° da Constituição Federal,

qualquer abordagem intentando amparar a

decisão da Casa Legislativa buscando na

comissão da infração penal o fundamento

para a sanção de natureza ética constituir-se

á em grave equívoco, pois, se, mais tarde, o

Tais fatos escapam ao poder disciplinar que

o Senado Federal pode, legitimamente, por meio de seus órgãos

intestinos, exercer sobre seus integrantes. Trata-se de matéria

afeta ao exame exclusivo do Poder Judiciário, podendo vir a

resultar na cassação do mandato do Senador na hipótese de

condenação criminal transitada em julgado, caso a maioria absoluta

de seus pares assim decidam em escrutínio secreto (art. 55, inc. VI

e § 2°, da Cf). Daí porque a CPf entendeu de aprofundar as

investigações, ao que - aliás - se associou a Mesa Diretora e o

próprio Senado como um todo ao aprovar aquele Relatório sem

ressalvas.

A \OEFéSA.OOC
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69 Idem! p. 00006.
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ESCRITÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

Câmara dos Deputados não é tribunal

para abrir inquérito contra quem quer

que seja. Diz que por isso o assunto terá

que ser resolvido primeiro no âmbito da

Justiça (..,), O Deputado Ubiratan Aguiar, ia
Secretário, ( .. .) diz também achar que a

Câmara dos Deputados não pode se

pronunciar quanto a atos praticados

antes do exercicio do mandato, tendo

como referencial o decoro parlamentar.

(... ) O Deputado Nelson Trad, 2° Secretário,

retomando a palavra, manifesta a opinião de

que quem deveria ter sido provocado é o

Ministério Público e não a Câmara dos

Deputados, no estágio em que estão os

fatos. (...) O Senhor Presidente, Deputado

Michel Temer, opina no sentido de que os

fatos são graves, mas que todavia

Ocorreram antes do exercício do

mandato (. .. )"70.

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00391 Ouinta-feira 22

70 Ata lida e aprovada na 1a Sessão legislativa Ordinária da 51 a legislatura.

Vê-se, portanto, que mesmo o Deputado

Federal Michel Temer, excelentíssimo Presidente da Mesa da

Câmara dos Deputados, jurista de cepa e nomeada, reconhece

claramente a impossibilidade de atribuir a fatos anteriores ao

exercício do mandato eventual incompatibilidade com o decoro

parlamentar.

A \D€F"ESA Doe
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oferecer sugestão de providências à Mesa

Diretora. Acrescenta que a Câmara dos

Deputados tem recebido mais questões

de natureza jurisdicional que legislativa

e que o presente caso se trata de matéria

relaCÍonada à quebra da imunidade

parlamentar. Assim, entende que, se viesse

uma soliCÍtação de licença do Supremo

Tribunal Federal; a Câmara poderia decidir a

questão no menor espaço de tempo possível.

Assim, a questão que se coloca até o

momento é a seguinte: o parlamentar

infringiu as regras do decoro parlamentar ou

não? O parlamentar pode ser acusado de

infringir o decoro parlamentar em razão

de conduta anterior ao exercício do

mandato ou de sua diplomação como

Deputado Federal? Manifesta o Presidente

o receio de que a Câmara dos Deputados

se veja instada a examinar questões de

natureza jurisdicional. (. ..) O Deputado

Efraim Moraes, 4° Secretário, por sua vez,

adverte que ( ...) os atos que são imputados

ao Deputado Hi/debrando Pascoal ocorreram

antes do exercício do mandato (... ). O

Deputado Gonzaga Patriota, 4° Suplente, por

sua vez, afirma que a exposição do Senhor

Presidente foi' corretíssima, acrescentando

que não dá para julgar o parlamentar por

atos que teriam sido cometidos fora do

exercício do mandato. (...) O Deputado

Jaques Wagner, ]0 Secretário, diz que a

A: \DEFESA.ooe
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\la representação, na quase totalidade, faz

referência a episódios ocorridos durante o

mandato do Senador Luiz Estevão".

FELIPE Aiv1üDEO

"os fatos que justificam a provocação desse

processo são, como esclarece o ilustre

consulente, bem atuais, distintos daqueles

apurados peJa CPI; {?or isso as

11 "1ndaga-s
e

: ( ... ) as circunstâncias aludidas, atinentes ao comportamento do
Senador _ os fatos apurados pela CPI ocorreram em data anterior ao
exercício do mandato pelo Senador, estando relacionadas a seu status de
empresário _ justificam a ausência de recomendação ao Senado, sob o
pretexto que inexiste o .suporte fático' da conduta parlamentar contrária ao
decoro da Casa? Isso compromete o exercício pelos partidos políticos
representados no Congresso Nacional, da faculdade prevista no § 2° do artigo
5 da Constituição Federal?" (fls. 03 do parecer e fls. 114 dos autos).

afirmando apenas que

de decoro por fatos anteriores

parlamentar. E nem poderia ser diferente, uma vez que o parecer

do Professor Eros Roberto Grau - atendendo consulta
José Eduardo Dutra -, instado especificamente a se

manifestar sotJre a matéria71 , literalmente "escapa pela tangente",

Evidente
t

portanto, que mésmo o combativo

Senador admite implicitamente o absurdo da imputação de quebra
ao exercício do mandato

reiterando, mais adiante, como que a aquiescer com os argumentos

do Senador Jader Barbalho, que

Junho de 2000
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AIVíüDEO

é verdadeiro que o ex-Deputado

por ter seu mandato parlamentar

Câmara dos Deputados, há que se

no qual se apurou

em fatos

"faz referência

posse do Senador",

71
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E, se

Hildebrando Pascoal acabou

cassado por deliberação da

ressaltar que tal se deu em

incompatibilidade com o decoro parlamentar

havidos na concomitância

Mas não só na Câmara dos Deputados

grassa o entendimento de que os fatos que se afirmam

incompatíveis com o decoro parlamentar devem ser concomitantes

ao exercício do mandato. Também no Senado Federal há quem

sustente o mesmo entendimento - corretíssimo, diga-se de

passagem -, podendo-se tomar como exemplo o Senador José

Eduardo Dutra, membro do Partido dos Trabalhadores, que

encabeça a representação oferecida contra o Senador Luiz Estevão.

Em discurso proferido na Sessão de

08.dez.99 do Senado Federal, o Senador José Eduardo Dutra l

respondendo . ao Senador Jader Barbalho l que insistia na

impossibilidade de instauração do processo de cassação por quebra

de decoro em razão de fatos anteriores ao exercício do mandato,

limitou-se a ponderar que a representação oferecida pelos Partidos

de Oposição

A-\OEFESA.OOC
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A luz do Regimento Interno e do Código de

Ética e Decoro Parlamentar, Resoluções 93170

e 20;93, do Senado Federal, os fatos que

podem ensejar o processo de perda de

mandato de falta de decoro parlamentar,

hão de ser contemporâneos ao exercício

do mandato senatoriar.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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ESCRITÓRlO DE ADVOC ACIA
FELIPE AMODEO

Pela norma regimental, expressa e reiterada,

a quebra de decoro parlamentar só pode

dar-se pelo senador e enquanto senador.

A contemporaneidade entre o fato e o

exercício do mandato é necessária e

inarredáver.

"Nem o Regimento Interno, art. 22, que se

limitou a reproduzir a Constituição, art. 55,

nem a Resolução 20/93, art. 50, que trata

especificamente do tema da falta de decoro e

de ética parlamentar, estende seu alcance

além do mandato, do tempo do mandato

e do seu exercício.

"no exercício do mandato o Senador

atenderá as prescrições constitucionais e

regimentais e as contidas neste Código,

sujeitando-se aos procedimentos disciplinares

nele previstos".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A:\DEFESA.DOC

Com efeito, o artigo 10 da Resolução nO

20/93, invocado pelo prestigiado parecerista, informa que

Vale ainda reproduzir a seguinte passagem

do parecer do Ministro Brossard:

Junho de 2000
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"O regimento é a lei do Senado.

:'·\DEFESA.DOC

circunstâncias aludidas no quesito, sendo

irrelevantes para tanto, não comprometem o

exercício, pelos partidos políticos

representados no Congresso Nacional, da

faculdade prevista no § 2° do artigo 55 da

Constituição Federar72
.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

72 fls. 17 do parecer do Professor Eros Roberto Grau; fls. 128 dos autos.

Nesse mister, preferimos compartilhar do

entendimento esposado pelo Ministro Paulo Brossard, expresso em

alentado parecer trazido às fls. 274/288 dos autos da presente

representação, que tem por ementa:

A contrariu sensu, não fora em razão da

suposta atualidade dos fatos trazidos na representação, estaria

fatalmente comprometida a iniciativa dos Partidos de Oposição.

Logo, o parecer também remete à impossibilidade de vislumbrar

quebra de decoro em fatos anteriores ao exercício do mandato

parlamentar.

00394 Quinta-feira 22
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No mesmo diapasão o parecer do advogado

e ex-Procurador-Geral da República Aristides Junqueira, para quem
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

Ati picidade em razão de os eventos trazidos na representação

não guardarem qualquer relação com o exercício do

mandato de Senador da República

(b)

Entretanto, paréj a cassação do mandato por

alegado comportamento incompatível com o decoro parlamentar,

não basta sejam os fatos imputados concomitantes ao exercício do

mandato: é que tais fatos estejam relacionados

a oróDria atividade parlamentar do congressista.

Afinal, dentre as hipóteses de cassação de

mandat~ por conduta incompatível com a ética e o decoro

parlamentar inscritas no artigo 5° da Resolução nO 20/93, a

Representação imputa ao Senador Luiz Estevão o "abuso das

prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros

Congresso Nadonal" (inc. 1) e "a prática de irregularidades

graves no desempenho do mandato" (inc. III).

A \DEFESA.Doe

Ora, conforme leciona José Cretella Jr.,

prerrogativa é "a posição de desnível vertical ' para mais' f

decorrente de status. É a situação derivada de status

cultural, político, social ou econômico. Os Deputados, federais e

estaduais, bem como os Senadores e Vereadores têm asseguradas
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Arvl0DEO

Ué objeto de consenso, tanto doutrinário,

quanto jurisprudencial, que as causas de

perda de mandato parlamentar, elencadas

·no artigo 55 da Carta da República, só

podem se referir a fatos ocorridos

curso do exercicio do mandato ou dele

decorrentes, assim como a fatos posteriores

à diplomação 1173.

A IDEr::SA.OQC

7J fls. 30 e 31 dos presentes autos.

Portanto, escapa à esfera de atribuição

desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar o exame de qualquer

fato anterior ao início do exercício o mandato do Senador Luiz

Estevão.
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIP E AJv10 DEO .'
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76 artigo 53, caput, da Constituição Federal.

Cuide-se de observar que a Resolução nO

20/93 teve o cuidado de punir com a cassação a prática de

irregularidades no desempenho do mandato - o que pressupõe o

exercício da atividade parlamentar -, e não apenas na vigência

ou no curso do mandato, o que remeteria a critério de simples

concomitância temporal. Portanto, mais uma vez, quer o Código de

Ética e Decoro Parlamentar que as irregularidades apuradas tenham

estreita relação com o desempenho da função senatorial.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

o mesmo se pode dizer no que diz respeito

à alegada prática de irregularidades graves - como quer a própria

norma regimental - no desempenho do mandato.

Todavia, no caso da presente representação,

não há - como se verá mais adiante - demonstração de qualquer

abuso das prerrogativas constitucionais do Senador Luiz Estevão,

muito menos abuso relacionado ao desempenho de sua atividade

parlamentar.

Evidente, portanto, que para configurar

hipótese de cassação do mandato, é indispensável exista ao menos

um mínimo de vinculação causal entre o pretenso abuso de

prerrogativa e o exercício do mandato parlamentar.

Junho de 2000Junho de 2000
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A \DFESA.DOC

74 CRETELLA JR., José. op. cit. 1 p. 2669.
7S fls. 08 do parecer; fls. 282 dos presentes autos.

portanto, somente haverá abuso das

prerrogativas de Senador da República na medida em que o

congressista usar abusivamente de sua imunidade

parlamentar. Seria o caso, por exemplo, do Senador que,

amparado na. inviolabilidade por opiniões, palavras e votos
76

,

ocupasse de má-fé a tribuna do Plenário para promover campanha

difamatória contra pessoa física ou jurídica, atendendo não à

satisfação do bem-comum, mas a inconfessáveis interesses de

ordem pessoal.

o Ministro Paulo Brossard, em seu preciso

parecer, esclarece - invocando lição de Carlos Maximiliano e Alcino

Pinto Falcão que "as prerrogativas constitucionais

asseguradas aos membros do Congresso Nacional, de resto,

são as imunidaQes, de direito material e de direito processual,

mencionadas no art. 53 da Constituição; não são privilégios

individuais, aos quais o parlamentar possa renunciar ou dispor; são

prerrogativas institucionais, inerentes ao Poder Legislativo ,,7

5
•

varias prerrogativas, que advém do status de que são

detentores
u74

.
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(c)

Atipicidade em razão de as imputações

não encontrarem subsunção típica às hipóteses legais de

cassação do mandato de Senador da República

97
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"Isso há de ser ponderado em face do

esclarecimento, feito pelo ilustre consulente,

que dá conta de que os partidos de polfticos

que ofereceram representação provocando

processo parlamentar visando a perda do

mandato pelo Senador Luiz Estevão, nos

termos do disposto no inciso II do artigo 55

da Constituição Federal, indicam como

,suporte fático' da conduta parlamentar

contrária ao decoro do Senado a existência de

contradições no depoimento do Senador,

a circunstância de ter ele faltado à verdade

e o fato de ter ele se valido de suas

prerrogativas para obter documentos, da

própria CPI, cuja utilização por grupo

empresarial criou obstáculos aos seus

trabalhos (dela, CPlr78
•

o melhor resumo dos fatos imputados ao

Senador Luiz Estevão - inclusive do caráter absurdo dessas

acusaçõ~s - consta do parecer do Professor Eros Roberto Grau,

encomendado pelos próprios Partidos de Oposição:

78 fls. 13 e 14 do parecer; fls. 124 e 125 dos presentes autos.

Junho de 2000 DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00401 Quinta-feira 22

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

- Em absoluto,

Então, S. Ex d não tem responsabilidade em
eventual fato ou eventual irregularidade que
venha a acontecer na Fundação, isso é bem
claro.

"O SR. AMIR LANDO - Sim, é evidente, só
para eu me situar melhor no caso.

ESCRITÓRIO DE ADVOCAC1A
. FELIPE AMODEO

Outro ponto é que os fatos eventualmente
tidos como irreaulares ou
qual for

nenhuma.

o SR. AMIR LANDO - É evidente que isso
está, de certa forma, implícito, mas eu

de deixar bem claro porque ao
de Ética caberia analisar.

que não houvesse um vínculo
administrativo com a Fundação, que ª
eventual irregularidade tivesse um nexo
causal com {) exercício do mandato n77.
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Não é por outra razão que recentemente, no

exame do arquivamento da Denúncia nO 02/2000 por esse

Conselho, em que interessados os Senadores Teotônio Vilela Filho e

Geraldo Lessa, o Senador Almir Lando tenha interpelado o Senador

Ney Suassuna, Relator do processo, manifestando especial

preocupação com a existência de nexo causal entre os fatos

imputados e o .exercício do mandato:

77 Sessão de l 0 .mar.aO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.



ESCRITÓRIO DE AQ.VOCACIA
FELrPE AMODEO

00403 Quinta-feira 22

'. ~"J.:.:.,,:>:.!;.

'9L__ .
v\

:. " ::~ ~':! ~ ;.i: -. -::: . ..r:: r: ._..,.: _

_f1.~!?_,_I'J' &.~.
82

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

na criação ou autorização de encargos em

termos que, pelo seu valor ou pelas

características da empresa ou entidade

beneficiada ou contratada, possam resultar

em aplicação indevida de recursos

públicos".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE ArvroDEO

Em nenhum momento, como se vê, o

regimento cuidou de tipificar, ou incluir dentre o que considera _

em tese - grave irregularidade, as condutas de prestar depoimento

contraditório ou faltar com a verdade (!).

Assim, respeitados os princípios

constitucionais da estrita legalidade e da reserva legal, há que se

admitir que tais comportamentos - mesmo que tivessem

acontecido, o que absolutamente não é verdade - são atípicos,

não dando causa à quebra de decoro parlamentar e,

conseqüentemente, não autorizando sequer advertência, censura,

suspensão e menos ainda a cassação do mandato senatorial.

No que diz respeito à alegação infundada de

abuso das prerrogativas de Senador da República para conseguir

documentos da CPI do Judiciário (!), basta lembrar que a

Constituição Federal confere a qualquer do povo, e não só ao

parlamentar, o direito de - independentemente do pagamento de

taxas -

A: \DEF'eSA.:iOC
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e

na atribuição de dotação orçamentária,

sob a forma de subvenções sociais, auxílios

ou qualquer outra rubrica, a entidades ou

instituições das quais participe o

Senador, seu cônjuge, companheira ou

parente, de um ou de outro, até o terceiro

grau, bem como pessoa jurídica direta ou

indiretamente por eles controlada, ou ainda,

que aplique os recursos recebidos em

atividades que não correspondam

rigorosamente às suas finalidades

estatutárias";

Ocorre que nenhuma das condutas

imputadas encontra subsunção típica às hipóteses de quebra de

decoro parlamentar expressas - e taxativamente previstas - no

Regimento Interno.

Ora, como já se viu, ao acrescentar às

hipóteses constitucionais (art. 5°) caracterizadoras de

comportamento incompatível com o decoro parlamentar a "prática

de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de

encargos decorrentes" (inc. lII), o Regimento Interno cuidou de

definir minudentemente no que consistiriam tais

irregularidades (parágrafo únicor incisos I e II):

A: \DEFESA.Doe



"obtenção de certidões em repa rtições

públicas, para defesa de direitos e

escJarecimento de situações de interesse

pessoafN19
•
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que o Plenário desta Casa, da mesma forma

que está cobrando que não haja

corporativismo do Poder Judiciário ao apreciar

os indícios apresentados pelo relatório do

Senador Paulo Souto, votado à unanimidade

na CPI, contra juizes e contra membros do

Judiciário, posicione-se naquilo que é a sua

atribuição, porque não lhe cabe julgar se o

Senador Luiz Estevão e suas empresas

desviaram ou não recursos. Ao Senado,

não cabe julgar se o Senador Luiz

Estevão deve ou não ser condenado por

enriquecimento ilícito. Ao Senado, não

cabe julgar se o Senador Luiz Estevão

deve ou não ser condenado por

improbidade administrativa. Ao Senado,

não cabe julgar se o Senador Ll.líz

Estevão deve ou não ser condenado por

falsidade ideológica. Mas, ao Senado, cabe

julgar se o Senador Luiz Estevão incorreu ou

não em quebra de decoro parlamentar. E é

esse o motivo e o objetivo dessa

representação '160.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEü

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Afinal, com apoio na eloqüência do discurso

de Péricles, cabe afirmar, a exemplo do valoroso tribuno, que nada

há de oculto na argumentação do Senador Luiz Estevão,

80 Discurso proferido em Plenário na Sessão de 08.dez.99.

A. \DEFESA.Doe
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"como já disse, as questões relativas a

possíveis negócios realizados pelas empresas

do Grupo OK e a responsabilidade delas em

relação a possíveis desvios de verba serão

apreciadas pelo Ministério Público e julgada

pela Justiça. O que a representação cobra é

A \DEFESA.Doe

83

Portanto, o exercício de um

que sequer constitui prerrogativa do mandato

senatorial, mas sim garantia assegurada a todo cidadão, jamais

poderá ser considerado abuso. muito menos

No entanto, apesar de desnecessário,

cuidaremos de fazê-lo, atentos aos parâmetros estabelecidos pelos

próprios Partidos de Oposição, que - nas palavras do Senador José

Eduardo Dutra - fixaram o limite do exame da matéria no âmbito

desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar:

Demonstrada às escâncaras a atipicidade

dos fatos atribuídos ao Senador Luiz Estevão, sem haver sequer a

necessidade do exame fático de cada um dos pontos trazidos na

representação.

79 Artigo 50, inc. XXXIV da Constituição Federal.
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ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AIvIODEO

IV

(a)

Versão única dos. fatos.

A verdade

Exame concreto das imputações trazidas

na representação

BONAVIDES, Paulo, A Constituição Aberta l 2a ed., Malheiros Editores, p. 19.
82 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão no Plenário do Senado Federal em

27.maio.99 (doe. nO 01) e depoimento voluntário à CPI do Judiciário em
30.jun.99 (doe. nO 02).

Segundo a inicial, essas versões teriam sido

levadas pelo Senador Luiz Estevão "tanto para a Comissão, quanto

para o Senado82 e, consequentemente para o País através da TV

Senado e, por último, para a imprensa". As diferentes versões do

A representação alinha, no item 5, os "casos

caracterizadores de quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz

Estevão". Esforçadamente inaugura o elenco de doze imputações a

acusação de "constantes mudanças de versões para os fatos".

Imputa-se primeiramente ao Senador Luiz

Estevãor em suma, a construção e alteração de diversas versões

dos fatos "ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de

Inquérit<? do Judiciário".

Junho de 2000
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"e permite-se a todos que vejam e aprendam

nela o que bem quiserem sem esconder-lhes

sequer aquelas coisas, cujo conhecimento

possa ser de proveito para os nossos

inimigos, porquanto confiamos para vencer,

não em preparativos misteriosos, nem em

ardis e estratagemas, senão em nosso valor e

em nossa inteligência ,.al.

A: \DEFESA.ooe

É O que se busca dos Senadores Presidente

e Relator e - a final - dos ilustres Senadores que integram o

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar: que usem

desapaixonadamente de seu valor e inteligência pa"ra espancar o

interesse político menorr 'a arbitrariedade e a ilegalidade que busca

a denúncia/representação.



A imputação não é veraz.

ESCRITÓRIO DE AD~.OC ACIA
FELIP E ArvIO DEO
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A: \DEFE5A. Doe

"re/ações comerciais e de amizade com

Fábio Monteiro de Barros. Admitiu que o

empresário pegou empréstimo no Banco OK

de propriedade do senador. Também as filhas

de Luiz Estevão e de Fábio eram amigas.

'Temos negócios com ramo

imobiliário'. ,ilj5

"ser amigo e ter sido sócio de Fábio

Monteiro de Barros Filho - dono da Inca/

Incorporações, responsável pela obra no TRT

- na compra de terras em Mato Grosso. Isso

explica as ligações das empresas de Fábio

para telefones dele em Brasília ".86

Ao Correio Brasiliense - como estampa a edição de 27.maio.99 -, o

Senador Luiz Estevão informou

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Af\10DEü

as EdiÇão do Jornal do Brasil de 27.maio.g9( mesma data do discurso do Senador
no Plenário do Senado Federal (doe. nO 03).

86 Correio Braziliense, edição de 27.maio.99 (doc. nO 04).

decoro dos parlamentares que subscrevem a representação -, a

acusação não existe. Trata-se somente de equívoco pelo mau uso

do vernáculo. Se considerada a hipótese de má-fé - porque

qualquer acusação nesse sentido seria exclusivamente decorrente

de má-fé -, o requerente a repudia veementemente, pois jamais

"alegou mal conhecer o Sr. Fábio Monteiro de Barros". Não há

qualquer documento que contenha afirmação do Senador Luiz

Estevão nesse sentido. Ao contrário, em manifestações no Senado

Federal .- mais adiante transcritas - e através de entrevistas

jornalísticas fez questão de confirmar suas
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"o Representado alegou mal conhecer o

Sr. Fábio Monteiro de Barros e o iuiz

Nicolau dos Santos. Reveladas as

evidências de um relacionamento muito

próximo, admitiu serem amigos €,

posteriormente existirem dois negócios

entre os grupos MB e OK".84

Inicialmente, a

Senador teriam surg ido "a cada nova revelação, no curso dos

trabalhos de investigação", diz a representação. 83

A versão dos fatos trazida pelo Senador Luiz

Estevão é uma só: a verdade.

mentirosamente que

\OEFESA.OOC

o texto - mal redigido ou redigido de má-fé

- dá a entender que o Senador Luiz Estevão mantém ou manteve

relações de amizade com o juiz Nicolau dos Santos Neto. Se for

levada em conta somente a má qualidade do texto - e

desprezando-se a hipótese de má-fé, ela sim incompatível com o

83 fls. 25 dos presentes autos.
84 fls. 25 dos presentes autos.



Jamais, portanto( o Senador Luiz Estevão

negou seu relacionamento pessoal e profissional com o empresário

Fábio Monteiro de Barros.

Ainda sobre o assunto( o jornal O GLOBO

publicou, em 27.maío.99, que o Senador Luiz Estevão "admitiu ter

relações comerciais com Fábio Monteiro de Barros de longa datal/.
8S

y1
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"especificamente no caso dos telefonemas

trocados entre o ex-juiz Nicolau Santos Neto

e o Representado, em discurso na Tribuna do

Senado, em 27/05/99, afirmou

peremptoriamente que se tratava somente de

duas ou três ligações. No entanto, no

relatório final da CPf, apenas com a quebra

do sigilo telefônico do Sr. Nicolau dos Santos,

constatou que foram trocadas um total de 68

(sessenta e oito) ligações entre ambos. Ou

seja, demonstrou que a relação entre eles era

muito próxima, desmentindo definitivamente

a versão inicial". 89

Quanto a esse tema específico(

representação traz outra imputação ao Senador Luiz Estevão,

quando afirma que

Imputa-s~ aqui ao Senador Luiz Estevão ter

faltado a verdade em seu discurso no Plenário do Senado Federal(

ocorrido em 27.maio.99.

Essa imputação na verdade se confunde

com a abrangente acusação feita ao Senador Luiz Estevão de

"alterar a versão dos fatos ao curso das investigaçõeslf
•

Não há qualquer construção ou alteração de

versão de fatos nas declarações prestadas pelo Senador.

A.\OEFESA.OOC
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o mesmo periódico noticiou, em 22.jun.99,

que "em entrevistas e no ofício enviado à CPI( Estevão

argumentou que é amigo de Fábio há dez anos e que

manteve com ele negócios nas áreas agropecuária,

imobiliária e de empréstimos bancários".87

89

/:4. \DEFESA.ooe

Em momento algum( todavia( o Senador

Luiz Estevão admitiu ser amigo do magistrado Nicolau dos Santos

Neto( como faz crer a má redação - desprezada a hipótese de má

fé - da representação.

o Senador Luiz Estevão não manteve e

não mantém qualquer vinculo profissional ou de amizade

com o magistrado Nicolau dos Santos Neto. Entre ambos

houve raros e brevíssimos contatos( minudentemente explicados

adianteI quando transcritas e analisadas as declarações do

requerente ao Plenário do Senado Federal e à Comissão

Parlamentar de Inquérito.

87 Correio Braziliense, edição de 22.jun.99 (doc. nO 05).
88 O GLOBO, edição de 27.maio.99 (doe. nO 06).
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de empresários que se

"que, na quebra do sigilo telefônico das

empresas construtoras do foro e do juiz

responsável pela comissão de construção - er

na épocar Presidente da Comissão de

Licitação haviam sido encontrados

telefonemas para as minhas empresas ou a

mim mesmo. Reagi com a maior normalidade,

até porque aquela empresa, extremamente

conhecida e conceituada no mercado de São

Paulo e no mercado brasileiro (.. .), em duas

ocasiões, esteve associada a nossa empresa

em empreendimentos diversosN. 9o

"o prImeIro deles, na fase de montagem

do processo de construção do edificio

sede da Ordem dos Advogados do Brasilr

em Brasília, portanto uma obra privada, e o

deles fazendo parte de

grupo

DlÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

segundo a inicial, foram objeto de versões distintas apresentadas

pelo Senador Luiz Estevão.

Na sessão do Plenário do Senado Federa!,

ocorrida em 27.maio.99, o Senador Luiz Estevão, dentre outras

coisas 1 asseverou que fora informado

A propósito dos empreenalmentos em

comum com aquela empresa paulista, o Senador Luiz Estevão

enumerou-os:

Junho de 2000
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o Senador Luiz Estevão por duas vezes

prestou esclarecimentos a seus pares de Casa Legislativa: em

27.maio.99/ perante o Plenário do Senado Federal; e em 3ü.jun.99;

diante d~ Comissão Parlamentar de

o discurso ocorrido no Plenário do Senado

verdadeiro em todo seu conteúdo, abordou o tema em

linhas gerais, sem ingressar no histórico do relacionamento entre

empresas do grupo üK e Monteiro de Barros - matéria que viria a

ser aprofundada somente quando de suas declarações à Comissão

Parlamentar de

Não há, entretanto, diversidade de versões

apresentadas pelo Senador Luiz Estevão. A versão é uma só,

apresentada em momentos distintos, perante órgãos - de uma

mesma Casa - diversos: o primeiro, genérico, submetido a

de ocupação da tribuna, com considerações sobre as

aleivosias que se lhe destinavam na imprensa e em guetos de

oposição; o segundo, abrangente, detalhado, com explanações

específicas para esclarecimento dos integrantes de Comissão

Parlamentar de T,",,.., .. Á,...;~,..,

Para demonstração da absoluta

convergência entre os dois discursos - e, portanto, da Çl'"',..., ... '"' .... ~t"\

desfaçatez da representação -, mister se faz a reprodução de

trechos de notas taquigráficas sobre os temas abordados que,

00412 Quinta-feira 22



91 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maio. 99
(doc. nO 01). -<i'

o Senador Luiz Estevão justificou sua

surpresa ao receber o telefonema:
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"porque, efetivamente, há muito tempo, não

falava com ele, já que o tinha visto apenás

uma vez, à época da abertura das propostas

na falada licitação, quando, inc1usive, fiz um

protesto registrado em ata e saí da sala, sem

cumprimentá-lo, desgostoso com a maneira

como tinha sido decidido o processo

licitatório d.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00415 ~ta-feira 22
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92 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maio.99
(doe. nO 01).

"um segundo telefonema, no dia OS de

outubro de 1998, em que ele me

cumprimentava pela minha vitória para o

Senado da República ".92

Em 30.jun.99, após requerimento feito pelo

Senador José Eduardo Dutra ao Presidente da Comissão

Parlamentar de Inquérito (Senador Ramez Tebet) para que fosse o

Senador Luiz Estevão convidado a prestar esclarecimentos em data

futura, o requerente, presente à sessão, solicitou que fosse ouvido

naquele exato momento, o que foi deferido. Na oportunidade,

indagado pelo Senador Paulo Souto, Relator daquela Comissão,

Foram esses os esclarecimentos prestados

pelo Sena.dor Luiz Estevão na sessão do Plenário do Senado Federal

de 27.maío.99.

Sobre outro contato telefônico daquele

magistrado, o Senador Luiz Estevão acrescentou que recebera

Junho de 2000
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consorciaram para a compra de um

empreendimento agropecuário no estado

do Mato Grosso".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A: \DEFESA.Doe

"informação absolutamente improcedente.

Lembro-me realmente de ter recebido dois

telefonemas desse indivíduo. O primeiro

deles, no Natal de 1997, poucos meses depois

do fim do doloroso processo de seqüestro de

minha filha, quando ele me telefonou, para

minha surpresa, para desejar-me feliz Natal,

no dia 24 de dezembro, e dizer algumas

palavras a respeito do seqüestro de minha

filha".

Sobre a "pseudo-existência de dezenas de

telefonemas do Juiz Nicolau", acrescentou o Senador Luiz Estevão

que é a

Diante da parceria naqueles

empreendimentos, eram plenamente justificáveis os telefonemas

havidos entre os representantes das empresas daqueles grupos,

pois, como aduziu o Senador LuiZ Estevão, "anormal seria que

tivéssemos alguma relação de negócios entre nossas empresas e

não houvesse nenhuma ligação telefônica entre elas".91
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"construção do Edifício Sede da Ordem dos

Advogados do Brasil, em Brasília ':
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A título de empreendimentos fisicamente

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00417 ~uinta-feira 22

Como negócios, o Senador Luiz Estevão

elencou (a) a venda e a recompra de terreno no Morumbi (SP), (b)

a compra de terreno em Brasília (SQN 310), (c) o desfazimento da

participa?ão na exploração do terminal de cargas Santo Antônio ~o

Rio de Janeiro e (d) os empréstimos obtidos por empresas do Grupo

Monteiro de Barros junto ao Banco üK.

ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

!ta única coisa que me parece importante

(... ) é que tipo realmente de relação

comercial S.EXã tem como as empresas

desse grupo que, durante quatro ou

cinco anos, executaram essa obra".93

concretizados, o Senador Luiz Estevão referiu (1) a construção do

edifício sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, e (2)

a iniciativa agropecuária na Fazenda Santa Terezinha, no estado de

Mato Grosso.

Vale ressaltar que essa explanação do

Senador Luiz Estevão sucedeu a indagação específica do Senador

Paulo Souto, Relator da Comissão, que registrou:

Quanto às ligações telefônicas supostamente

feitas pelo Juiz Nicolau dos Santos Neto, o Senador Luiz Estevão,

que inicialmente apenas teve acesso à relação de telefonemas após

A.\DE"E5A.DOC

93 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maío.99
(doe. nO 01).
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empreendimentos lf

•

chegaram

sobre a natureza das relações comerciais mantidas com as

empresas do grupo Monteiro de Barros, afirmou:

"ao longo dos últimos 11 anos,

aproximadamente, começamos a desenvolver

alguns negócios na área imobiliária,

principalmente na área de construção civil, e

na área agropecuária com o Grupo Incal,

Grupo Monteiro de Barros. Alguns desses

negócios resultaram em

emoreendimentos e outros não

Em consonância com o que dissera no

discurso ao Plenário do Senado Federal, o requerente asseverou

que o primeiro empreendimento foi a participação na

surgido a partir de contato feito por Fábio Monteiro de Barros - a

quem só então passara a conhecer -, vez que sua parceira - a

empresa Moraes Dantas, com sede em São Paulo -, por razões

diversas, desistira da empreitada.

o Senador Luiz Estevão passou então a

descrever pormenorizadamente cada relação negociai estabelecida

entre as empresas dos grupos üK e Monteiro de Sarros,

distinguindo os negócios dos empreendimentos fisicamente

concretizados.

A \DEFESA Doe



incursão ao gabinete do Relator da CPI, Senador Paulo Souto/

esclareceu que

FELIPE AMODEO
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"desde o primeiro momento (...) que me

lembrava de ter falado com o Juiz

pouquíssimas ocasiões durante a minha

vida. Uma delas durante a abertura do

processo licitatório; outra delas, quando ele

havia me telefonado para cumprimentar-me

em uma véspera de Natal; outra delas, pouco

tempo depois do seqüestro da minha filha, e

outra delas, no dia seguinte à minha vitória

na eleição para o Senado. E a relação de

telefonemas fornecida pela telefônica de

Brasília confirma rigorosamente essa

informação". 96

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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segundos, nove segundos, dezessete

segundos, oito segundos, dois segundos, oito

segundos, quinze segundos. Ora, é evidente

que são telefonemas que não geraram

nenhum tipo de conversação". 95

95 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maio.99
(doc. nO 1).

96 Depoimento voluntário à CPI do Judiciário (doc. nO 02).

Essa passagem é especialmente importante

porque refere u fato de o Senador Luiz Estevão ter falado com o

indigitado juiz "pouquíssimas ocasiões", seja pessoalmente, seja

por telefone. Isso porque, quando em entrevistas ou declaraçõf=s

públicas OSenador Luiz Estevão mencionou que se recordava de ter

falado ao telefone com o juiz duas, três ou mesmo quatro vezes,

Confirmando teor de seu discurso ao

Plenário do Senado Federal, o Senador Luiz Estevão disse:

Junho de 2000
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"das tais quarenta e oito ligações, mais da

metade delas, se davam em simultaneidade.

Ou seja, a telefônica registrava, em um

mesmo momento, três ligações feitas pelo tal

juiz para telefones, às vezes, iguais ou

diferentes, que teriam, em determinado

momento, pertencido a mim, e falava comigo.

É algo inédito uma pessoa conseguir, por três

ou quatro telefones, falar simultaneamente

com outra pessoa". 94

"dos tais vinte e cinco ou vinte e seis

telefonemas apontados pela Telebrasília,

diferentemente do que dizia a telefônica de

São Paulo, que apontava telefonemas de até

vinte e dois minutos, vinte e três deles têm

segundos de duração. Alguns deles têm

zero minuto e zero segundo. ( ...) Outros

têm três segundos, sete segundos, dez

94 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maio.99

(doe. nO 1).

o Senador Luiz Estevão aduziu ainda que{ a

partir da premissa de que os telefonemas recebidos em linha de

telefonia celular também são - ou eram, à época - tarifados/

solicitou à Comissão Parlamentar de Inquérito fossem requisitadas

á Telebrasília Celular e Tele Centro-Oeste Participações listagens

com registros de ligações telefônicas recebidas em aparelhos que

eram de seu uso. Pôde constatar - e disse isso a seus pares - que
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ele me cumprimentando pela minha vitória na

eleição para o Senado". 91

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00421 Quinta-feira 2

Nada - absolutamente nada - diferente do

que dissera ao Plenário do Senado Federal (!).

~·~:f·l,'~~. \,-, :: ~·::);'~R t'.!

Novamente em absoluta consonância com

seu discurso no Plenário do Senado Federal, o Senador Luiz Estevão

fez referência a episódio relativo ao resultado da licitação:

"aliás, eu me levantei da sala onde estava

sendo dispu~ada a licitação, protestei contra o

resultado, até de uma maneira um pouco

agressiva e rude ": 98

A \DEFESA.ooe

As declarações do Senador Lujz Estevão

perante a Comissão Parlamentar de Inquérito apenas traduzem

relato mais rico e detalhado, até porque prestadas a órgão com

atribuições investigativas e com absoluto interesse - que se

confirma no requerimento de convocação feito pelo Senador José

Eduardo Dutra - em obter do Senador Luiz Estevão todos os

detalhes das relações negociais entre os grupos OK e Monteiro de

Sarros.

97 Depoimento voluntário à CPI do Judiciário (doe. nO 02).
98 Pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Sessão Plenária de 27.maio.99

(doc. nO 1).

Além disso, não se pode olvidar que, ao

prestar esclarecimentos em sessão da Comissão Parlamentar de

Inquérito, o Senador Luiz Estevão foi exaustivamente inquirido
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·97
À~

"• ! r'~ ". ~ l"

01.-
f -:,'

:_:;-'r,;: ;"",'-, ;:'~:;~~:->:.:,.:.

99

A:\DEFESA.OQC

Assim l mais detalhando a relação de

telefonemas apurada l esclareceu o Senador Luiz Estevão que

efetivamente houve dois telefonemas seus para o juiz Nicolau dos

Santos Neto, pois

"no dia 5 de outubro, ele tentou falar comigo

duas vezes. (. .. ) Uma delas durou zero

minuto e zero segundo,' a outra zero minuto e

26 segundos. Quando retornei, depois do

a/moço, ao escritório de campanha, ainda na

segunda-feira, pedi que retornassem as

ligações, e, naturalmente, uma das ligações

retomadas foi para o juiz, a primeira delas

com 1 segundo de duração - talvez tenha

caído; e, a segunda delas, onde efetivamente

houve a conversação, a que eu me referi, de

Assim, mesmo qualquer discrepância

insignifica nte entre o apu rado e o número de telefonemas referidos

pelo Senador seria de todo irrelevante. Não obstante, os fatos

concretos - desprezadas as chamadas não completadas ou não

atendidas - vieram comprovar o acerto do inicialmente estimado

pelo Senador 'Luiz Estevão.

evidentemente estabelecia apenas uma ordem abstrata de

grandeza, uma simples estimativa - até porque seria cretino exigir

de alguém precisar com absoluta certeza, confiando apenas na

própria memória, a quantidade de vezes que manteve contato com

outra ao longo da vida.
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pelos ilustres senadores que a integravam 1 inclusive pelo Senador

José Eduardo Dutra - seguramente o mais empenhado inquiridor.

00423 Quinta-feira 2:

_.11~.J~ :J' t2,~ . 91
F/;i. .... J( ~-1: .A~ -

I .. "!;': :~I::' J f!'" i '. :.,. I': -": .. ..: -! °0: I~"\ I:: i '~o. ~.

102

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEü

"estes tais US$ 2,6 milhões eu nunca ouvi

falar, até porque nunca soube da existência

desses tais cheques, nunca ninguém me

pediu explicações sobre esses cheques, não

sei nem quando esses cheques surgiram ". 101

Prova disso é que o Senador Luiz Estevão

encaminhou nada menos do que 159 cartas aos órgãos de impren'sa

para retificação de notícias incompletas ou equívocas99 .

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

De resto, embora não integre o rol de

imputações que se presta a pleitear a punição por falta de decoro

parlamentar, a representação assevera que "ao final, restaram

inexplicados mais de 2,5 milhões de dólares repassados sem

qualquer justificativa".100

Esse valor é do mais absoluto

desconhecimento do Senador Luiz Estevão, como afirmou ao

Correio Brasiliense na edição de 21.nov.99:

A \DEFESA.Doe

Demonstrada, definitivamente, a

inexistência de "conduta dissimuladora r mentirosa" que se quer

atribuIr ao Senador Luiz Estevão. Não houve construção ou

alteração de versão dos fatos. Houve sim a apresentação de versão

única e coerente: a verdade.

99 Cartas dirigidas a órgãos de comunicação buscando a publicação de
esclarecimentos e retificação de matérias equivocadas ou mentirosas (doc. nO
07).

100 fls. 26 dos presentes autos. " .. ._ .' .
101 Correio Brasiliense, edição de 21.nov.99 (doe. nO 08). ".. : ;'.,:' . j ;'. ::' .1.'
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A. \DEFESA.Doe

Em inúmeras oportunidades os diversos

órgãos de imprensa omitiriam relevantes trechos de entrevistas

concedidas pelo Senador Luiz Estevão ou transmitiram

equivocadamente suas idéias,

A representação não teve sequer o cuidado

de indicar quais as matérias jornalísticas em que verificada a

conduta imputada ao Senador Luiz Estevão. Ainda que o tivesse

feito l é de meridiano conhecimento, notadamente de pessoas

públicas - invariavelmente alvos das manchetes dos noticiários 

que os órgãos de comunicação ora não reproduzem na íntegra as

declarações do entrevistado ora não traduzem corretamente a idéia

por ele transmitida,

Essa imputação também não é verdadeira.

As declarações do Senador Luiz Estevão aos órgãos da imprensa

foram exatamente as mesmas prestadas perant~ o Plenário do

Senado Federal e a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Por fim 1 a representação l a míngua de

argumentos l sugere que o Senador Luiz Estevão apresentou

versões diversas não só perante o Senado Federal - o que já foi

categoricamente refutado - mas também à imprensa.
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"quebrar segredo da Justiça, sem autorização

jud;cial ou com objetivos não autorizados em

fei",

"solicito a Vossa Excelência que nos sejam

informados os nomes, matrículas e relação

funcional dos servidores responsáveis pelo

recebimento, guarda e análise dos

documentos encaminhados pelo Banco

Central do Brasil, e outras instituições

financeiras, decorrentes da transferência do

sigilo bancário para essa CPI, decorrentes do

Ofício n 046/99 - CPI· - 'Justiça ~ e de seus

desdobramentos", 104

ESCRJTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE ArvlüDEü

103 "Às comissões compete ( ... ) receber petições, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa

104 Ofício nO 551/99 do Senador

A.\DEFESA.OOC

A intenção, por óbvio, era saber a quem se

dirigir o Senador para obter informações de seu interesse.

Secundariamente, preservava-se o Senador contra eventuais

desvios funcionais que permitissem o vazamento de informações

absolutamente sigilosas! de resto tipificado como crime nos termos

do artigo 10 da Lei na 9.296, de 24.ju1.96, que comina pena de

reclusão! de dois a quatro anos, a quem

Não O fez porque a imputação é falsa. A

relação dos funcionários aludida p~la representação foi requerida

com amparo no artigo 90, inc. IV! do Regimento Interna103, através

de ofício (nO 551/99), datado de 16.jun.99, encaminhado ao

Senador Ramez Tebet, Presidente da Comissão Parlamentar de

Inquérito, de seguinte teor:
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l02 fls. 27 dos presentes autos.

A: IOEFESA.Doe

nao exercer pressão e formular graves

ameaças contra os servidores públicos

requisitados para auxiliar os trabalhos da

Comissão ", 102

Inexistência de pressão sobre os assessores da

Comissão Parlamentar de Inquérito

A representação, entretanto, não trouxe

sequer um nome de funcionário que tenha se afastado dos

trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito por conta da

ameaçadora conduta do Senador. Não alinha a inicial qual o mal

injusto e grave teria ameaçado praticar o Senador contra quem

quer que seja.

Diz a inicial que o Senador Lujz Estevão, de

forma agressiva! teria intentado "conhecer os nomes de todos os

auxiliares da CP!" e que a ameaças por ele formuladas "chegaram a

afastar servidores do trabalho".

A representação imputa ao Senador Luiz

Estevão ofensa ao decoro parlamentar



Diz ainda a representação que o Senador

Luiz Estevão "chegou a adentrar sem convite o recinto onde se

realizava reunião de assessores com o Presidente da CPI e, aí, na

presença de todos promoveu ameaças/I.

A iniciativa, portanto, teve por objetivo a

preservação de direitos do Senador Luiz Estevão, que por vezes

teve conhecimento de dados de sua comunicação telefônica e de

suas empresas pela imprensa, além de outros dados também

objeto de sigilo transferido à Comissão Parlamentar Inquérito, de

natureza fiscal e bancária, que chegaram a seu conhecimento

através da mídia (!).

00427 Ouinta-feira ~
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIP EAl\10DEO

"Tebet deixou a reunião para encontrar-se

com os assessores em seu gabinete. Liq~u

para Estevão quem em poucos minutos

estava lá. 'Ele me disse que queria apenas

saber a quem se dirigir para pedir as

informações que chegavam a imprensa antes

do seu conhecimento~ contou Tebet".106

na comprovação do que ora se expõe pode ser

obtida pelo testemunho do Relator, Senador

Paulo Souto: do Presidente, Senador Rame::

Tebet ou de outro membro da CPI".lo7

Primeiramente, todas as participações do

Senador Luiz Estevão em reuniões com o Presidente da Comissão

Parlamentar de Inquérito e sua assessoria decorreram de convite a

ele endereçado.

Matéria publicada no jornal Correio

Brasiliense, edição de 17.jun.99, esclarece que

Já as ameaças referidas na representação

inexistem, como inexiste qualquer indicação de funcionário do

Senado que delas tenha sido vitima. É indicativo que a inicial

remeta à comprovação futura o fato alegado, afirmando que

Não traz, portanto, suporte mínimo

probatório do que alega. Éinfundada.

106 Correio Brasiliense, edição de 17.jun.99 (doc. nO 10).
107 fls. 27 dos presentes autos.
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lOS fls. 27 dos presentes autos.

A. \DEFESA.OOC

representação de que as iniciativas do Senador Luiz Estevão

"tiveram o intuito de intimidar e, com isso, evitar a investigação

sobre as relações não suficientemente explicadas entre as

empresas de seu grupo, com as do GMB"lOS não procede, não só

pelo que já foi exposto mas também porque as relações com o

Grupo Monteiro de Barros eram a todo tempo admitidas e

minudentemente expostas pelo próprio requerente à imprensa a

seus pares no Senado Federal.

00426 Ouinta-feira 22
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"após a revelação dos primeiros repasses de

recursos oáundos da obra do TRT-5P para as

empresas do Representado, este, de forma

peremptória, sustentou tratar-se de

devolução de empréstimos feitos pelo

Banco OK de Investimentos, integrante do

Grupo OK, as empresas do Grupo MB 11

(c)

Assevera a representação que

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Versão única dos fatos: a verdade.

Acusação repetitiva e prolixa

Diante da absoluta falta de argumentos, a

representação imputa novamente ao Senador Luiz Estevão a

construção e alteração de versão dos fatos ao longo dos trabalhos

de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito.

o expediente, que se presta somente a

aumentar volume insípido de acusações ao Senador, deve ser

repudiado por esse Conselho.

e que,

110 Correio -Brasiliens€, edição de 24.set.99 (doe. nO 11).

A'\DEFESA,Dce
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ESCRlTÓRJO DE ADVOCACI A
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"o diretor do Banco OK, André Medrado,

esteve ontem na Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) do Judiciário, acompanhado

de técnicos do banco, para tentar esclarecer

as dúvidas que os assessores da CPI têm em

relação aos empréstimos do Banco OK, de

propriedade do Senador Luiz Estevão (PMDB

DF)",l10

De resto, é permitido a qualquer Senador da

efetuar requerimentos seja como cidadão1oa, seja para

exercer sua atividade parlamentar109
, principalmente no que

concerne a fatos a ele relacionados. Isso não traduz iniciativa

atentatória a trabalhos da Comissão Parlamentar de J.11\.jUÇI I~V.

Ao contrário, a postura do Senador Luiz

Estevão foi sempre tentar colaborar com os trabalhos de

investigação, como se pode comprovar pelo seu depoimento

espontâneo àquela Comissão, em 30.jun.99,

Além disso, o Senador Luiz Estevão, em

demonstração de absoluta colaboração aos trabalhos que se

desenvolviam, promoveu reunião entre os assessores da Comissão

e dirigentes do Grupo OK para esclarecimentos de dúvidas

existentes. É isso o que noticiou o Correio Brasiliense, através da

jornalista Anamaria Rossi:

108 art. 50, ine. XXXIV, aI. b, da CF,
109 art. 214 RISF.

:"\OEI'ES:' Doe
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"Fiz empréstimos também. Aliás, vár;os

empréstimos". 113

o Senador Luiz Estevão encerrou a

"ninguém está d;zendo que esse pagamento

foi empréstimo do banco. Até porque, veja

bem, além dos empréstimos do banco, como

você sabe, nós tivemos o negócio da compra

"começaram em 1988, com o prédio da OAB,

E/e repassou uma obra, uma incorporação

que ele tinha ganho e, por razões da

desistência do sócio dele, ele não tinha

condições de fazer",

da fazendJ",

A·\OEFESA.OOC

Monteiro de Barros "numa fazenda", e indagado sobre empréstimos

feitos àquele grupo empresarial, asseverou categoricamente:

Naquela entrevista o Senador afirma que as

relações empresariais como Grupo Monteiro de Barros

113 Correio Brasiliense, edição de 29.maio.99 (doc. nO 12).

entrevista afirmando:

Os diversos negócios e empreendimentos

entre os grupos OK e Monteiro de Barros foram mencionados pelo

Senador Luiz Estevão em outras matérias jornalísticas114
. Todavia,

nem sempre as declarações do Senador foram reproduzidas com

Junho de 2000 DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00431 Quinta-feira 22
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"diante da evidência de que esta versão não

tinha amparo nos fatos (. ..), o senador

abandonou a linha de defesa que justificava

os créditos das empresas do Grupo Monteiro

de Barros como pagamento dos empréstimos

do Banco OK", 111

DIÁRlD DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A \OEfESA.ooe

Em entrevista concedida ao jornal Correio

Brasiliense, publicada na edição de 29.maio.99, apenas dois dias

após seu discurso no Plenário do Senado Federal, o Senador Luiz

Estevão, após deixar claro que tinha "negócios" com o Grupo

111 fls. 28 dos presentes autos.
112 Discurso do Senador Luiz Estevão ao Plenário do Senado Fe·Õeral em

27.maio.99 (doe. nO 1).

Desde o primeiro momento o Senador

esclareceu a seus pares e à imprensa o relacionamento comercial

entre as empresas do Grupo üK e Monteiro de Barros, que se

estendia. aos ramos imobiliário e agropecuário, além de estarem

associados

Como já exaustivamente demonstrado no

item 2.1 desta peça, o Senador Luiz Estevão jamais afirmou

que as relacões negociais com o Grupo Monteiro de Barros

limitavam-se exclusivamente a transacões com o Banco OK

de Investimentos.

00430 Ouinta-feira 22
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lógica interna do dossiê
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complementares, as informações e

documentos apresentados pejo

Banco OKr Dor solicitacão da CP!,

são suficientes para explicar as

operacões de crédito e respectivo

fluxo financeiro.

A \DEFESA ooe

"nossos exames apuraram a regularidade das

informações apresentadas e dos documentos

encaminhados, estando dos mesmos

normalmente mantidos em arquivo de forma

regular, com as características usuais de

legalidade, tanto para atendimento aos

princípios fundamentais de contabilidade

quanto para exigências dos órgãos

fiscalizadores".

"Conclui-se QY.S1 sob o aspecto formal da

Esgotando definitivamente a questão, o

Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito r às fls. 299;

registra:

Auditoria efetuada pela AKW S/C Auditores

Independentes no Banco OK de Investimentos S.A., por

determinação de sua própria Diretoria, procedeu levantamento no

acervo de documentos da instituição financeira e constatou a

absoluta regularidade de suas operações117
. Diz o relatório dos

Auditores:

Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00433 Quinta-feira 22

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE lu\'lüDEü

~?~o·J\h.'.

,~.:.: ~.. ~ .. ' .' :. ;:PlL
(>::1':':"~:". -.: ;:,' ..; :)~;::~f0 F;ld(lIF~:~:::r

;)1E t(J :,:- C"j J 04"fi ._I- _.'....1>- I J.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODI:O

111

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A:\OE'éSA.Doe

(. .. ) reitero que os negócios entre os Grupos

OK e o Grupo Inca! referem-se

empreendimentos imobiliários,

agropecuários e empréstimos, efetuados

através de cheques nominativos,

regularmente contabiUzados. {. .. )"115

"Assim sendo, sob o aspecto formal da lógica

interna, as informações e documentos

apresentados são suficientes para explicar

as operações de crédito realizadas

o banco OK de Investimentos s/A

empresas integrantes do Grupo

de Barios"116,

114 Matérias jornalísticas diversas (doc. nO 13).
llS Jornal do Brasil, edição de 26.jun.99 (doc. nO 14).

Relatório parcial da CPI de 28.set. 99 analisando as operaçõe~. de crédito
realizadas entre o Banco OK de Investimentos S.A. e o Grupo Monteiro de
Barros de 28.set.99 (doe. nO 15).

Cabe registrar que a própria Comissão

Parlamentar de Inquérito considerou satisfatória auditoria efetuada

no Banco OK de Investimentos, que atestou a regularidade das

daquelas operações financeiras r todas objeto de registro e

tributação legal. Diz o relatório daquela Comissão:

fidelidade - o que sempre motivou a expedição de cartas buscando

a retificação do equívoco, algumas delas publicadas, outras não.

Dentre as publicadas, merece destaque aquela veiculada na edição

de 26.jun.99 do Jornal do Brasil:

00432 Ouinta-feira 22
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ESCR1TÓR10 DE ADVOCACIA
FELIP E AN10 DEO

"depreende-se que decorreu um tempo

(razoável por certo) entre a proposta inicial,

feita no final de 1993 para a aquisição da

área pertencente ao Grupo Garavello, e a

aquisição da área pertencente a CODEARA.

Ou seja, foi necessário um bom tempo para

desenvolver a neqociacão com o gruoo.

Garavelfo, frustrada posteriormente pela

alienação da área a outro grupo, para

encontrar-se outro empreendimento, negociar

preços e condições e realizar o negócio.

Afinal, tratava-se de um negócio da ordem de

U5$ 2 (dois) milhões de dólares - segundo o

contrato datado de 22.12.93 (... ). Tudo isso

(d)

A aquisição das Fazendas Santa Terezinha e Lagoão

118 O Estado de São Paulo, edição de 29.set.99 (doe. nO 1?).

A \DE"ESA.OOC

A propósito da aquisição da Fazenda Santa

Terezinha, a representação, após transcrição de trecho das

declarações do Senador Luiz Estevão à Comissão Parlamentar de

Inquérito, afirma que

As relações empresariais entre os Grupos

üK e Monteiro de Barros já foram exaustivamente esclarecidas. A

representação, nesse item, tangencia novamente o assunto, que

doravante será ignorado em homenagem a inteligência dos

Senhores Senadores que examinarão o assunto e que não pode ser

menoscabada com recorrente alegação repetit'iva e infundada.

Junho de 2000
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liA CPI do Judiciá~io, que investiga o

envolvimento de Estevão com a Construtora

Ikal, responsável pela construção do Fórum

Trabalhista de São Paulo,. recebeu um

relatório preliminar da consultoria técnica do

Senado considerando as informações

enviadas pelo próprio banco suficientes para

esclarecer as operações entre a empreiteira e

a instituição".118

Assim, tendo em vista a documentação

apresentada ficaram suficientemente

esclarecidas, do ponto de vista formal, as

operacões de empréstimos do

Banco OK as empresas do GruDo

Monteiro de Barros".

A:\OEFESADOC

Além do que já foi exposto acima, e para

que não cometa o mesmo equívoco em que incorreu a

representação, o Senador Luiz Estevão faz remissão às

-onsiderações já expostas no item 2.1 desta peça, que afastam por

Jmpleto a alegação acusatória.

A conclusão da Comissão Parlamentar de

Inquérito, aparentemente ignorada pelos subscritores da

representação, foi noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo,

edição de 29 .set.99:
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119 fls. 31 dos presentes autos.
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120 doe. nO 18.

No caso do imóvel de propriedade do Grupo

Garavello, a aquisição do terreno foi sugerida pelo Grupo Monteiro

de Barros ao Senador Luiz Estevão para investimento na atividade

de agropecuária. Houve apenas um contato com aquela empresa,

após o que se soube da alienação do imóvel a terceiro.

Imediatamente após frustradas as tentativas

de aquisição do terreno de propriedade do Grupo Garavello, foi

apresentada pelo Grupo Monteiro de Barros ao Grupo üK outro

projeto de viabilização do empreendimento, que compreendia a

aquisição de imóvel muito próximo àquel'outro, cujo proprietário

era a Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA).

Éabsolutamente ingênuo supor que o Grupo

Monteiro de Barros, firmemente disposto a investir na atividade

agropastoril - e para isso contava com a parceria do Grupo OK -'

tivesse em vista apenas um único imóvel para alavancar seus

projetos. Isso não corresponde à realidade do mercado empresarial.

Assim, efetivamente a Fazenda Santa

Terezinha, localizada no município de mesmo nome (MT), foi

adquirida em 22.dez.93, data em que celebrado o \\contrato de

compromisso de venda e compra,,120, assinado pelos representantes

da Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA),'

integrante do Grupo BCN, que - embora não seja necessário,

Junho de 2000
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A dedução contida na representação é

fa ntasiosa. Não tra nscorreu "razoável período de tempo" entre a

infrutífera tentativa de aquisição dos terrenos de propriedade do

Grupo Garavello e a efetiva compra das glebas de propriedade da

Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (CODEARAL como

supõem ingen'uamente os subscritores da representação.

leva à conclusão de que o negócio não foi

realizado em dezembro de 1993, mas

posteriormente". 119

A conclusão é despida de qualquer

argumento fático e promovida por pessoas sem o mais mínimo

conhecimento e preparo empresarial, desconhecedoras das mais

rotineiras práticas de mercado imobiliário, ágil e dinâmico.

Não há, por óbvio, necessidade de

transcurso de longo prazo de tempo entre a tentativa frustrada de

aquisição de um imóvel e a efetiva compra de outro. Basta que o

segundo imóvel - afinal adquirido - atenda aos anseios econômicos

e de investimento do pretendente comprador.

A'''DEtESA ':Joc

A definição das negociações acerca da

aqulslçao de determinado imóvel não se prende a prazo

determinado, 'senão as condições de infra-estrutura do imóvel 

determinante no caso de investimento agropecuário -, ao valor

pretendido pelo alienante e às condições de pagamento oferecidas.
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porque a prova é cabal - podem a qualquer momento testemunhar

a veracidade do fato.
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"até 30/09/94, a CODEARA outorgará a

Escritura Pública de Venda as

COMPRADORAS ou a quem estas vierem a

indicar, da área objeto do ANEXO lI, e as

COMPRADORAS outorgarão a

VENDEDORA ou a quem esta vier a

determinar as escrituras das unidades

imobiliárias referidas no ANEXO IV, que

até 30/09/94 não tiverem sido objeto de

venda a terceiros".

unidades imobiliárias constantes do

citado anexo IV.

Sendo certo que o produto de venda será

entregue, pelo Grupo OK e Monteiro de

Barros a CODEARA imediatamente após o

respectivo recebimento".

lia COOEARA terá o direito de, se assim o

desejar, ao invés de receber o produto da

venda, obter para si a escritura definitiva

das unidades imobiliárias que indicar,

sempre livres de qualquer ônus".

Por fim, a cláusula VI.2 estipula que

DiÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Portanto, o próprio contrato de compromisso

de venda e compra estipula que o pagamento da fazenda se daria

ou pelo produto da venda de imóveis descritos em documento

Já O item V.5 da cláusula V daquele

instrumento dispõe que

Junho de 2000
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"fato de que a vendedora só recebeu 05

imóveis do Grupo OK, dados em pagam,ento

da área, em 18 de maio ou 23 de junho de

1994, mediante a outorga das procurações

com poderes para deles disporem (. .. ), bem

como pelo fato de a CODEARA ter

contabilizado, em agosto do mesmo ano, a

título de venda de área, o valor de R$

1.692.000,00".121

"o pagamento do preço do imóvel rural será

feito pelas Compradoras a Vendedora com o

produto da venda de cada uma das

121 fls. 31 dos presentes autos.
122 O item V.1 da mesma cláusula dispõe que "os compradores da área rural, o

Grupo OK e Monteiro de Barros, são senhores e legítimos possuidores de 6ó
( ... ) unidades imobiliárias descritas e caracterizadas em relaçáa anexa 
Anexo IV/ que 'assinada e rubricada faz parte integrante da presente contrato"
(doe. nO 18).

Ora, o item V.2 da cláusula V122 do "contrato

de compromisso de venda e compra de imóvel", celebrado entre

Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA), Grupo OK

Construções e Incorporações S.A. e Monteiro de Barros Construções

e Incorporações Ltda., estabelece que

A representação ainda afirma que a

conclusão de que a aquisição do imóvel junto à Companhia de

Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA) se dera posteriormente a

dezembro de 1993 é corroborada pelo
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A representação afirma ainda que
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na versão de que este grupo adquiriu a

totalidade da área não pode ser aceita f~

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

"em 30.D4.97. segundo consta da ficha de

Breve Relato fornecida pela Junta Comercial

do Estado de São Paulo (".)1 houve

transferência do controle acionário da

empresa Agropecuária Reunidas para o

Grupo DK e o nome da empresa foi

substituído por 'Agropecuária Santo

Estevão '. 11123

A afirmação é categoricamente falsa.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

asseverando que

A:\OEFESA.DOC

123 fls. 32 dos presentes autos.
124 doe. nO 19.

o documento expedido pela Junta

Comercial do Estado de São Paulo atesta a realização de

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Agropecuária

Fazendas Reunidas S.A., em 30.abr.97, que deliberou "alterar a

denominação da sociedade l1 para "Agropecuária Santo Estevão

SIAli .124 Ao contrário do que afirma a representação, não houve

pois

Junho de 2000
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Não há absolutamente nada de anormal no

fato de os imóveis terem sido recebidos pela Companhia de

Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA) "em 18 de maio ou 23 de

junho de 1994'1, como afirma a representação. O recebimento

posterior dos imóveis a título de dação em pagamento decorre,

como visto, de cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as

pa rtes.

"o Representado alega que a escrituração da

área só ocorreu em maio de 1997, mediante

a lavratura das escrituras de 2/3 da área para

a Agropecuária Reunidas e, 1/3 para a

Recreio Agropecuária Ltda., pertencentes ao

GMB [Grupo Monteiro de Barros}",

anexo ou pela .dação em pagamento daqueles mesmos imóveis, por

opção da vendedora, se não vendidos até 30.set.94.

Diante disso, embora não possa o Senador

Luiz Estevão responder pela regular contabilização de operações

imobiliárias em empresas de terceiros, parece perfeitamente

factível que a Companhia de Desenvolvimento do Araguaia

(CODEARA) tenha contabilizado, em agosto de 1994, o valor de R$

1.692.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil reais) "a

titulo de venda de área". Estranho seria se a contabilização desse

valor se desse em data anterior ao recebimento dos imóveis.

A. \DEFESA Doe



A representação procura desmerecer a todo

custo a versão dos fatos trazida pelo Senador Luiz Estevão à

Comissão Parlamentar de Inquérito, onde abordou minudentemente

a questão, levando respostas absolutamente satisfatórias às

indagações que lhe eram feitas. Disse o Senador:
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para mim, até porque essa fazenda em

Sandolândia está a uma distância de menos

da metade da tal fazenda em Mato Grosso.

Em função disso, eles continuaram nos

pagando - nos pagaram a prazo o pagamento

que, em imóveis, nós tínhamos feito pe/~

compra das terras - ao longo dos anos.

Combinamos e pactuamos uma taxa de juros

e esse pagamento foi feito, até que em

1997 salvo engano nós lavramos uma

escritura. (... ) em 1997, salvo engano, nós

acabamos assinando a escritura de compra

dessas terras, em que ficou definido qual era

o saldo devedor que eles teriam que nos

pagar para complementar o pagamento das

terras e também das despesas em que

tínhamos incorrido durante todo esse

período 11125.

"surgiu uma possibilidade de que déssemos

terras em dação em pagamento de dívjda~

perante o INSS. Então, fizemos um acordo

com eles, em que eles nos transfeririam dois

terços dessa área; nós ofereceríamos em

dação em pagamento junto ao INSS; e, caso

tivéssemos proveito nessa transação,

evidentemente, pactuaríamos um valor e

pagaríamos a eles". 126

Prosseguindo sua narrativa r afirmou o

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00443 Ouinta,.feira 22
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125 Depoimento voluntário à CPI da Justiça (doc. nO 02).
126 Depoimento voluntário à CPI da Justiça (doc. nO 02).

Senador Luiz Estevão:

Junho de 2000
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Naquele momento, eu ainda não havia

visitado a área da Codeara. Pouco depois, fui

lá visitar. Fiquei muito bem impressionado

com a área (. ..). Mas, fazendo um estudo do

investimento necessário para que aquela

fazenda começasse a ser produtiva,

chegamos à conclusão de que seria um

investimento com retorno lento e aí nós

comunicamos que o nosso interesse era não

ficar com nenhuma parcela da fazenda.

Houve, naturalmente, negociações em tomo

disso. O Grupo Monteiro de Barros já tinha

uma fazenda ali perto, se não me engano, a

Agropecuária Recreio ( .. .), e para eles, no

sentido de otimizar essa questão do

aproveitamento das terras, era mais
""t-;J

conveniente ficar com aquela fazenda do que

Item 1994, nós recebemos uma proposta de

compra de uma fazenda no Estado do

Tocantins, mais especificamente no Município

de Sandolândia, na divisa com o Estado de

Goiás, em frenté a Ilha do Bananal. (. ..)

Como havia disposição em receber grande

parte disso em imóveis, nós, então,

compramos essa fazencja no Município de

Sandolândia.

A:\DEFESA.ooe
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A representação insiste ainda na suposição

"depoimentos pessoais poderão atestar est~

afirmativa" (!).

"entre a aquisição da primeira fazenda, a

realização de investimentos (. ..) e a aquisição

da segunda, também decorreu um prazo

significativo. De modo que, se o negócio da

primeira só ocorreu em maio ou junho de

1994 (... ) a compra da segunda área em

Sandolândia-TO só pode ter ocorrido em data

posterior. Ocorre que há fortÍssimos indícios

de que esta segunda área foi adquirida já no

final de 1993",

DIÁRiO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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Por fim, o documento expedido ao Ministério

da Previdência e Assistência Social que oferece os imóveis para

quitação de débito das empresas SAENCO, CIM e GOK, datado de

04.dez.97, é firmado pelo próprio Diretor do Grupo Monteiro de

Barros
129

, ainda no controle acionário da Agropecuária Fazendas

Reunidas S.A., o que demonstra que a transferência das ações

daquela empresa para o Grupo OK somente ocorreu após o

protocolo do ofício junto à autarquia previdenciária.

de que

complementando que

128 Cf. documento nO 19, expedido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo,
que registra somente a alteração da denominação social da empresa.

129 Documento expedido ao Ministério da Previdência e Assistência Social em
04.dez.OO (doe. nO 20).

A\OEFESA Doe
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\ta proposta de dação em pagamento foi

oferecida ao INSS em 04.12.97/ muito tempo

depois da transferência do controle acionário

da Agropecuária Fazenda Reunidas/Santo

Estevão que ocorreu sete meses antes

(abriI197)".127

"isso foi feito mediante a transferência das

ações porque não haveria, no caso,

pagamento de imposto intervivos. Se

houvesse a transferência da terra, teríamos

que ter o pagamento de impostos de

transmissão intervivos".

Em segundo lugar, como já demonstrado,

A \DEFESA.Doe

127 fls. 32 dos presentes autos.

A representação questiona a efetiva

transferência de parte daquele terreno ao Grupo üK para fins de

dação em pagamento de dívida previdenciária, partindo da

premissa de que

Primeiramente, cabe registrar que

efetivamente não houve alienação de bens imóveis ao Grupo OK.

Como esclareceu o Senador Luiz Estevão à Comissão Parlamentar

de Inquérito,
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133 Certidão negativa de ônus reais do Cartório de Registro de Imóveis do
Município de Aruaçu-TO (doc. nO 22).

ESCRITÓRIO DE ADVOCACl ç\

FELIPE AMODEü

No entanto[ merece ressalva o fato de que o

processo de aquisição de vasta área imobiliária para fins rurais é

relativamente complexo[ exigindo do comprador cuidados que

superam em muito as comparativamente simplórias tratativas para

compra de imóvel residencial ou ponto comercial. É necessário, por

exemplo, realizar o levantamento topográfico de toda área, verificar

suas medições e demarcações, inspecionar e relacionar benfeitorias

e maquinário agrícola[ além de examinar e conferir a regularidade

de toda documentação pertinente, com certidões de órgãos

Municipais[ Estaduais e Federais[ como[ por exemplot o INCRA.

Além disso[ acresce o fato de que - no mais das vezes - o que se

trata no singular como Fazenda tal ou qual, é, na verdade[ o

resultado da reunião de número plural de glebas, nem todas do

mesmo proprietário, com a mesma situação jurídica ou regularidade

Tal fato demonstra que em hipótese alguma

poderia a fazenda ter sido adquirida pelo Senador Luiz Estevão

antes da aquisição da Fazenda Santa Terezinha, como insiste a

representação.

proferiu sentença que julgou procedente pedido contido em ação

proposta por Maria dos Anjos Lima Lapa de Siqueira Santos,

"legitima proprietária e única possuidora do imóvel rural[ lote 12 do

loteamento Lagoão,,133, declarando a nulidade de escritura de

compra e venda daquele terreno feita a Bandeirantes Indústria e

Comércio de Cereais Ltda. 134

Junho de 2000
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Encerrando a questão, o Senador traz prova

- concreta, e não futura e incerta - de que parte da Fazenda

Lagoão foi adquirida pelo Sr. João Cruz no final do ano de 1993, já

que em outubro daquele ano o Juízo da Comarca de Araguaçu (TO)

A representação parte novamente da falsa

premissa - já irrefutavelmente afastada - de que a aquisição da

Fazenda Santa Terezinha pelos Grupos OK e Monteiro de Barros "só

ocorreu em maio ou junho de 1994". A aquisição daquele imóvel

ocorreu - vale mais uma vez repetir - em 22.dez.93 e não "em

maio ou junho de 1994".130

130 cf. doc. nO 18.
131 fls. 33 dos pr-esentes autos.
132 fls. 66 e 67 dos presentes autos; procuração outorgada pelo Sr. João Cruz e

posterior substabelecimento aos Srs. Crisóstomo Costa Vasconcellos'e Nílson
de Costa dos poderes outorgados naquele instrumento de mandato (does. nO
21 e 21.a).

A:\OEFESA ooe

A representação - em socorro a sua tese

bizarra - faz remissão a procurações outorgadas por antigo

proprietário de parte do imóvel a funcionários do Grupo OK[ com

"integrais poderes para dispor da área ll131
• Ocorre que essas

procurações132 datam de 1994 (!)( colocando por terra a acusação.

A falsa premissa antecede à afirmação

esdrúxula[ sem qualquer suporte probatório[ de que a Fazenda

Lagoão fora adquirida antes da aquisição da Fazenda Santa

Terezinha (!). Trata-se de mera suposição( que promete nova .

"revelação" por meio de prova testemunhal fu~ura. A afirmação é

incerta e destituída de suporte fático.
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"Primeiro, eu dei meus imóveis no ato e ele

me pagou a prazo, em dois ou três anos.

Evidente que tem que ter havido juros. Então,

tem o valor dos imóveis, tem os juros

incorridos no período e mais o reembolso

de eventuais custos que nós tenhamos

feitos naquela área". 1J6

tenha pago esse valor pela fazenda, recebeu do Grupo Monteiro de

Barros "quinze ou dezessete milhões de dólares" pela venda do

mesmo terreno.

136 Correio Brasiliense, 12.ago.99 (doe. nO 25).

E não é só. Indagado se os pagamentos

efetuados pelo Grupo Monteiro de Barros ao Grupo OK se referiam

a investimentos feitos na fazenda, o Senador Luiz Estevão disse:

Ocorre que a operação em questão consistia

na permuta de glebas rurais por imóveis urbanos. Em casos que

tais, em que permutados bens de igual natureza contábil - no caso,

patrimônio imobilizado - é estabelecido apenas valor de referência

para efeitos fiscais, que pode remeter ao valor histórico de

aquisição dos bens permutados, ou outro qualquer, conforme a

valorização ou desvalorização do imóvel. A apuração do verdadeiro

lucro obtido com a operação - que então deverá ser oferecido a

regular tributação - somente se verificará quando da alienação do

bem permutado por qualquer dos contratantes.

A:\OEFESA.OOC
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Essa questão, entretanto, não tem qualquer

relevância, posto que inexiste qualquer questionamento quanto à

aquisição da Fazenda Lagoão f que não integra a rol de negócios ou

empreendimentos realizados com o Grupo Monteiro de Barros.

A totalidade da terra que hoje compõe a

Fazenda Lagoão - por exemplo - foi adquirida pelo Grupo OK por

meio de escrituras diversas, referentes a glebas distintas, firmadas

com diferentes proprietários vendedores, desde a última semana do

ano de 1993 até meados de 1996. 135

junto aos órgãos administrativos. Assim, é possível que, antes da

assinatura dos termos para aquisição das Fazendas Santa Terezinha

e Lagoão, tenha existido a firmatura de protocolos de intenções,

dos quais as empresas do Grupo OK - diante da passagem do

tem po e da posterior concretização efetiva dos negócios - não

guardem mais registros.

c..: -_.---~'.
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127

Finalmenter a representação

desonestamente procura atribuir ao empreendimento relativo a

Fazenda Santa Terezinha o valor de -referência constante do

instrumento de compromisso de venda e compra celebrado entre os

Grupos BCN (através da Companhia de Desenvolvimento da

Araguaia - CODEARA), OK e Monteiro de Barros, qual seja, US$ 2

milhões (dois milhões de dólares norte-americanos), valor pelo qual

foi adquirido o imóvel. Afirma, em suma, que o Grupo OK, embora

134 doc. nO 23.

13S Escrituras diversas de glebas da Fazenda Lagoão (doc. nO 24).

A \DEFESA.Doe



137 Lauda de avaliação de imóvel (doc. nO 26).
138 Cópias autenticadas de falhas dos Livras Diário e Razão (doc. nO 27).

Portanto, nada há de excepcional no fato de

os valores pagos pelo Grupo Monteiro de Barros excederem ao

valor histórico 'lançado por ocasião da escrituração do bem.
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Estivemos reunidos
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momento, que, se entrasse a empresa

francesa, eu ficaria com uma participação

"Tivemos também um envolvimento com eles

a respeito do Terminal de Cargas Santo

Antonio, da cidade do Rio de Janeiro, um

projeto muito grandioso, com três milhões de

metros quadrados em Duque de Caxias, uma

área extraordinária, que eles haviam

começado esse empreendimento, se não me

engano, em 1989 ou 1990. Eles tinham um

sócio ( ...). No momento em que

perderam essa parceria, eles nos convidaram.

para nos tomar parceiros nesse

empreendimento. Nós, então, concordamos,

(...) fizemos alguns investimentos. (. ..) O

empreendimento teve dificuldades na sua

viabilização, o investimento era

extremamente grande e eles obtiveram a

possibilidade da parceria com uma empresa

francesa que veio ao Brasil.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Terminal de Cargas de Duque de Caxias
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Mais uma vez a representação tenta - sem

êxito - desmerecer os esclarecimentos prestados até aqui pelo

Senador Luiz Estevão. Antes de refutar uma a uma das imputações

feitas, mister se faz a reprodução de trecho das declarações do

requerente à Comissão Parlamentar de Inquérito, em 30.jun.99,

especificamente quanto ao Terminal de Cargas Santo Antonio, em

Duque de Caxias (RJ):

Junho de 2000
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Tudo demonstra, portanto, a absoluta

veracidade dos esclarecimentos prestados pelo Senador Lujz

Estevão no Plenário do Senado Federal, à Comissão Parlamentar de

Inquérito, e à imprensa em geral.

Finalmente, a contabilidade do Grupo OK

demonstra que todos os valores recebidos do Grupo Monteiro de

Barros estão escriturados no Livros Razão e Livros Diário dos anos

de 1994, 1995, 1996 e 1997138
, estes últimos registrados

anualmente na respectiva Junta Comercial.

Há ainda que se ressaltar que as doze

glebas que integram o terreno da Fazenda Santa Therezinha foram

recentemente avaliadas em R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões

de reais), como demonstra laudo de avaliação encomendado

Amaral D'Ávila Consultoria e Planejamento Rural.
137



ESCRiTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Atvl0DEü

00453 Ouinta-feira 22DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

S.A., que estabeleceu condições para o desfazimento da parceria

entre aquelas empresas no empreendimento do Terminal de Cargas

Santo Antonio{ foi celebrado mediante "instrumento particular, não

registrado em cartório, apesar de envolver recursos muito

expressivosf/140.

"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

ESCRITÓRiO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

Ora, documentos de natureza semelhante

foram cefebrados entre o Grupo Monteiro de Barros e as

construtoras Mendes Júnior e Andrade Gutierrez, igualmente

através de instrumento particular, sem que fossem desqualificados

por conta diss0
141

. Na verdade, a formalização de acordos em

instrumentos particulares é prática muito 'comum no mercado

empresarial - dinâmico, ágil e baseado na credibilidade de seus

integrantes. As práticas cotidianas desse mercado, pelo que se vê,

são de absoluto desconhecimento dos subscritores da

representação.

De resto, não há qualquer disposição legal

que obrigue o registro de contratos celebrados entre pessoas

jurídicas de direito privado, o que rem.ete à sagrada garantia

constitucional (art. 5, inc. rI, C.F.). -' ao que parece também

ignorada pelos representantes - de que

Junho de 2000

muito pequena{ já que ela teria uma

participação expressiva. O melhor{ então{ era

df;ixar aquele empreendimento em cuja

concretização nós não chegamos, digamos

assim{ a ter participação.

Permanecemos a/i por alguns anos{ mas

saímos antes da associação do Grupo

Monteiro de Barros com uma empresa

francesa{ até porque nós nunca fizemos uma

associação em que nós Vvéssemos uma

participação minoritária. Na pior das

hipóteses{ queríamos uma participação

igual. (... )

Também não considero um empreendimento{

até porque não posso considerar

empreendimento um determinado negócio

que eu não cheguei a concretizar. Entrei e saí

antes que a concretização física ocorresse ".

A representação recorre novamente ao

argumento de que o Senador Luiz Estevão criou e alterou versões

ao curso das investigações da Comissão Parlamentar de

Isso já foi exaustivamente abordado nesta peça, que esgota a

questão.

Aduz a representação, em tom de

descrença, que o Termo de Acordo139, datado de 10 .mar.96, entre o

Grupo üK - Construções e Incorporações S.A., a SAENCO 

Saneamento e Construções Ltda. (empresa do Grupo üK) e a

Monteiro de Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações

139 doe. nO 28. 1
4
0 fls. 35 dos presentes autos.

141 does. nO 29 e 30.

A: \DEFESA. Doe
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14) doc. nO 28.
144 Cópias de folhas dos livros Diário e Razão (doc. nO 31).
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"o reembolso de despesas efetuadas e da

expectativa de lucro na implantação e

exploração do empreendimento ". 143

ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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Os valores pagos pelo Grupo Monteiro de

Barros a título de reembolso de despesas de investimento e

indenização por expectativa frustrada de lucros foram escriturados

nos Livros Diário e Razão do Grupo OK. 144

Efetivamente, portanto, o Grupo OK

empreendeu atualização dos estudos feitos pelo Grupo Monteiro de

Barros, pelo que lhe caberia ressarcimento com as despesas com

aquele investimento.

A indagação, por certo; deveria ser feita a

representantes do Grupo Monteiro de Sarros. Todavia, em

homenagem ao melhor esclarecimento e demonstrando absoluta

disposição em prestar informações sobre quaisquer questões 

mesmo as mais absurdas - levantadas pelos representantes,

cumpre asseverar que o termo de acordo celebrado entre os Grupos

OK e Monteiro de Barros estabeleceu que $quele caberia

Por fim, tais valores, que a representação

pretende excessivos, são de fato elevados se considerados

isoladamente, mas proporcionais ao gigantismo do

empreendimento e às expectativas de lucros futuros advindos da

Junho de 2000
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lIPor que motivo uma empresa que em sua

home page na Internet se diz especializada

.(Monteiro de Barros) na área de terminais,

contrataria outra (GOK) sem experiência no

setor, para que e/a fizesse os estudos e .

projetos sobre o Terminalr. 142

As conclusões "sugeridas" pela

representação partem da \'ênfase" e \'importância" aos episódios

que acredita tenham sido conferidas pelo Senador Luiz Estevão em

seu discurso.

Não prova o que afirma e pretende

arrebatar mandato de Senador da República eleito

democraticamente com quase meio milhão de votos!

A representação; a pretexto de fazer

imputações ao Senador Luiz Estevão, indaga:

A representação pretende desacreditar a

versão dos fatos trazida pelo Senador Luiz Estevão com indagações

que não responde ("Por que motivo... ?, fls. 37) e expressões que

revelam análise subjetiva e parcial do assunto ("o Representado em

seu depoimento referiu-se ao fato, sem muita importância ... ", fls.

37; "diante disso, é inusitado ... ", fls. 37; "o negócio da compra da

Fazenda Santa Terezínha foi citado com muito mais ênfase em

todos os depoimentos... ", fls. 38; "a situação sugere... "; fls. 41;

"não é verossímil... ", fls. 42; "Acreditar nisso seria... ", fls. 42).

A \DEFESA coe

142 fls. 37 dos presentes autos.
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145 Estudo de viabilidade realizado junto ao FINEP (doc. nO 32), que será juntado
oportunamente.

146 Contrato celebrado entre o Grupo Monteiro de Barros e a CAP-Consultoria,
Administração e Planejamento ltda. (doe. nO 33).
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Nada mais correto no universo empresarial,

portanto, que o justo pagamento de indenização por frustração

uniiatera! de parceria com vistas a negócio que prometia lucros e

proventos tão significativos.

"a Secretaria de Transportes do Estado do Rio

de Janeiro e a Monteiro de Barros

Empreendimentos Imobiliários celebraram,

em 29/03/94, o Termo de Concessão de

Uso de Terreno Mediante Imposição de

Encargos de Apresentação de Planejamento,

Projetos e Futura Implantação do Termina-!

Intermodaf de Cargas Santo Antonio" (fls.

28).

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Atvl0DEO

Por fim, diz a representação que a

Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, em resposta

a requerimento feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito,

informou que

A informação não é verdadeira. Referido

contrato foi .celebrado no dia 19 de dezembro de 1989, como

demonstra documento emanexo 147
• .

147 doe. nO 34.

Falso, portanto, o argumento da

representação! que insiste na mentira ao se valer de outra

informação trazida pela Secretaria de Transportes do Estado do Rio

de Janeiro, segundo a qual

A:\DEFESA.DOC
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implantação do Terminal Intermodal de Cargas Santo Antônio,

estimados em R$ 144 milhões em estudo de viabilidade realizado

pelo próprio Grupo Monteiro de Barros junto ao FINEP .145

Prova definitiva de que os valores não

discrepam da natureza do empreendimento pode ser obtida com o

exame de contrato firmado em 22.dez.89 por Monteiro de Barros

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. e CAP

Consultoria, Administração e Planejamento Ltda., levado a registro

em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 146

o objeto daquele contrato era a prestação

de serviços pela CAP de consultoria, assessoramento e

planejamento para o desenvolvimento e implementação do

Terminal de Cargas, pelo que a empresa receberia a título de

remuneração "a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por

cento) de toda a receita líquida proveniente da implantação do

empreendimento" - cerca US$ 35 milhões - acrescida da

"quantia em moeda corrente nacional equivalente, na data do

pagamento, a US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares dos

EUA)"(sic).

A: \DEFESA,aoe



Diz ainda o documento, espancando a

versão acusatória - essa sim falsa:

A informação é desmentida pela ata de

reunião da Comissão Especial de Licitação149
, realizada em 03 de

abril de 1990, na sede da Secretaria de Transportes do Estado do

Rio de Janeiro,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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liA Comissão, após ter analisado tecnicamente

os dois volumes apresentados, aprovou o

Projeto Básico e o Estudo de Viabilidade u
•

lSO Of. SET 280/90 (doc. nO 36).

A \DEFESA.OOC

Demonstrada, portanto, não só a veracidade

das informações prestadas pelo Senador Luiz Estevão mas também

a má-fé na acusação contida na representação.

A aprovação do projeto apresentado pelo

Grupo Monteiro de Barros foi ratificado por ofício subscrito pelo

então Secretário de Estado de Transportes1SO
, em 22.rnaio.90,

endereçado ao "Dr. Fábio Monteiro de Barros Filho, Diretor

Presidente da Monteiro de Barros Empreendimentos Imobiliários e

Participações Ltda.
t1

Junho de 2000
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LTDA,

cumprimento do item 3.2 da Cláusula Terceira

do Contrato nO 01/89".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

"para examinar O ProjetC? Básico e o

Estudo de Viabilidade do Terminal

Intermodal de Cargas Santo

Antonio, entregue peJa MONTEIRO

DE BARROS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES

"até a data de 25/10/99, a Monteiro de

Barros Empreendimentos Imobiliários não

apresentou os projetos para exploração do

Terminal". 148

... ;, Ii~ •·1::
A' \DEFESA.ooe

148 fls. 38 dos presentes autos.
149 Ata de reunião da Comissão Especial de Licitação (doc. nO 35).

00458 ~uinta-feira 22
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(f)

Gestão de empreendimentos em Pernambuco

Entretanto! aqueles que ofereceram a

representação de que a matéria foi abordada com

clareza pelo Senador Luiz Estevão em seu depoimento espontâneo

à CPI do Judiciário:
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140

"Houve também o caso de Pernambuco.

Nós temos um banco - isso é público, está

todos. os dias' nos jornais. Fizemos alguns

empréstimos a empresas do Grupo Monteiro

de Barros. Dadas essas dificuldades

financeiras em que eles se envolveram, nós

tivemos dificuldades para receber e pegamos

recebíveis do Grupo Monteiro de Barros

em caução desses empréstimos. É uma

prática muito comum no mercado financeiro.

E um banco, quando empresta para alguém,'

empresta em cima de uma garantia real - no

caso um imóvel, uma hipoteca - em cima de

uma caução de bens mobiliários - no caso,

ações, títulos ou coisas assim - ou com a

caução de uma carteira de cobrança ou de

contratos e recebíveis de realização de obras.

ESCRITÓRJO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEü

Nós, então, para resguardar o nosso

recebimento, pegamos esses contratos 

umas obras de Pernambuco - assumimos

a gestão financeira e a co-gestão dos

empreendimentos, porque, evidentemente,

não adiantava termos um contrato nos

transferindo o direito de receber esses

créditos se não estivéssemos lá,

acompanhando pari passlJ o desenrolar

desses pagamentos e dessas obras.

Foi o que fizemos, o que, aliás, é muitei

normal. AnormaI seria que nós

tivéssemos emprestado dinheiro a essa

empresa, ela não nos pagasse e nós não

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00461 Quinta-feira 22
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"Ao final das investigé!ções da CPf,

desvendou-se outra história que

nebulosa no depoimento

Representado à CPI e não relacionado

em seu discurso proferido da Tribuna

Senado Federal em 27.05199. Só este

'esquecimento' já seria suficiente para

caracterizar a quebra do decoro pela

explícita disposição de também sonegar

informações sobre as relações nebulosas

entre ambos os grupos empresariais".

Ante a absoluta miséria de fatos que

pudessem atribuir ao Senador Luiz Estevão comportamento

incompatível' com o decoro parlamentar, a insubsistente

representação se atreve ao malabarismo de pretender cassar o

mandato de parlamentar democraticamente eleito em razão do que

tratam como esquecimento (!):

A: \DEFESA. Doe



"esconder da CPI, do Senado Federal e do

público, ou ao menos, induzi-los a erro ( ... ),

escondendo a verdade dos fatos ... "

Como se não bastassem os esclarecimentos

prestados à CPI, a representação insiste em afirmar que o Senador

Luiz Estevão teria se esforçado para

"em Pernambuco temos obras na área de

rodovias na BR-101, que liga Recife a

todo o Nordeste, e também no

abastecimento de água"lS1.

00463 Duintá-ferra 22
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151 Entrevista do Senador Luiz Estevão, na condição de Presidente licenciado do
Grupo OI<, à Revista ADEMI Brasília nO 34, edição de jan./mar.98 (doc. nO 37):
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rELIPE ANIODEO

Ressalte-se que, examinadas todas as

informações prestadas pelo Banco OK, a própria CPI do Judiciário,

em seu Relatório, concluiu que,

Todavia, mais uma vez esqueceram os

aIgozes do Senador Luiz Estevão de verificar os documentos

encaminhados à própria CPI do Judiciário, de cujo relatório

arrancaram migalhas para criarem suas fantasiosas acusações. Se o

tivessem feito com afinco - ou ao menos com isenção -, teriam lá

encontrado resposta do Banco OK ao Ofício nO 489/99-CPI-]ustiça r

informando que o saldo devedor da Construtora Ikal Ltda& na

data daquela resposta era de R$ 1.942.197,13 (hum milhão,

novecentos e quarenta.e dois mi.l t cento e noventa e sete reais e

treze centavos).

A representação trata como se fossem

mentirosas as afirmações do Senador Luiz Estevão de que os

empréstimos do Banco OK ao Grupo Monteiro de Barros "não foram

pagoslt e "estão sendo renegociados", dando conta de seu empenho

pessoal de "receber aquilo que é devido ao Banco OK", ou seja:

"receber créditos do Banco OK junto à IKAL".

Por óbvio, não há sentido na imputação de

que o Senador Luiz Estevão tenha se esforçado em esconder o que,

por sua própria iniciativa, já se tornara de conhecimento público

desde o início de 1998.

Junho de 2000
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tomássemos nenhuma providência para

receber os nossos créditos".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A' \0EFESA Doe

Entretanto, esqueceram os autores da

representação, ao examinarem percucientemente as mais diversas

publicações de órgãos de imprensa em busca de contradições

atribuíveis ao Senador Luiz Estevão, de mencionar que, já em

janeiro de 1998, era reconhecida publicamente a atuação do

Grupo OK em Pernambuco:

00462 Ouinta-feira 22
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contrário do que mentirosamente afirma a representação -, seria
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Mais uma vez os representantes'

como se fosse possível fazê-lo • ou

deliberadamente deixaram de atentar para as explicações

oferecidas pelo Senador Luiz Estevão a propósito das obras de

Pernambuco. Em seu depoimento à CPI oSenador deixou claro que

as empresas do Grupo OK assumiram "a gestão financeira e

co-gestão" daqueles empreendimentos! de forma a resguardar

o recebimento de empréstimos e financiamentos.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESCRJTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE A.l\10DEO

"a partjcipação do Grupo OK em 47,60% ( .. .),

sendo que somente 15, 43% foram

repassados ao Banco OK de Investimentos".

.. ":;:Y

Ora, ao assumir a gestão financeira das

obras de Pernambuco! o Grupo OK - como não poderia deixar de

ser - assumiu também o controle do fluxo de caixa! recebendo os

valores pagos para a execução da obra! com os quais realizava os

pagamentos de fornecedores e funcionários do Grupo Monteiro de

Barros, quitava empréstimos pendentes de pagamento e, da parte

residual! quando havia, deduzia os custos pela prestação do serviço

de administração. Portanto, este

ingressou de fato nos cofres das empresas do Grupo OK, em

percentual muito inferior àquele referido na intrigante

representaçâo1S2
.

A·\DEFESA.DOC
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Assim, tendo em vista a documentação

apresentada ficaram suficientemente

esclarecidas, do ponto de vista formal,

as operações de empréstimos do

as empresas do Grupo Monteiro de

Barros".

\lsob o aspecto formal da lógica interna do

dossiê e informes complementares, as

informações e documentos apresentados

pelo Banco OK, por solicitação da CPf, são

suficientes para explicar as operações de

crédito e respectivo fluxo financeiro.

"0 valor de mais de 14 milhões de dólares

repassados pela IKAL a empresas do Grupo

OK"

"muito superior à soma total de todos os

supostos empréstimos do GMB e não só da

IKAL",

Contudo, ludibriando a verdade, a

representação insiste em afirmar que

sendo mesmo que "de todos os recursos pagos à IKAL pelo Poder

Público"! teria resultado

A:\DEFESA.DOC



152 Valores pagos ao Grupo Monteiro de Barros não lançados no Relatório da CPI
(doe. nO 38).

É que em determinado momento, a pretexto

de reproduzir texto do Relatório, a representação afirma:

Na ceg ueira do açodamento a representação

esqueceu dessa óbvia - e fundamental - circunstância ...

....:.....'
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A: \DEFESA.Ooe

É uma evidência adicional, que resultou do

exame das relações entre as empresas nas

obras do Fórum de São Paulo, de que

existiam interesses comuns entre os Grupos

OK e Monteiro de Barros na execução destas

abrasO.

liA conclusão a que se pode chegar, diante de

tantas evidências, é que a participação da

Grupo OK nas obras de Pernambuco não

se deveu apenas a necessidade de receber

empréstimos feitos ao -Grupo Monteiro de

Barros, mas, na verdade a sua efetiva.

participação na execução e nos resultados

financeiros alcançados.

.'.'

E não se diga que a manipulação do texto

da CPI constitui questão menor, de mera interpretação gramatical.

Afinal l é uma evidência adicional do esforço desesperado dos

representantes em buscar na inverdade razões que não têm.

É indiscutível que ao referir-se à execução

destas obras, o Relatório está fazendo referência às obras em

Pernambuco, mencionadas no parágrafo imediatamente anterior e

no título do capítulo em exame, e não às obras do Tribunal Regional

do Trabalho de São Paulo, como maliciosamente pretende fazer crer

a represen.tação.
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A; \OEF"ESA.COC

"é uma evidência adicional (...) de que

existiam interesses comuns entre os Grupos

OK e Monteiro de Barros na execução das

obras do Fórum de São Paulo".

Entretanto, a transcrição literal do texto do

Relatório da CPI, inserido no Capítulo XV.9, intitulado As Obras da

Construtora IKAL em Pernambuco e Novas Relações com o

Grupo OK, é o seguinte:

Finalmente - e muito pior - esqueceram

os subscritores da representação de seu compromisso com o decoro

e a ética parlamentar, deturpando passagem do Relatório da C:': do

Judiciário (!).

Ou seja, o resíduo, no valor de R$ 1,868

milhão, representa na verdade 6/25%, e não 47,60% como

maliciosamente sugerido na representação.

00466 Quinta-feira 22
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.,/ o Senador Luiz Estevão declarou em seu discurso no

Plenário do Senado Federal, em 27 de maio de 1999, e em

seu depoimento voluntário à CPI, em 30 de junhO" de 1999,

que havia falado ao telefone

dos Santos Neto umas duas ou quatro vezes;

.,( esse fato também foi admitido pelo Senador em

declarações à imprensa, jamais tendo negado ter falado

com o ex-juiz15S
;

.,( os· dados obtidos pela CPI junto à Tele-CentroOeste .'

omitidos capciosamente pela representação - demonstram

que apenas três ligações recebidas do

superam um minuto de duração;

.,/ as demais ligações, com duração de zero ai cinquenta e

dois segundos, provavelmente foram atendidas por

secretárias ou assessores;

.; nos dias quatro de outubro de 1998, dia das eleições para

o Senado, e cinco de outubro, houve

comunicação frustradas, já que nestas datas o Senador

Luiz Estevão não portava telefone celular com o número

chamado;

.; a relação aponta três chamadas para o número de

telefone 981-0045, ocorridas no dia

...~ ..... ;.,.+... ,"",lP'9"l o horário de 22h, cada uma delas com

16 min e 08min de duração. As três foram oriainadas.

Ora, é

148

A. \DEFESA. Doe

154 doc. nO 40.
155 Matérias jornalísticas diversas (doc. nO 41).
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(g)

Ligações telefônicas
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Grupo OK

assim como de relações

pessoais com o Sr. Fábio Monteiro de Barros, inclusive

fazendo referência à relação de amizade existente entre as

filhas de ambos;

.; as relações pessoais entre os Diretores do Grupo Monteiro

de Barros e o Senador Luiz Estevão e as comerciais com o

.; os dados informados pela Telefônica 1S3
, de São Paulo, não

guardam qualquer coerência com as informações prestadas

pela Tele-CentroOeste154
;

.;

.; a CPI aponta 302 ligações do Grupo Monteiro de Barros

para o telefone do Senador Luiz Estevão e 2.349 para as

empresas do GíUpO OK, num período de

.; é absolutamente normal que empresas situadas em

regiões geográficas diferentes, e que mantêm negócios

regulares, utilizem-se deste meio de comunicação.

li"'Ml:::::ln't'~f"Qn4I negócios ..... :::.-

153 doe. nO 39.

;. ·'.DE=E5A.OOC

Embora a matéria já tenha sido

exaustivamente enfrentada, é proveitoso repisar alguns de seus

aspectos fundamentais:

00468 Ouinta-feira 22
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A:\OEFESA.OOC

nA suposta aquisição - em condições

especialíssimas - por parte do GMB de

participação do GOK em terreno no

bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo

é outra história sonegada ao Senado

Federal pelo representado em seu

discurso proferido no plenário em

27/05/99, o que novamente, só por esta

particularidade, já há condições de

caracterizar a quebra do decoro

(h)

Terrenos no Morumbi

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A.NI0DEO

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL=SUPLEMENTO 00471 Ouinta-feira 22

parlamentar".

Mais uma vez, o açodamento dos autores da

representação se evidencia às escâncaras já no primeiro parágrafo

que dedica ao exame da matéria:

Absurdo! O pronunciamento do Senador Luiz

Estevão no Plenário do Senado Federal não pode ser encarado

como se fora prestação de contas de décadas de negócios e

empreendimentos desenvolvidos pelas empresas das quais é

acionista. Primeiro porque, premido pelo tempo regimental para o

uso da tribunal não teria condições de fazê-lo. Segundo porque,

àquela altura, o Senador se dedicava apenas ao enfrentamento

tópico de questionamentos que lhe faziam através da imprensa.

Não tinha a preocupação ou o propósito de produzir defesal muito

menos defesa exaustiva de fatos que não eram - e não foram -:

Junho de 2000
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chamadas simultaneamente, do mesmo número de

origem para o mesmo número discado;

./ a listagem também refere duas chamadas para os

números de telefone 981-0045 e 981-1981, no dia

30.set.97, que registram o horário de 21h58min e

21h59min, ambas com duração de 5 mino As duas

foram originadas do número de telefone 867-9955.

Impossível fazer chamadas de um mesmo aparelho

para dois telefones distintos, quando ao tempo da

segunda comunicação ainda não havia se encerrado

a primeira;

./ há menção a duas chamadas para os números de

telefone 981-0045 e 322-2223 no dia 24.dez.97,

originadas do número de telefone 867-9955, realizadas

às 10hl0min e 10hl1mín, com duração de 05 min e 11

mio respectivamente;

./ há ainda indicação de duas chamadas para os números

de telefone 364-1234 e 981-1981 no dia 05.out.98,

originadas do número de telefone 867-9955, a primeira às

12h17min, com duração de lOmin, e a segunda às

12h18min, com duração de 05min;

./ em 5 de outu bro de 1998 o Senador Luiz Estevão retornou

as 09 chamadas não atendidas e recebeu - afinal - os

cumprimentos do ex-juiz em razão de sua eleição.

A \OEFESA.:)QC

00470 Ouinta-feira 22
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Ocorre que a venda do terreno ao Grupo'

Monteiro de Barros foi distratada pelas partes por meio de

instrumento particular firmado em 30.out. 97157
, o que confirma o

depoimento prestado pelo Senador à Comissão Parlamentar de

Inquérito.

Não satisfeitos, alegam os autores da

representação que "não existem provas de que os valores

declarados pelo GMB se referem efetivamente a pagamentos

feitos ao GOK pela compra dos terrenos em São Paulo". Entretanto,

e isso é flagrante! tampouco existem

contrário (!), tanto é que a Comissão Parlamentar de Inquérito,

após 9 meses de exaustivas investigações, cometeu o

aprofundamento do exame da matéria ao Ministério Público.

Assim, reputar mentirosas as afirmações do.

Senador Luiz Estevão sem suporte em fatos concretos, mas tão-só

porque ainda não cabalmente demonstradas remete à repulsiva

inversão do ônus da prova e odioso desprezo ao princípio basilar da

presunção de inocência.

E não socorre à representação a alegação de

que os pagamentos realizados não correspondem àqueles

mencionadas no instrumento particular de promessa de venda e

compra de imóveis e outros pactos158
• O que de fato ocorreu - e

tampouco escapa à normalidade do mundo dos negócios - é que o

157 doe. nO 42.
158 Instrumento particular de promessa de venda e compra de imóveis e outros

pactos (doc. nO 43).

A: \DEFESA.Doe

Junho de 2000

·:,.;!':·.t"·'::1

; 7: 7.O~'.

151

A: \DEFESA Doe

156 cf. doe. nO 02.

(. .. ).

(. .. )

"Bom, depois disso, tínhamos também

participação num terreno

em São Paulo. Era um te(reno grande, para

uma construção de uns 800 apartamentos

DE ADVOCACIA
FELIPE AiVlODEO

No caso do terreno do Morumbi, houve uma

necessidade de recomprarmos, porque a

empresa à qual estávamos associados em

São Paulo teve uma dificuldade". 155

Não obstante os esclarecimentos do Senador

Luiz Estevão indiquem claramente que o terreno em questão foi

primeiramente e, tempos depois, readquirido r a

representação chega ao disparate de questionar a razão de a

propriedade do imóvel estar registrada em favor de empresa do

Grupo OK, de fato sua

Tanto é verdade que, posteriormente, em

depoimento - e não pronunciamento - prestado à Comissão

Parlamentar de Inquérito, o Senador Luiz Estevão enfrentou o tema

de forma explícita, com a simplicidade que o assunto merecia e

ainda merece:

imputados a ele, mas sim às empresas de cuja gerência se havia

afastado em razão das demandas e exigências do exercício do

mandato parlamentar.



Grupo Monteiro de Barros não teve condição de efetuar o

pagamento de parte da primeira parcela prevista no contrato,

somente vindo a fazê-Ia ao final do pagamento das demais,

acrescida de éorreção, juros e mora.

Melhor sorte não merece o questionamento

que a representação faz quanto à autenticidade dos documentos

apresentados pelo Senador Luiz Estevão e datas em que realizadas

as avenças acerca da alienação e posterior destrato com

conseqüente reincorporaçâo da parte do imóvel que fora alienada

ao patrimônio das empresas do Grupo OK.

o que se tem de concreto, palpável,

verdadeiro é que os registros contábeis das empresas do Grupo

OK comprovam os recebimentos e pagamentos realizados por conta

da venda e recompra do terreno", e toda a escrituração pertinente

está feita nos respectivos livros Diário e Razão, nas datas

indicadas1S9
•
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Vale transcrever as conclusões do laudo

"os quatro documentos não foram

'fabricados', ou seja, não resultam de

produções recentes, que possam ser

atribuídas ao fim precípuo de solucionarem

situações específicas pretéritas, tendo em

vista denotarem 'marcas' naturais

características de envelhecimento

progressivo, as quais se mostram, ergo,

consentâneas e coerentes com as datas neles.

afixadas,,160.

Esse questionamento - como de resto todas

as imprecações trazidas na representação - é feito com base em

suposições, indícios e ilações amparadas em fato nenhum. Para

contrapô-los, entretanto, o Senador Luiz Estevão se vale' de um fato

concreto: tais documentos, submetidos ao criterioso exame do

renomado Instituto Del Picchia perícias documentoscópicas,

remeteram à inequívoca constatação de que foram

confeccionados nas datas neles mencionadas.

pericial:

160 Laudo de exame documentoscópico do Instituto Del Picchia, de 09.mar.2000
(doc. nO 45).

Acresça-se que, além desses dois

documentos, referentes aos terrenos no Morumbi, também foram

submetidos à perícia o termo de acordo referente à rescisão da

parceria na implantação do Terminal Intermodal de Cargas Santo

A:\OEFESA.ooe
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159 Folhas dos Livros Diário e Razão (doc. nO 44).

A \DEFESA.coe

Poder-se-ia exigir do Senador Luiz Estevão 

quando muito - que prestasse contas da contabilidade das

empresas das quais é acionista, o que faz sem qualquer temor.

Agora, exigir do parlamentar que esclareça a contabilidade de

empresas do Grupo Monteiro de Barros é sandice que só

encontra guarida no desbragado surrealismo da presente

representação.

00474 Ouinta-feira 22
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161 Laudo de exame documentoscópico do perito Carlos Guido da Silva Pereira
(doe. nO 46). -
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Comissão Parlamentar de Inquéritos - foram forjados com o fim de

justificar o recebimento de valores pagos ao Grupo Monteiro de

Barros para a execução das obras do Fórum do Tribunal Regional do

Trabalho de São Paulo.

ESCRITÓRiO DE ADVOCACIA
FELfPE AMODEO

Entretanto, comprovada a autenticidade dos

documentos que dão suporte a tais operações, inclusive no que diz'

respeito à data de sua confecção, não há qualquer lógica na

argumentação de fraude, sendo forçoso reconhecer que tais

operações efetivamente se realizaram conforme pactuado, dando

ensejo ao pagamento por parte do Grupo Monteiro de Barros dos

valores discriminados.

DIÁRlO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 004770uinta-feira 22

Finalmente, se verdadeiras as relações

comerciais entre os dois grupos empresariais - conforme agora

demonstrado -, não haveria - como não há e não houve - razão

para que o Senador Luiz Estevão faltasse com a verdade, seja

perante seus pares! seja ante a opinião pública.

Vazia mais essa acusação trazida pela'

representação; aliás, como todas as outras aqui enfrentadas.

A: \DEFESA.ooe

Junho de 2000
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"todos os resultados n~o nos permitem

concluir de outra forma, senão que os

documentos não foram assinados

rubricados concomitantemente e que

assinaturas e rubricas

Antônio e o contrato particular de consolidação e ajuste de

contratações e acordos já efetivados quando à aquisição da

Fazenda Santa Terezinha. Ambos mereceram do perito igual

conclusão quanto à autenticidade do documento e

contemporaneidade das assinaturas com as datas neles indicadas.

Não fosse o bastante, segundo perito de

igual renome e competência técnica - Praf. Carlos Guido da Silva

Pereira 161
-, examinando os mesmos documentos, chegou a idêntica

conclusão:

Ao\DEFESAo Doe

A importância das conclusões dos dois

laudos periciais é extraordinária, porque demolem categoricamente .

todo arcabouço fantasiosamente arquitetado na representação.

Afinal, a peça acusatória parte da premissa de que os negócios e

empreendimentos aludidos pelo Senador Luiz Estevão - primeiro em

seu pronunciamento em Plenário e depois em seu depoimento à



Para espancar de plano a imputação, basta

transcrever passagem da própria representação:

Chegamos, portanto, às raias da mais

absoluta insanidade. Somente um néscio poderia pretender cassar

o mandato de Senador da República - com investidura legitimada

areconhece
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como também

\la discussão sobre a legalidade ou

constitucionalidade dos atos praticados"

"como gestor das empresas de seu grupo

econômico"

decoral/lá3.

"importante para caracterizar ofensa ao

ESCRIT<.. r)E AD\ '.J,-ACr~\

FELIPE Al\ •..JDEO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00479 Quinta-feira 22

pelo democrático sufrágio popular em votação direta e majoritária 

por fatos que sequer se sabe existentes, sobre os quais não

se pode fazer qualquer afirmação, amparados em

documentação nenhuma, e sobre os quais é confessada a

necessidade de maiores investigações - não em busca da

apuração de fato, mas na prospecção de mera suposição

mentirosa, amparada em invectiva falsa de alegado

comportamento anterior reprovável.

Afinal,

representação

pelo Senador Luiz Estevão

não é

162 fls. 55 dos presentes autos.

A:'OEFESA.OOC

Até porque a matéria já fora objeto de

iniciativa judicial infrutífera do Partido dos Trabalhadores 

principal artífice da representação - por ocasião da candidatura do

Senador Luiz Estevão ao mandato que hoje exerce nessa Casa:

Junho de 2000
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"Como os documentos que apareceram

até o momento dizem respeito a anos

anteriores, quando o Representado ainda

não estava nesta Casa CongressuaI, pode

tentar alegar anterioridade para escapar de

ser acusado de quebra de decoro neste caso

específico. Ocorre que, como o senador não

respeitou anteriormente a norma

disciplinadora, pode ter continuado com a

mesma atitude. Como ainda não se pode

fazer nenhuma afirmacão a este

respeito. tendo em vista a ausência de

documentos recentes que confirmem este

caminho, no mínimo, com estes indícios, g
necessário que se investigue mais"

(!!!)162,

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO .'

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(i)

Procurações outorgadas pelo Senador Luiz Estevão e

afastamento da gerência das empresas

A: \DEFESA. Doe

00478 Ouinta-feira 22



"conduta incompatível com a dignidade do

cargo de Senador"l65.

Não foi registrado na representação o

re::;ul~taclo do tal processo movido pelo PT.
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160

questão do meu licenciamento. Essa

matéria é muito fácil para responder, até

porque ela foi questionada peJo partido

de V. Ex. a, no momento do registro da

minha candidatura no Tribunal Regional

Eleitoral, no ano passado, quando o

Partido dos Trabalhadores entrou com ação

no TRE, questionando o fato de que eu me

declarava licenciado das empresas, mas teria

assinado mais do que os documentos que V.

Ex. a apresenta, eu teria assinado

procurações, contratos referentes às

empresas das quais eu estaria licenciado. E

essa matéria foi julgada pelo TRE, à

unanimidade, e foi julgada pelo Tribunal

Superior Eleitoral, também à

unanimidade, porque o que a lei diz não é

Todavia, se alguém traiu a verdade, por

certo não foi o Senador Luiz Estevão, que sempre permaneceu fiel

aos fatos e acontecimentos, não se deixando levar por delírios ou

invectivas mentirosas.

Afinal, em depoimento espontâneo à CPI do

Judiciário, o Senador Luiz Estevão, respondendo questionamento

incisivo do Senador José Eduardo Dutra, teve oportunidade de

com transparência e absoluta fidelidade à verdade - responder:

165 fls. 53 dos presentes autos.

A: \DEFESA.ooe
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I't;t~~/jc nJo foi cassado e elegeu-se

senador, apesar de o ter tentado

impedir a candidatura abrindo

processo alegando a incompatibilidade

de suas atividades de empresário e de

deputado"...

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

159

E não o foi porque conveniente, tal qual

rábula parlapatão, que - ao jactar-se - conta apenas as causas que

ganhou olvidando-se daquelas que .-'1_.. 164

A:\OEFESA.OOC

163 fls. S3 dos presentes autos.
164 Matérias jornalísticas diversas (doc. nO 47).

Divorciada dos fatos e do direito, inSiste

ainda a cada vez mais inconsistente representação em apontar a

"infidelidade à verdade" como

Assim, avançando contra a Justiça l que não .

lhe I c-.:onheceu o direito, e desprezando a vontade dos eleitores,

que não lhe deram votos, pretende o mesmo Partido dos

Trabalhadores, arrastando consigo os demais Partidos de Oposição,

obter nos meandros políticos o que não alcançou nas urnas:

surrupiar o mandato do Senador Luiz Estevão.

00480 Ouinta-feira 22
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ESCRITÓR ADVOCACIA
FELIPE AJV1'-.. . ~O

Julgamento de Justiça Eleitort3/, que é o

TSE".

Era isso que estava acontecendo. Eu recebia

telefonemas. Um deles foi às oito e meia

da noite de uma sexta-feira. Eu estava

até fora da minha empresa, fora do

Senado, num acontecimento que nada

tinha a ver com as minhas atividades

parlamentares ou com atividades da

empresa, quando uma jornalista me ligou,

dizendo: "Olha, foram encontrados "n"

cheques do Grupo Monteiro de Barros para a

sua empresa. Nós queremos saber de que se

trata". Eu disse: "Olha, eu tive diversos

"É impossível ser confrontado com um cheque

de um pagamento feito dois, três, quatro ou

cinco anos atrás e cobrar às seis e meia ou

sete horas da noite que a pessoa que emitiu

ou recebeu o cheque lembre-se

obrigatoriamente a que se refere aquele

documento.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00483 Quinta-feira 22

" \DEFESA. Doe

Por fim, sem querer dar relevo ao esforço

patético da representação em esmiuçar o depoimento do Senador

Luiz Estevão à procura de contradições, de nada vale isolar a

expressão "... eu estava até fora da minha empresa ... " do contexto

em que mencionada pelo parlamentar em depoimento voluntário os

membros da CPI do Judiciário:

Junho de 2000
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Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o

fato de eu me licenciar da administração

- e efetivamente me licenciei, não por

uma formalidade legal,. mas pelo meu

impedimento de ser uma pessoa, como

qualquer outra, onipresente, estar aqui e

estar lá. E quem acompanha o meu trabalho

aqui, no Senado, nesses poucos dias, sabe da

minha presença permanente aqui nesta Casa,

nas sessões, nas comissões, no meu gabinete

e tudo isso. Todos os senhores - não há

nenhuma Senadora presente - são

testemunhas de que eu não poderia estar

aqui e lá. Portanto, eu tomei essa

providência, o que não me impede, como

acionista das empresas, de continuar

inclusive assinando cheques, inclusive

assinando contratos, inclusive assinando

procurações, inclusive recebendo

notificações judiciais. Logo, não há

nenhum conflito nisso, e a matéria já foi

julgada peja mais alta Corte de

~'..!~ 8 C~puéado Distrital, o detentor de

mandato eletivo esteja proibido de

administrar empresas. O que e/a diz é que e/e

não pode participar da administração de

empresas financeiras e não pode participar

de empresas que tenham contratos com

cláusulas não uniformes com o Poder Público,

que é uma situação de poder concedente.

Então, uma situação completamente

diferente.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

A. \DEFESA.Doe
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aqueles

na confissão da sonegação configura

conduta irregular grave, cometida no

exercício do mandato, configurando mais uma

conduta afrontosa ao decoro parlamentar".

"promoveu a confissão da prática de

crime de sonegação fiscal, caracterizado

pela (suposta) transferência da titularidade

da Fazenda Santa Terezinha, no Município do

mesmo nome no estado do Mato Grosso,

visando a sonegação do Imposto de

Transmissão Inter Vivos/(.

A imputação é mentirosa e inveraz.

ESCRITÓí·. . ~jE AD Vu\..,ACIA
FELIP E A.1\1u DEO

Para

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(j)

Despropositada acusação de confissão de crime fiscal.

Diferença fundamental entre elisão fiscal e

sonegação fiscal

A:\DEFESA.DOC

Em momento algum o Senador Luiz Estevão

confessou a prática de sonegação fiscal - até porque sonegação

não houve.

representação,

A representação oferecida contra o Senador

Luiz Estevão alega que, "em seu depoimento à CP!", o Senador

Junho de 2000
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ESCRITÓRJO DE ADVOCACIA
FELIPE AlVI0DEO •.

negócios com o Grupo Monteiro de Barros,

mas não posso, às oito e meia da noite de

uma sexta-feira lhe dar, de pronto, uma

resposta sobre o assunto".

A.\OEFESA.DOC

Evidentemente - e o tema não merece

maiores considerações -, pretendia o Senador Luiz Estevão com sua

assertiva apenas caracterizar que fora abordado pelo insistente

jornalista já em adiantada hora, não em ambiente de trabalho ou

no recesso do lar, mas em evento social, onde não dispunha à mão

.-,tos para esclarecer de imediato o que lhe fora

nue - à míngua de resposta imediata - seria

a seguinte, com ou sem sua versão sobre os



Trata-se de fato absolutamente licito e

1""",-,-, 'Jrdenamento jurídico, que de forma alguma viola

dispositivos de ordem fiscal.

Trata-se, a toda vista, de hipótese clássica

de elisão tributária - e não evasão tributária ou, muito menos,

sonegação fiscal.

00487 Quinta~feira 22
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A evasão tributária é caracterizada como a'

atividade ou omissão ilícita para se

alcançar a redução da carga tributária de

um determinado tributo. No seu campo de

abrangência, tem-se desde a prática de

infrações administrativas à legislação

tributária, omissão de declaração ou de

identificação como contribuinte,

inadimplência, morosidade, até a prática de

crimes contra a ordem tributária,

genericamente denominados de sonegação

e, em alguns, casos de fraude.

lia teoria tributária, na área do não

pagamento do tributo, contém duas figuras

que, embora apresentem o mesmo resultado

- não pagamento do tributo ou seu

pagamento a menor - têm contornos e

peculiaridades próprios. Trata-se de evasão

tributária e da eJisão tributária.

Já a elisão tributária, a evitação tributária,

a economia de tributos, ou a designação mais

vulgarizada, o planejamento tributário, pode

ser definida como a prática de atos ou

negócios jurídicos lícitos ou a sua

abstenção, objetivando reduzir ou

eliminar o pagamento de tributosuJÕõ
•

ESCRITÓ: .JE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEI\1ENTO

A·\DfFESA.DOC

166 Parecer do Dr. Osiris de Azevedo Lopes Filho, de 23.fev.2000, atendendo
consulta do Senador Luiz Estevão sobre hipótese concreta (doc. nO 48).

O insuspeito e respeitável ex-Secretário da

Receita Federal Osíris Lopes Filho, em alentado parecer atendendo

consulta do Senador Luiz Estevão, esclarece didaticamente que

Junho de 2000
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O que ocorreu, portanto, foi a realização de

dócio indireto - a aquisição do controle acionário da empresa

de modo a tornar-se proprietário da fazenda - que tinha por

finalidade evitar a ocorrência de fato gerador, suprimindo 

por meio lícito - a incidência do tributo.

Ora, o que efetivamente houve foi - através

de regulê" esforço de planejamento fiscal - a escolha de negócio

jurídico menos oneroso para as partes contratantes, sem

que isso importe a prática de qualquer conduta ilícita.

Ao contrário disso, o Senador Luiz Estevão

explicou detalhadamente a operação de aquisição por suas

~""presas de ações da Agropecuária Santo Estevão S.A., empresa

cuja l··..,ir-;, nropriedade imobiliária era fazenda composta por glebas

.,nicípio de Santa Terezinha (MT), modo pelo qual se

assenhOraíâíTI daquele bem imóvel sem que houvesse

necessidade do pagamento de tributo sobre a transmissão de bens

·eis (ITBI).

00486 Quinta-feira 22
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Anteriormente já se referiu que o direito

constitucional pátrio consagra o principio de

que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer

ESCRITÓi .1E ADVOCAC1A
FELIP E AIvl ._1 iJEO

"O objetivo inicial da transação era a

aquisição de nove glebas rurais contíguas de

propriedade da alienante. Se tal operação

translativa do direito de propriedade tivesse

se consumado, ter-se-ia a incidência do

imposto sobre a transmissão de bens imóveis

- !TBI - da competência municipa I.

tia legislação pátria agasalha a orientação

acolhedora da tese de que, dentro da licitude

do negócio, deve o administrador procurar a

forma jurídica prevista no ordenamento

jurídico, que lhe possibilite arcar com menor

ônus tributário".

Todavia, os consulentes escolheram outro

caminho para obter o direito de usar e dispor

de tais glebas, aproveitando-se da

peculiaridade de a empresa alienante,

sociedade anônima, ter o seu capital

concentrado em poder de poucos acionistas.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(art. 5, Ir, CF).

o trato que o parecerista dá ao caso em

exame é de precisão cirúrgica:

Ademais, o direito de evitar impostos é

ligado à liberdade e, justamente por isso, .ninguém será nh..ül!"'l'5,J,..

coisa senão em

A \DEFESA.DOC
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Ora,

Nesse patamar, a

A'\DEFE5A.DOC

DE ADVOCACIA
FELIPE AJvl0DEO •.

167 CORREA, Antonio. Dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Ed. Saraiva, 1994,
pp. 26-7.

É o que informa o parecer do Or. Osíris

Lopes Filho quando informa:

Portanto se a forma utilizada para a realização do

negócio foi lícita e juridicamente correta, a Fazenda Pública deve

respeitá-lo.

caso em exame.

Assim ocorre ellsao - e

quando \'0 sujeito 'pa-ssivo da obrigação tributária age

'c..." ...Jlhendo, dentre as possíveis, uma --_::::. ...

para o "retardamento, redução ou descaracterização do fato

';:;erador que dá origem ao pagamento de um tributol

167
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"viu-se, na descrição do caso, que os

consulentes optaram, com o objetivo de

poder dispor das citadas glebas, únicas

propriedades imobiliárias da alienante, por

adquirir todo o seu controle acionário.

Optou-se por negócio lícito, previsto no

ordenamento jurídico brasileiro. Não

houve artificialismo na operação, mas

utilização da forma jurídica, não abusiva,

para obtenção do mesmo resultado

econômico que teria sido alcançado, caso

tivesse sido realizada a compra e venda

da citada gleba.

A licitude da operação de cessão das

ações é clara, pois se trata de negócio

disciplinado por nosso ordenamento

jurídico".

ESCRITÓ1· ')E ADVUCACIA
FELIPE AMODEO

39~Si~~;-:-;u-násf mais uma vez, do parecer

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

de Osfris Lopes Filho:

o que se fez - portanto - foi de~caracterizar

a incidência de fato gerador mediante negócio alternativo para se

evitar o pagamento de imposto. Não houve sonegação fiscal com a

operação, apenas não se deu margem ao fisco para cobrar o

imposto incidente sobre o fato.

Mencionando Gilberto Ulhoa Canto, Osiris de

Azevedo Lopes Filho assevera, no cuidadoso parecer, que

A:\DEFe5A.OOC
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alguma coisa, senão em virtude da lei. Por

conseqüência, na ordem privada tem-se como

v;gorante o primado da autonomia da

vontade, e, no plano negociai, a liberdade de

contratar.

Portanto, se a forma jurídica adotada produz

os mesmos efeitos da que ser;a típica do

negócio - realização da compra e venda 

mas obtendo 05 intervenientes na transação o

mesmo resultado econômico, não há o que

se questionar, quanto à ilicitude da

formulação utilizada, eis que prevista no

ordenamento jurídico".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A·\OEFESA.DOC

A cessão da integralidade das ações da

sociedade anônima mediante negócio indireto produziu os mesmos

efeitos da compra e venda, sem, contudo, caracterizar o fato

gerador. Trata-se - vale repisar - de negócio absolutamente lícito,

que caracteriza hipótese de elisão tributária, e não de sonegação

fiscal ou evasão tributária.

Nada de ilícito foi feito. A conduta está longe

_Jracterizar gualquer iniciativa de tentar burlar o fisco para o

não pagamento do imposto.

Se nada de ilícito houve na realização do

negócio, não há que se falar em sonegação fiscal, muito menos em

conduta irregular do" Senador Luiz Estevão.

00490 Quinta-feira 22



Inafastável, portanto, a .conclusão a que

chega o bem fundamentado parecer:

Portanto, se a forma adotada para a

realização do negócio não violou nenhuma norma jurídica, não há

que se falar em sonegação fiscal e - muito menos - em confissão

de sonegação fiscal.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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A \OEFESA.OOC

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ora, afirma a representação que,

"de acordo com o Ministro do TeU Ademar

Ghisi, o Representado, enquanto Deputado

Distrital, teria procurado por ele para obter

explicações sobre a auditoria que estava

sendo realizada sobre as obras de construção

Pretensão de reduzir o Senador Luiz Estevão à condição de

"Lobista dos interesses do Grupo Monteiro de Barrosll

ESCR[TÓI-, JE ADVOCACIA
FELIPE ANIÚDEO

(k)

Primeiramente há que se apontar que as

imputações da representação se referem ~ fatos que alegadamente

teriam ocorrido quando o Senador Luiz Estevão ocupava o mandato

de Deputado Distrital r o que - por si só, como já visto - coloca

seu exame fora da alçada desse Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar do Senado Federal.

Entretanto r não obstante a matéria escape

ao exame do Senado, não se esquiva o Senador Luiz Estevão de

enfrentá-lar seja em respeito e acatamento a esse Conselho, seja·

para dirimir qualquer questionamento de seus pares ou opositores,

seja para espancar qualquer ilação de que esteja se valendo de

subterfúgios para escusar-se ao embate da questão.

Junho de 2000
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMÜDEQ.

Se é certo que o cidadão deve fielmente

contribuir para os gastos coletivos, segundo

as normas legais em vigor, não é menos certo

que dele o Fisco não pode esperar o

pagamento de montante superior ao que a lei

lhe impõe, eis que, pelo excesso, o que

haveria seria mera doação li,

"o contribuinte que escolhe o modo de atingir

resultados econômicos ou financeiros segundo

o critério de suportar o menor ônus fiscal que

a lei permite, não evidencia, por si só, falta

de civismo ou espírito público,

"Considerada a descrição dos fatos e o

negócio jurídico indireto praticado, pelos

consu/entes - aquisição da integralidade das

ações da empresa 'A' - evitando-se o

pagamento de IT8!, pelas razões expostas ao

longo deste trabalho (...) sou de parecer de

que se configurou a elisão tributária, vale

dizer, planejamento tributário licito; por

conseqüência, não ocorreram a fraude, a

sonegação ou a evasão tributárias".

A'\OEFESA Doe
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A brevidade e desimportância desse único

contato poderá ser esclarecida pelo Ministro Adernar Ghisi, caso

venha a ser ouvido por essa Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar.

Do mesmo modo, os fv1inistros Marcos Vilaça

e Paulo Afonso, que atuaram como relatores no processo de

auditoria do Tribunal de Contas da União nas obras do Tribunal

Regional do Trabalho de São Paulo, poderão - se ouvidos 

informar que jamais foram procurados em qualquer ocasião pelo

Senador Luiz Estevão para tratar do processo em questão.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00495 Quinta-feira 22

Trata-se de mais uma bravata.

ESCRITú. ..I DE ADVOCACIA

FELIPE AMODEO
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"a função de 'lobista I em favor da obra do

TRT-SP por ocasião da votação do Orçamento

Geral da União para 1999. Na oportunidade,

e/e procurou o Deputado João Fassarela,

subrefator do Poder Judiciário na Comissão de

Orçamento ",

169 Correio Brasiliense, edição de 02.jun.99 (doc. nO 49). '.':: . .c.;·l .... 1.

Entretanto, tudo que se está a falar é da

produção de prova negativa da existência de fato nenhum.

Com igual ligeireza a representação imputa

ao Senador ter exercido

o Senador Luiz Estevão não nega - e jamais

negou - que tenha procurado o Deputado Federal João Fassarela

(PT-MG), fntegrante de partido político que lhe faz oposiçãó

na política regional, para tratar de interesses da Justiça do

Distrito Federal - e não de São Paulo169
• Não o fez na condição de

lobista de empresa privada - e seria absurdo supor que o

fizesse justamente junto a correligionária de seus maiores

adversários -, mas na defesa legítima dos interesses do povo do

Distrito Federal que, com mais de 460 mil votos, já o havia eleito

Junho de 2000
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ESCRITÓRIO DE ADVOCAC1A
FELIPE AMODEO.·

do Tribunaf, oportunidade em que o Ministro

teria. orientado para que procurasse o Relator

responsávef pela Auditoria "168.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A:\DEFESA.OOC

168 fls. 56 dos presentes autos.

Entretanto, a representação que tão

.~ lamente afirma, nada prova. Afinal, o Senador Luiz Estevão

·~tivamente manteve contato com o Ministro Adernar Ghisi para

obter informações sobre a auditoria nas obras do TRT de São Paulo,

.-n':1C' 1"'15,. '-[''''''0 senador, que à época não era, e nem como

'~al, mandato não então exercia, mas sim como

-..lunlsta de grupo empresarial detentor de significativos créditos

contra o Grupo Monteiro de Barros, devedor que tinha naquela obra

sua fonte significativa de recursos.

00494 Quinta-feira 22



Lu iz Estevão

que consistia na

Naquela reunião foi transmitida ao Senador

00497 Quinta-feira 22
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ESCRITÓf·, jE ADVOCACIA
FELIPE AMú DEü

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"sustentação da eficácia do art. 36 da Lei nO

9.692, de 27 de junho de 1998, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração do

orçamento de 1999, que conferia prioridade à

destinação de recursos para o funcionamento

de 60 (sessenta) Juizados Especiais, mais de

30 (trinta) deles na dependência da

construção de sedes em cidades do Distrito

Federal".

De resto, os Relatores Gerais e os

Presidentes da Comissão Mista de Orçamento poderão - se ouvidos

por esse Conselho - ser indagados se alguma vez receberam do

Senador Luiz Estevão qualquer solicitação em favor do Tribunal

Regional Trabalhista de São Paulo, ou de qualquer outra obra

A: \CEFESA ooe

Evidentemente essas imputações frouxas e

sem base não podem respaldar processo de cassação de mandato

por quebra de decoro parlamentar; a não ser que se trate da

cassação daqueles parlamentares subscritores da representação,

que assacaram acusações tão irresponsáveis contra outro membro

do Congresso Nacional, destituídas de mínimo substrato fático e

probatório. °Isso sim constitui - sem sombra de dúvida - abuso de'

prerrogativa constitucional que remete a comportamento

incompatível com o decoro parlamentar.
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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170 Declaração firmada pelo or. Silvano Bonfim, Secretário Geral do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, em 02.jun.99 (doc. nO 50).

na preocupação fundamental da

Administraç.3o do Tribunal de Justiça"

Tais fatos podem ser comprovados com a

leitura de declaração de 02.jun.99, subscrita pelo Or. Silvano

Bonfim, Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

dos Territórios, que confirma o comparecimento do Senador Luiz

Estevão àquele Tribunal em 13.jan.99, atendendo convite de seu

Presidente, o Desembargador Hermenegildo Fernandes Gonçalves,

para reunião à qual também esteve presente o Desembargador

Corregedor Lécio Resende da Silva. l7O

seu representante no Senado Federal. Pretendia com esse encontro

a~segurar destinação de verba no· Orçamento· da União para o

~ndonamento dos Juizados Especiais de Brasília, criados - a partir

de orevisão constituciona I - especialmente para aproximar a Justiça

sdicionados. Agiu, portanto, no legítimo exercício de

suas atribuições políticas, e não como lobista de interesses de

terceiros, atividade - aliás - não regulamentada no País, a despeito

de orofícuos estudos do Vice-Presidente Marco Maciel.
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Isso porque somente nos órgãos legislativos

_ onde todos integrantes são de fatos alçados a sua posição pelo

voto popular - é verdadeira a máxima de que todo o poder emana

do povo e deve ser exercido em seu nome.

Cumpre fazê-lo como um alerta à

preservação . das instituições democráticas, tão duramente

conquistadas após anos de arbítrio e franco cerceamento às

liherdades políticas.

Afinal, a garantia da preservação do

mandato eleitoral constitui um dos pilares sobre os quais repousam

os princípios da representatividade e da soberania popular,

fundamentos tão caros aos Poderes da República t em especial o

Legislativo e, no seu seio, o Senado Federal.
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E, por essas regras, não se admite seja

cassado o mandato de Senador sem a observância ào devido

processo legal e sem que lhe seja assegurada a mais ampla defesa

e o direito de contraditar as provas eventualmente produzidas.

.'- .. : .~t.f··.) : ::::.f.:~· r·:..-\\.

Também não se admite seja cassado o

mandato de Senador da República com amparo em suposta conduta

indecorosa que anteceda ao exercício do mandato ou que não tenha

relação com seu exercício. Nesses casos, o julgamento do

parlamentar será o de seus eleitores e t se o caso, o do Poder

Judiciário.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESCRIT( JE AD voe Acr ..\
FELiPE Ai,.. .. JEO

Portanto, a cassação do mandato de

Senador da República, ainda que expressão da vontade política de

seus pares, deve necessariamente observar com rigor as normas

procedimentais e materiais expressamente inscritas na Constituição

da República, no Regimento Interno e no Código de Ética e Decoro

Parlamentar.

No Senado Federal da República ainda mais

significativa essa representação, mais personalizada na pessoa do

exercente do mandato, uma vez que é também o único órgão

legislativo em que seus membros são escolhidos em escrutínio

majoritário} e não proporcional.
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Considerações finais
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Exaurido o exame concreto das imputações

trazidas na representação, cumpre ainda, em considerações finais,

ré' : aos princípios orientadores do processo de

.. ,...:"dato de Senador da República, que inaugura o

presente arrazoado.
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Por todo o exposto, é a presente para

requerer a extinção do processo, sem apreciação do mérito, em

razão da flagrônte insuficiência de elementos de provas para sua

instauração, estando ainda pendentes em outro procedimento

investigações solicitadas pelo Senado Federal ao órgão do Ministério

Público na forma do artigo 19 da Resolução nO 20, de 1993 - o que,

no mínimo, recomendaria o sobrestamento do feito até conclusão

dos trabalhos do parquet.

A. \OEFESA.OOC

Também remete à extinção do processo sem

exame do mérito e seu conseqüente arquivamento o vício na

representação dos Partidos Políticos que ofereceram a

representação, uma vez inexistente prova do ato de manifestação.

de vontade partidária, carecendo aos subscritores da representação

legitimidade constitucional para oferecê-Ia.

Ainda, induz o arquivamento da

representação sem avaliação do mérito o fato de os Partidos

Políticos que figuram como autores terem renunciado ao direito de

oferecê-la na medida em que aderiram - sem ressalvas - ao

Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário, que

remetia suas conclusões ao exame mais aprofundado do órgão do

Ministério Público.
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Tampouco se admitirá a cassação do

,Jato por conduta outra que não esteja expressa e claramente

definida em dispositivo normativo que imponha categoricamente

esta sanção. Aí reside a garantia maior contra o arbítrio e a

opressão, a segurança de que a sanção será imposta conforme a lei

vioento ~ -:;('\ como resultado da vontade de uma maioria.' O

'incípio preserva mais do que a irrevogabilidade do

JI, mas também - e principalmente - o direito da

mifioria e à dissidência. Renunciar a sua aplicação significa criar

precedente, que no futuro poderá permitir que as forças

majoritárias do Congresso, amparadas apenas em sua vantagem

numérica, venham a cassar arbitrariamente o mandato daqueles

que lhe façam oposição sistemática ou que simplesmente ousem

dissentir em matéria de seu interesse.

A:\DEFESI\,OOC

Esses, portanto, são limites precisos,

fronteiras bem definidas que, uma vez ultrapassadas, dificilmente

poderão ser novamente demarcadas. De um lado impera a

legalidade e a justiça r de outro o arbítrio e a opressão. A legalidade

ac)ihe e protege a todos que têm razão; 0. 'arbítrio não poupa

Cumpre a esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

ao se defrontar pela primeira vez com processo de tal natureza,

traçar o caminho que, nos anos vindouro, trilhará o Senado Federal.
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Naurides Avelar - Subsecretaria de Comissões;

Protestando pela juntada da presente e dos

documentos que a acompanham,

::O~deo,adV~~;:O'

,~~lv '. vL-t/
~.;/rio Marc Iini, advogado.
~l I "

ESCKlIUKlU ut. ?JJVUCAl...,lA

FELIPEA1vl0DEO

e. deferimento.

...Jif;

~:\DeFESA.OOC

'~~~~~
'4~

Brasília, t5 de março de 2000.

2.

1. Luiz Cláudio de Brito.- Subsecretaria de Comissões,

Rol de testemunhas:

Mesmo o exame concreto das imputações remete

inexoravelmente ao reconhecimento da improcedência da

representação, ou porque as acusações se referem a fatos

comprovadamente inexistentes, ou porque não prova a existência

fática daquilo que tão-só irresponsavelmente supõe ou alega, ou

ainda porque os pouquíssimos fatos verdadeiros não constituem

irregularidade ou abuso das prerrogativas do mandato senatorial.

Junho de 2000

t"T~>U~.f>:::~ F~:! _~:Er.~/\I..

:l'i':~::;;'!o I I.:,:, :'. ;';j ~I ; :J!l: :;.:1 ::'::!!:~ .•. '.':;?~

-.fit !? i~' P~__ .. _.J-2.1- .
A )- O(,~ l)

5. • ••_ t~ .._. .181

A' \DEFESA,Doe

Na hipótese de superadas as intransponíveis

Pl -=:llminares, protesta pelo direito constitucional de interferir na

produção da prova, contraditá-Ia, requerer diligências

indispensáveis a sua defesa, conhecer e se manifestar sobre tudo o

~- - acrescido aos autos e, por fim, oferecer nova peça escrita

-er do nobre Relator e antes do exame da matéria pelo

Con~dho, bem como usar da palavra para defesa oral na Sessão

para deliberação quanto à procedência ou não da representação.

Para isso oferece - desde logo - rol de testemunhas, cuja oitiva

entende necessárias aos esclarecimentos dos fatos, e protesta pela

juntada, a qualquer tempo, de documentos e provas que entenda

75 ao regular exercício de sua defesa, com os meios e

reCLJr ~u_ ..J ~la inerentes.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE ANI0DEü .-

No mérito, requer seja reconhecida a

improcedência da representação, seja porque amparada em fatos

anteriores ou não pertinentes ao exercício do mandato parlamentar,

seja porque a. representação não traz em suas imputações qualquer

~cljsação que - sequer em tese - configure hipótese de

comportamento Incompatível com o decoro parlamentar, posto que

não se amoldam aos tipos legais descritos no artigo 55, inciso II e §

10 , da Constituição Federal, e artigos 5° e 11, inciso lI, da

Resolução nO 20, de 1993.



Ministro Paulo Afonso, do Tribunal de Contas da União;
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Gilberto

Em 15 de março de 2000

Gerai

r E~~i LUIZ ESTEVÃO
f Senador

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

ESTEVÃO

.%na"'",

1995

1997

1994

1996

üf/GSLE/n° 212/00

Em aditamento à Defesa, apresentada pelo Senhor Senador
Luiz Estevão perante ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, venho
solicitar providências de Vossa Senhoria no sentido de retificar no rol de
testemunhas, no item 2, o nome citado do Sr. Naurides Avelar para
FRANCISCO NAURlDES BARROS.

Aproveito a oportunidade, para relacionar, quanto ao item
6, do mencionado rol, os seguintes Parlamentares

Ilustríssimo Senhor
RA.MEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL

Junho de 2000

Junho
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ESCRITÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE A.MODEO

1~1

f"\'Jlcidia F. Ramos Calha0 - Subsecretaria de Comissões;

Ministro Marcos VHlaça, do Tribuna! de Contas da União;

_~ e Relatores Gerais da Comissão Mista de

Orçamento nos anos de 1995 a 1998.

5.
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Procuração

Pelo presente instrumento. particular de mandato, Luiz

Estevão de Oliveira Neto, brasileiro, casado, portador do

documento de identidade nO 159375, expedido pela

Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal,

inscrito no Cadastro Pessoas Físicas do Ministério da

Fazend~ sob o nO 010948581-53, com endereço na cidade

de Brasília (DF), no Senado Federal, Ala Senador Teotônio

Villela, Anexo 2, Gabinete 25, exercendo o mandato de

Senador da República, nomeia e constitui seus

procuradores os advogados Felipe Amodeo, José Antonio

da Silva Junior, Rogério Marcolini,. Afonso Destri e

Alexandre Almeida l Marco Moura, Chrtstoph Milewski,

Flávia Romero e Nathalia de Faria, inscritos na Seção do

Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do

Brasil respectivamente sob os nO 26.2801 33.313 1 76.1731

80.602, 88.813, 90.303 1 94.259, 95.336 e 96.661, com

endereço para fins de atos de comunicação processual na

Av. Beira Mar 216, 3° andar} Castelo, Rio de Janeirol

outorgando-lhes poderes para o foro em geral e

especialmente para o patroCÍnio de seus interesses nos

autos da denúncia/representação nO 002/99 promovida

pelo PT, porl PSB, PPS, PC do 8, PV e PL junto ao Senado

Federal, podendo os outorgados, em conjunto ou

isoladamente, praticarem todo e qualquer ato necessário

ao cumprimento do presente mandatol inclusive suscitar

incidente de qualquer natureza, impetrar mandado de

segurança ou habeas corpus, requerer diligências, formular

quesitos,. substabelecer.

Brasília,~de março de 2000.

00507 Quinta-feira 22



1121

1181

1182

1238

1224

1219

1188

1212

121L

1216

1535

1247

1256
1259
1264

1316

1481

1509
1513
1533

00509 Quinta-feira 22

VOlL·.:~ ',:
Documento 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

VOLUME VIII
Documentos de 41 a 50

26 - Avaliação Fazenda Santa Terezinha por Amaral D'Aviia (:.37) 591

27 - livros Razão e Diário do Grupo OK CODEARA(138) 943
28 - Termo Grupo Mendonça de Barros/Grupo OK - Terminal Santo-
Antônio (139) : 1103

29 - Termos de acordo Construtora Mendes Júnior (141t 1108
30 - Termo de acordo Andrade Gutierrez (141) 1111

.,.. - n..l..l;_~~;; ..... À .... ~..:>..,<arlf"\ "j:F'"p~l- 'Rra$lilia- DF

VOLUME VI
Documentos 27 a 30

33 - Contr2CO (2: - Consultoria AGminlstí2ç20 e PlaneJamenr:o Ltda.
(146) .
34- Conti"'ato GruDo Monteiro de Barros, Secretaria do Transportes RJ,
de 18/12/1989 (1.17); ..
35 - Ata Secretane do Transportes do ~ (149);
36 - Oficio nO :'50/90 Secretaria do Transcortes RJ, ~omL:n[cando
Grupo Moncelro de 3arros aprovação ao projeto (: 50); ..
37 - Matéria ReVls~a Ademi

38 - Comprovaç§c do pagamento à fornecedores em Pernambuco I pelo

Grupo ük (152) .
39 - Relatório emitido pela CPI, com as infermações prestadas pela
Telefônica, de São Paulo (153) .
40 - Carta TeO - reconhecendo falhas nos arquivos e encaminhando

listagem das Ii~ações p?r.ela regi-stradas

VOLUME VII
Documentos de 31 a 40

31 - Livros Razão:: Diário do Grupo OK - Terminal ae Cargas
32 - FINEP ,.. ... ,

41 - Doe. Imprensa - Carta revista Epoca 05/07/99 (155) .
42 - Recompra terreno Morumbi (1 co."

43 - Contrato compra (158) .
44 - Livros Razão e Diário do Grupo OK - Terreno Morumbi (159) .
45 - Laudo Pericial do Instituto Del Picchia (160). .
46· Laudo Pericial Dr. Carlos Guido da Silva Pereira (161); .
47 - Matérias Jomalísticas diversas (164t. .
48 - Parecer Or. Osires Lopes Filho e Azevedo Lopes (166)

49 - CorreioBraziliense 02/06/99 (169) :: :::::::::::..:::::::::::::::
50 - Dedaração do Secretário Geraldo Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórlos 02/06/99 (170) .

Junho de 2000
Junho de 2000

509

513

304
306

308

517

519
523

550

553

539

561

567
585

c -

2 -
1999 ,
3 - ~,"'''nal de Brasil - RJ de 27/05/99 (85) .

-eio Brazliierise - DF de 27/05/99
:" - DF de 22/6/99

.(15/99
~2.::~ . _'-_ ';'lnorenSê (?9 1 .

'./OLUME IV
Documentos de 08 a 25

1 .

Pâg

555

Subestabelecimento para funcionários do Grupo üK (132) 557

22 - Certidão do Cartório de Araguaçu 26/11/93 (133) 559

23 - Nulidade Escritura de compra para Bandeirantes Ind. e Com.
18/10/93

- Escritura de compra da Fazenda Lagoão ( 135) .
25 - Correio Braziliense - DF de 28/05/99

à - (- .-·r";e i n ~r2Z1 j iense - DF Ce 2:/1:/99 .::. ~:)l ; .
s .~.?, de 16/06/99 (104) .
10 _ '.:e _ DF de 17/06/99 .(106) : ..
11 - ,-Cf lC;1 o 6rC_I dCnse - DF de 24/09/991 (1
12 - Ccr;eio 5raziliense - DF de 29/05/99 (113) ..
13 - "i2:é;ias Jorn2lístICas diversas (114) ..
14 - _(;;-;'21 Co 8r2sl 1 - RJ de 26/06/99 (:15:, .
~5 - k.el.~lçno e:nlcldG pe~c CFI sobre ''r::per2ções c·::: I:~:;'::~.J ~'::21i:2dê5

~ntre () ê2nco OK Ge :::veSlIf71enrOS 5/~ e s GruJo í·~ç:-IL~'ro .>::. Serres.
de 28/09/99 ;.: 16) .
16 - Relêtóno AK\A/. (117)
:7 - O Estado de São Paulo 29/09/99 (118) .
18 - .Coní.rato de compromisso de venda e (ornare te imóvei,
:2/12/9: ).20 ) .
19 - Documento da' Junta Comercial de São Paulo - Agropecuáric
Fazendas Reunidas, 08/08/97 (124)···· ·················.·..· · ..
20 Ofício oferecendo imóvel à dação INSS (129) : ..
21 - Procuração para João Cruz para aquisição da Fazenda Lagoão



541

509

511

513

515
517

519
523

525
536
539

Pág

'/OLUME IV
Documentos de 08 a 25

Índice dos Documentos Anexos

à - C~rieio =r3zJliense - DF de 2:/1:/99 :
9 - Ofki o n. 0 551/99, de 16/06/99 (104 ) .
10 - Correio 6raziliense - DF de 17/06/99 (106) ..
11 - Ccrreio 6raziliense - DF de 24/09/991 (110)
12 - Ccr:-eio 6raziliense - -DF de 29/05/99 (113) ~ : ~ ~~:..: .
13 - t-Ictérias Jornalí sticas diversas (l14 ~

14 - jC"'ilal do Brasil - RJ de 26/06/99 (1
15 - Re~êt6no emlcido Qe~a CFI sobre "operações ~;.:: C.-:;':I~:J :--:2jjz~dê5

-2ntre o 2anco OK de :nvestlmentos S/;... e s Grupo r-!cn-ceiro .~.:: Sarros.
de 28/019/99 (:16) ..
16 - Relatório AKW. (117) ..
17 - O Estado de São Paulo 29/09/99
18 - Contrato dê compromisso de Venda e (amora ce imóvel,
22/12/93 (120) ,.~ ..
19 - Documento da Junta Comerdal de São Paulo - Agropecuária
Fazendas Reunidas, 08/08/97 (124) 550

20 - Ofício oferecendo imóvel à dação INSS (129) ~ 553
21 - Procuração para João Cruz para aquisição da Fazenda Lagoão
(132) 555

21A - Subestabelecimento para funcionários do Grupo OK (132) 557

22 - Certidão do Cartório de Araguaçu 26/11/93 (133) 559
23 - Nulidade Escritura de compra para Bandeirantes Ind. e Com.
18/10/93 (134) 561

24 - Escritura de compra da Fazenda lagoão (135). 567
25 - Correio Braziliense - DF de 28/05/99 (136) 585

VOLUME 111
Documentos de 01 a 07

1 - Discurso Plenário' do Senado Federal em 27 de mala de 1999 (82}... 251

2 - Depoimento, voluntário à CPI do Judiciário, em 30 de junho de
1999 (83)······.·· ..· : 263

3 - jornal do Brasil - RJ de 27/05/99 (85) 300
4 - Correio 6razlliense - DF de 27/05/99 (86) 302
·5 - Correio 5raziiiense - DF de 22/6/99 ~:S7) 304
ê - O Globo - ;:u de 27/05/99 (88 }............................................................................. 306

~.:s'[a C3n:as Imorensa (99) 308

Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00511 Quinta-feira 22---

( VOLUME - IlI)
(DOCUMENTOS DE 01 A07)

N° 2, DE 1999

\

REPRESENTAÇÃO
Autores: Partido dos Trabalhadores e outros

SENADO FEDERAL

Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de
Oliveira Neto, apresentada pelo PT, por seu Presidente; PDT, por seu
Vice-Presidente; PSB, por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no

Senado Federal; PPS, por seu Presidente; PC do B, por seu Presidente;
PV, por seu Líder na Câmara dos Deputados; e o PL, por seu Líder na

Câmara dos Deputados.

EMENTA:
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Grupo MonteI ro de Sarros aprovação do projeto (150); .
37 - Matéria Revls~a Ademi (151) 1216

38- Comprovação do pagamento à fornecedores em Pernambuco, pelo
Grupo Ok (152.) ..
39 - Relatório emitido pela CPI, com asinferrnações prestadas pela

de São Paulo (153) ·.. ··.······..·········..:···· .. ····~· ..······· : 1224

rço - reconhecendo falhas nos arquivos e ehcaminhand-o
listagem das li~ações P?f. ela registra~as

31 - Livros Razão e Diário do Grupo OK - Terminal de Cargas (:44) 1121

32 - FINEP

41 Q Doc. Imprensa - Carta revista Epoca 05/07/99 (155) .
42 - Recompra terreno Morumbi (157) .
43 - Contrato compra (158) .

- Uvros Razão e Diário do Grupo OK - Terreno Morumbi (159) .
Pericial do Instituto Del Picchia (160).. ..
Peridal Or. Carlos Guido da Silva Pereira (161); .

Jornalísticas diversas· -( 164t ..
Oro Osires Lopes Filho e Azevedo Lopes (166)

Brazi Ijense 02/06/99 (169) ~~~~~~~:~:~~:~~~~ ..~~~~~~~~~~~~~ ..~
h::lrt~,..~,....;,.., do Secretário Geral do Tribuna! de Justiça c;l.9 Distrito
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o SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, desde o início da

semana estou inscrito para ocupar esta tribuna e falar de um tema que julgo da

maior relevância e que tornar-se-á, a cada dia que passa, mais importante para o

nosso País e para o mundo. Trata-se do fato de a Organização das Nações Unidas

ter declarado este ano, 1999, o Ano Internacional do Idoso, e de, há duas semanas

ter se realizado, em Foz do Iguaçu, o 1° Congresso de Geriatria e Gerontologia do

Mercosul.

Todavia, antes de entrar no tema que me traz a esta tribuna e tendo

em vista noticiário da imprensa publicado ontem e também hoje, sou obrigado a

abordar um outro tema.

Desde que assumi meu mandato como Senador, tenho procurado

transformar a minha atividade política, referendada pelos 460 mil votos recebidos.

Foi a maior votação já obtida por um político em toda a história política do Distrito

Federal, contrariando previsões segundo as quais jamais um empresário alcançaria

a vitória numa eleição majoritária. Isso era verdadeiro, porque, até minha vitória, no

dia 4 de outubro de 1998, 21 empresários bem-sucedidos, vitoriosos, e até alguns

dirigentes de entidades de classe não lograram alcançar este objetivo em eleições

para o Senado.

'Portanto, em que pese a dúvida de muitos sobre a possibilidade da

minha eleição para o Senado, o eleitorado do Distrito Federal a desmentiu com

grande ênfase e veemência, outorgando-me, como disse, a maior votação já obtida

por um político nos 12 anos de vida pública da nossa cidade.

Todavia, isso não foi gratuito, refletiu os quatro anos de trabalho como

deputado distrital na Câmara Legislativa, onde fui o parlamentar mais assíduo, o

único parlamentar que jamais faltou a uma sessão da Câmara Legislativa. Mais do

que isso: fui Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eleito membro da

Mesa Diretora como Vice-Presidente, tendo obtido a unanimidade dos votos dos

meus Pares, em o~tra situação inédita na história política da Câmara Legislativa, d~

vez que cheguei à Vice-Presidência da Câmara, inclusive, com os votos dos meus

adversários políticos naquela Casa.

SENADe FE:~'f:::~AL

Conselh~ ,;~ l:tic:: ,; :"\e!.::;j"'. fl~r1(lme:;taí

-Ú42__N0---2_/__..__91
fls. S J Gj _ ..I? . . _

Junho de 2000----Junho de 2000

SENADO :--=EDERAL
Conseiflc C~ ~t:c;;; -:~s:orG ~J311.~rrlf.!i':'f=:~

~~_N~~_ •. ._J _ -/7
Fls _..51.3-.__ ..,f-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Discurso Plenário do Senado L-"'~"&""_I

em 27 maio ae 1999.

'\._'

:; ..

(:.,.

~ .

L
C
C,
{1~

(}

(:
r
\,,;;-

C
ti
C
e
e
e
€
t·
(;

~

~

~

00514 Quinta-feira 22



00517 Quinta-feira 22

SF - 3

D:\Word\CP\\discursoplenario.doe 02103100 10:49

./

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SECRETARIA-GERAL DA
SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA

Tenho. convivido, no entanto, durante esse tempo, com algumas ações

desesperadas de adversários políticos que, inconformados ainda com o resultado

soberano, veemente, inquestionável e indiscutível das urnas, teimam em procurar

me atingir de todas as maneiras.

A primeira delas - não foi a primeira, mas foi a de maior "repercussão!'

- foi, verdadeiramente, a disparatada ação de um dos partidos ao qual fiz oposição

na legislatura passada, que deu entrada neste Senado, especificamente na CPf do

Judiciário, num volume de documentos, procurando justificar uma pretensa

investigação a respeito da minha vida e do meu relacionamento com o Poder

.Judiciário do Distrito Federal. Não tiveram coragem - não tiveram coragem - aqueles

que pretendiam me acusar por meio da imprensa de, pelo menos, assinar um

requerimento, abraçando aquelas supostas denúncias' que faziam contra minha

pessoa. Tiveram coragem, isso sim - se é que se pode chamar de coragem _,

tiveram a covardia de ter medo de assinar um requerimento, assumindo

responsabilidade pelas supostas denúncias, mas tiveram a covardia de ir à

imprensa anunciar as pseudodenúncias que fariam.

Ao entrar aqui ler na imprensa as famosas denúncias contra a minha

pessoa} eu não sabia realmente se ria ou se me calava. E resolvi falar na comissão

porque eram tão absurdas a ponto de a principal delas tentar atribuir a mim um

suposto favorecimento em duas obras realizadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito

Federal, quais sejam: a construção do seu anexo e a construção do Fórum de

Samambaia.

Pretendiam meus adversários dizer que a minha empresa, por ter sido

vencedora da licitação dessas obras, teria sido beneficiada nesses processos de

construção. Ora, nenhuma empresa minha foi vencedora dessas licitações. A

empresa vencedora, a Estacon*, é uma empresa conceituada, de grande expressão

-na engenharia brasileira e da qual nem eu, nem parente meu em qualquer

grau foi, em qualquer momento, sócio ou funcionário. Mais do que isso, não

conheço sequer os donos da Estacan, por ser uma empresa localizada no Estado

do Pará, embora seja de grande expressão e mereça todo o nosso respeito. Não

estou aqui referendando as acusações que me pretenderam imputar (fosse eu dono
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me fez perceber humildemente que deveria permanecer

o eleitor assim o quisesse. Nessa função, norteando meus atos,

aquela que foi marca do meu trabalho de quatro anos

como legislador, também como um fiscal do Governo e de

porque essa é a atribuição de todo parlamentar. Sobretudo,

o eleitor da nossa cidade,

de tudo, não pode

,··--·77
?~iiar;:sntê1t

exagerado

Distrito

elaboradas

são o nosso

fornecer alguns números para referendar o trabalho que fiz e

também para lembrar que o apoio obtido por mim nas eleições do dia 4 de outubro

o parlamentar que mais apresentou projetos de lei - mais

anos de vida parJamentar. O número, embora possa parecer

alguns, é perfeitamente justificável, porque a Lei Orgânica do

foi promulgada em 1992, sendo, portanto, uma lei muito recente.

Diversos de seus artigos previam leis complementares ou ordinárias a serem

Câmara Legislativa, oportunidade em que a eles dei curso como

legislador. Hoje, encontram-se em vigor mais de 140 leis de minha autoria no

Distrito Federal, o que, provavelmente, faz de mim um dos parlamentares com o

maior número leis em vigor em qualquer unidade da Federação.

tudo isso, animado pelas pesquisas de opinião, resolvi aceitar o

Partido e candidatar-me ao Senado. O resultado foi uma vitóriadesafia

22 -, tenho procurado manter a mesma tônica dQ meu trabalho. O que tem

aliás, reconhecido pelo eleitor do Distrito Federal, uma vez que pesquisa

opinião, publicada na semana passada pelos jornais da cidade, mostra que 67,8%

dos eleitores da cidade aprovam o meu trabalho como Senador, contra 25% que o

Portanto, uma proporção de quase três aprovações Dara cada

rejeição. Esse número de 67,80/0 é proporcionalmente muito superior ao

600

pessoas
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Judiciário com duas ações, uma buscando indenização por danos morais, pelos

danos que poderiam ser causados à minha imagem por essa matéria mentirosa

publicada no Jornal do Sindicato dos Servidores Públicos Federais; e outra

buscando a condenoação criminal dos diretores do sindicato e dos responsáveis por

essa publicação, já que é inadmissível que se deixem pessoas que praticam esse

tipo de crime, pessoas que pensam em fazer política com esse tipo de expediente

convivendo no seio da sociedade. Lamentavelmente, parece que a sanha daqueles

que procuram me atingir de alguma maneira não terminou.

O Sr. Edison lobão (PFL-MA) - V. Exa me concederia um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) - Ouço, com muita atenção, o

aparte do Senador Edison Lobão

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) - Senador Luiz Estevão, a experiência

demonstra que o homem público não se livra nunca dos adversários mais

impenitentes. Mas o primeiro juiz do homem público é o povo, e V. Exa acaba de

demonstrar que o povo do seu território, que é o Distrito Federal, está ao seu lado.

Portanto, não há por que se preocupar.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-QF) - Muito obrigado, Senador Edison

Lobão, a quem tenho a honra e o privilégio de conhecer desde minha chegada a

Brasília e que, PC?r conhecer meu caráter e desempenho como empresário ~

político, realmente me enriquece muito e muito me homenageia com suas palavras

a meu respeito.

Contudo, os adversários não se cansam nessa sua sanha. Desde que

começou a CPf do judiciário, com o assunto do Tribunal Regional do Trabalho de

São Paulo, e sabedores da existência de uma relação comercial entre alguma das

minhas empresas e uma das empresas que construíram o Foro da Cidade de São

Paulo, tem sido desesperado o esforço de procurarem jogar-me dentro do assunto

dessa CPI. O primeiro deles foi ao receber um telefonema de um repórter daquele

estado, logo no início desse processo, dando conta de que havia recebido uma

informação de que o terreno onde estaria sendo erguido o tribunal teria pertencido a

mim ou a alguma pessoa de minha família. Eu lhe pedi, simplesmente, que fosse ao

Ministério Público, que investiga esse assunto há muitos anos e que deve ter toda a
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da empresa, o que não é verdade) e que possivelmente gostariam de fazer contra a

referida empresa.

Portanto, é uma acusação totalmente infundada, que mereceu de

minha parte a única reação que podia ter: o ajuizamento de duas ações na Justiça

do Distrito Federal, uma das quais buscando indenização por danos morais, pelas

calúnias, mentiras e aleivosias assacadas a meu respeito; a outra, visando à

condenação criminal dos responsáveis por essa fraudulenta denúncia.

É preciso dizer que os mesmos denunciantes já foram processados

por mim em. outras ocasiões, tendo sido condenados, nas duas instâncias, ao

pagamento de multas indenizatórias à minha pessoa, no valor de R$560 mil, pela

prática do crime de calúnia 8, principalmente, pelos danos morais causados à

minha imagem.

Não satisfeitos com isso - vejam aqui uma outra investida contra o

meu nome -, eis o jornal do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindisep),

datado do mês de maio. Trata-se, portanto, de um jornal bastante recente. O que é

o Sindisep? Um sindicato ligado à CUT, como diz aqui a primeira página deste
o •

jornal, de 8 páginas, de grande conteúdo. Em sua página 6, traz a seguinte matéria:

O Calote do Milênio

Justiça decretou falência da Encol, uma das três empresas do

Grupo' OK, de propriedade do Senador Luiz Estevão, do PMDB do Distrito

Federal.

Seria risível, se não fosse uma vergonha esse tipo de procedimento.

Porque qualquer pessoa que tenha militado nos últimos anos, tenha passado por

Brasília; qualquer pessoa que tenha acompanhado o mercado imobiliário nos

últimos anos no Brasil sabe da existência e da falência da empresa Encol que, por

muitos anos, foi eleita a empresa do ano, foi considerada a maior incorporadora de

todo o mundo; e sabe mais do que isso que jamais fiz parte do quadro funcional,

diretivo ou associativo, nunca tive qualquer ação e nunca tive qualquer

empreendimento feito conjuntamente com essa empresa.

Ora. qual foi a minha reação? A única possível a um:,cidadão que

busca reparo pelas injustiças que possa vir a sofrer. Dirigi-me novamente ao Poder
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associada a nossa empresa em empreendimentos diversos. O primeiro deles, na

fase de montagem do processo de construção do edifício sede da Ordem dos

Advogados. do Brasil, em Brasília, portanto uma obra privada, e o segundo deles

fazendo parte de um grupo de empresários que se consorciaram para a compra de

um empreendimento agropecuário no estado do Mato Grosso.

Pois muito bem! Os telefonemas havidos entre essa empresa e as
. .

nossas empresas são mais do que naturais. Anormal seria que tivéssemos alguma

relação de negócios entre nossas empresas e não houvesse nenhuma ligação

telefônica entre elas, o que então seria uma situação mágica: uma empresa em São

Paulo e uma empresa em Brasília desenvolveriam juntas um negócio e não se

comunicariam por telefone; quem sabe se comunicariam por telepatia. Portanto,

não vejo a estranheza pela existência desses telefones. Vejo estranheza, isso sim,

na abordagem dada pelo noticiário da Imprensa que coloca unI! telefonemas para a

minha pessoa, o que absolutamente não é verdadeiro, porque telefonemas dados

de uma empresa para outra não significa que sejam dados para a minha pessoa.

mais do que isso! Desde abril de 1994, estou licenciado da· direção dessas

empresas, e quem acompanhou o meu trabalho na Câmara Legislativa e quem

acompanha o meu trabalho diuturno, permanente. sempre presente aqui no Senado

da República sabe que eu não poderia, ao mesmo tempo em que estou aqui no

Senado, estár recebendo telefonemas de quem quer que seja na sede da minha

empresa. durante o meu mandato na Câmara Legislativa, como Deputado mais

assíduo, o que mais apresentou projeto, também não poderia estar lá s, .ao mesmo

tempo, estar recebendo telefonemas de quem quer qúe seja na sedé da 'minha

empresa. Portanto, repudio aqui o tratamento mentiroso e leviano dado por aqueles

que me citam como recebedor 'pessoal daqueles telefonemas, são telefonemas

dados de empresa para empresa.

(PMDB-GO) - Permite V. Exa um aparte?

(PMDB-DF) - Com muito prazer, ouço com

muita atenção o aparte do Senador lris Rezende.

lris Rezende (PMDB-GO) - Muito obrigado, Senador Luiz

Estevão, pelo aparte que V. Exa me concede. Eu compreendo o gesto de V. Exa.

Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 00521 Quinta-feira 22
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recorreu,

normalidade,

época,

Inviabilizada essa possibilidade de me envolver naquele processo,

última terça-feira fui informado que, na quebra do sigilo telefônico das empresas

e do juiz responsável pela comissão de construção - s,

de Licitação - haviam sido encontrados

ou a mim mesmo. Reagi com a maior

extremamente conhecida e conceituada

empreendimentos em

administrativamente, foi a nossa empresa.

no

documentação pertinente a esse terreno a todo o processo desenvolvido nessa

obra e assim verificasse a quem pertence ou pertenceu esse terreno; dessa forma,

jamais, em tempo algum, pertenceu a mim ou a qualquer membro

minha família. Foi o que fez, dirigindo-se ao Ministério Público e, no dia seguinte,

me informou que, efetivamente, a suposta denúncia que havia recebido era

completamente infundada. A outra inverdade que procuraram assacar é quanto ao

de, por ter participado da licitação com uma de nossas empresas e ter ficado

em segundo lugar, ter apenas recorrido administrativamente, sem que o fizesse

pelo Poder Judiciário, contra a decisão da comissão que me considerou não

certame. Ora, razão é evidente: recorremos

administrativamente na tentativa de buscarmos, naturalmente, a vitória. Isso me

levou conceder uma grande entrevista ao jornal

seguinte à licitação, uma entrevista de quase página inteira, reclamando

. critérios de iulÇjamento daquela licitação e dizendo que entraria com recurso, o

disso, lamentavelmente, não obtive provimento. A decisão

ao Poder Judiciário foi mais do que apropriada ao

primeiro lugar, percebíamos que, por ser umª licitação com critérios subjetivos

elementos que norteassem uma ação no Poder Judiciário,

permitiriam um caráter conclusiv.o

que, naquele certame, mais de 20

nenhuma delas foi

(
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o SR. LUIZ ESTEVÃO - Muito obrigado, Senador Iris Rezende. V. Exa
me enobrece muito com o seu aparte, com as suas palavras a respeito da minha

vida e com uma lembrança muito oportuna. Fui durante quatro anos veemente e

aguerrido opositor do Governo do Distrito Federal, que, evidentemente, no seu

papel, procurou também examinar a minha vida, procurando descobrir falhas na

minha vida pregressa que pudessem justificar ataques a minha pessoa.

Quero dizer que, ao longo desses quatro anos, não houve sequer uma

acusação feita à minha pessoa, simplesmente porque não encontraram, não porque

não tenham buscado. Aliás, quero dizer que só pode ocupar a posição de oposição,
. ,

que eu ocupei realmente, quem tem absoluta confiança na integridade do seu

passado, porque, se não for assim, evidentemente, alguém que tenha fragilidades

na sua vida, no primeiro momento em que se opuser a um governo, será duramente

acusado por ele, com base em fatos concretos.

E quero lembrar mais: durante a minha campanha eleitoral, em mais

de 150 programas de rádio e de televisão, nenhum adversário político meu pediu o

direito de resposta aos meus programas. Simplesmente por quê? Porque nenhuma

das mensagens que divulguei por meio da. televisão e do rádio, nenhum dos

pronunciamentos que dirigi ao eleitorado do Distrito Federal, continha qualquer

calúnia, qualquer acusação leviana, qualquer crítica não-fundamentada aos meus

adversários. Está lá registrado que nenhum deles propôs qualquer ação de direito

de resposta contra a minha pessoa.

Lamentavelmente, outro fato também publicado pela Imprensa dá

conta da pseudo-existência de dezenas de telefonemas do Juiz Nicolau para a

minha pessoa; informação absolutamente improcedente. Lembro-me realmente de

ter recebido dois t~lefonemas desse individuo. O primeiro deles, no Natal de 1997.,

poucos meses depois do fim do doloroso processo de seqüestro de minha filha,

quando ele me telefonou, para minha surpresa, para desejar-me feliz Natal, no dia

24 de dezembro, e dizer algumas palavras a respeito do seqüestro de minha filha.

Para minha surpresa, porque, efetivamente, há muito tempo, não falava com ele, já

que o tinha visto apenas uma vez, à época da abertura das propostas na falada

licitação, quando, inclusive, fiz um protesto registrado em ata e sai da sala, sem
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ocupando a tribuna do Senado e dando explicações a respeito de reportagens

danosas a sua pessoa. Sei que V. Exa o faz num respeito muito pessoal ao povo. A

maior parte desta Casa conhece com muita profundidade a vida de V. Exa. Eu, por

exemplo, posso dar aqui um testemunho. Eu conheci V. Exa e seu irmão, Luiz

Miguel, em Goiânia, quando acompanhavam Juscelino Kubitschek na sua eleição

para Senador, no meu Estado. Luiz Miguel ficou em Goiânia, é nosso amigo,

empresário, e V. Exa buscou Brasília. Tornado de muita coragem, um homem

extremamente determinado, inteligente, competente e sério, conseguiu vencer na

vida empresarial. Hoje, para alegria do povo, dedica sua competência e sua

inteligência à política. Posso dizer que V. Exa é, sob todos os aspectos, um homem

exemplar, como empresário, como chefe de família e, hoje, como homem público.

Posso dar o meu testemunho. Digo mais: V. Exa é um homem - embora jovem.

experimentado e sabe que, todas as vezes que uma pessoa brilha, quer na vida

privada, quer na vida empresarial, quer na política, ela se torna alvo muitas vezes

de infâmias, calúnias, difamações, mas V. Exa deve ir em frente. V. Exa
ainda tem

muito o que dar a este País, muito. Tem muito o que dar ao Distrito Federal. Estou

certo de que V. Exa tem sido e será sempre -um espelho na vida pública. Homem

que tenha deslizes na vida, a pessoa que tenha prevaricado na vida privada,

homem que tenha manchas, que tenha nódoas na sua história, jamais seria um

Parlamentar 'de oposição como foi V. Exa aqui no Distrito Federal, uma oposição

conseqüente, responsável, mas dura e firme. Esteja tranqüilo, entendo o gesto de

V. Exa, mas não era necessário. Muito obrigado.
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principalmente quando a integralidade da verdade é conhecida daqueles que a

publicam e·se recusam a fazê-lo.

Trago aqui essas explicações porque julgo meu dever dar essa

satisfação a meus Pares no Senado Federal, de quem tenho recebido, nesses

pouco mais de noventa dias de mandato, enorme apreço, enorme apoio nas

questões que tenho trazido para discussão nesta Casa. Principalmente de

Senadores e Senadoras experientes e experimentados tenho recebido bons

conselhos no sentido de defender, cada vez melhor, o povo que me elegeu.

A essas calúnias. a essas tentativas de me difamar, a resposta é

simples. A resposta está sendo dada aqui, e será dada - e tem sido dada -, por

meio das ações pertinentes no Poder Judiciário. E aos meus adversários políticos

que buscam esse 1ipo de expediente para tentar me diminuir perante o

resposta melhor de todas é dar continuidade ao meu trabalho, que, graças a Deus,

mereceu em todos os momentos da minha vida pública o aplauso e o apoio do

povo do Distrito Federal.

Muito obrigado.

SENA;.>~·· ;:-:::')::.:?:\J_
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cumprimentá-lo, desgostoso com a maneira como tinha sido decidido o processo

licitatário. Além disso, recebi um segundo telefonema, no dia 05 de outubro de

1998, em que ele me cumprimentava pela minha vitória para o Senado

República. que razão deveria recusar~me a receber esses telefonemas, se até

momento, embora houvesse uma obra sob investigação, mas sem nenhum

julgamento e sem nenhuma decisão condenando o procedimento dele ou de quem

quer que seja, ele era apenas uma autoridade que fazia questão, socialmente, de

telefonema em duas datas de algum significado? Foram conversas

extremamente b.reves, e a prova de que não tenho nenhum relacionamento

com ele é que, quando aqueles que o acusam vieram a essa CP}

elementos comprobatórios de todas as acusações que fizeram, em nenhum

momento declararam aqui qualquer relacionamento meu, pessoal, com aquele juLz.

aos telefones celulares, para os quais apontam ligações,

muitos anos, o que, aliás, é de conhecimento da Imprensa

Distrito Federal. Isso porque no final da campanha de 1994 os telefones

passei a desconsiderá-los, deixei de usá-los, tendo em vista que

eles se tornaram do conhecimento de um número enorme de pessoas. Além disso,

todos precisam se lembrar, não havia telefonia digital e,

identificar os autores das chamadas que atendíamos.

daquele momento, ou seja, desde fevereiro

não só a trocar os números daqueles telefones, como também

sistemática, o que, a propósito, foi objeto de uma matéria

. fevereiro deste ano. A reportagem, de maneira até um pouco exagerada, disse que

eu trocava número dos meus telefones celulares a cada semana. Não, não troco

Mas periodicamente troco, efetivamente, já que julgo· ser

extremamente desagradável receber uma ligação s, por estar no plenário

numa Comissão, estar de falar com o eleitof.

principalmente a imprensa do Distrito Federal, que aqueles

números os quais apontam alguns telefonemas há muito tempo não estão

uso pela minha pessoa. lamentável, porque a publicação de meias-verdades é

tão leviana, é tão irresponsável, quanto a publicação de uma mentira,
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, a oitiva de uma pessoa exige
uma preparação prévia da parte dos Senadores no exame dos documentos, dos
indícios referentes àquela pessoa. A documentação pode ser muito vasta.

Eu, por exemplo, não teria condição alguma, hoje, de argüir o nosso eminente
colega, Senador Luiz Estevão, porque estou completamente desaparelhado para fazê
lo.

Eu poderia ouvi-lo, e o ouviria com muita satisfação, na forma de uma
explanação à Comissão, desde que não substituísse a sua vinda em outra oportunidade
para, realmente, ser submetido a uma argüição, se S. EX- assim o quiser. Porque, se,
no entanto, como é um direito dele falar, a Comissão não pode se recusar a ouvi-lo,
mas eu não considerarei isso uma argüição, e, portanto, não tomarei parte nos
trabalhos.

O SR. JADER BARBAlHO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem, o Senador Jader Barbalho.

Em seguida, a Presidência vai-se pronunciar sobre o assunto.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, eu concordo com o Senadór

Jefferson Pêres, e acho que o Senador Luiz Estevão estará à disposição da Comissão
quantas vezes a Comissão quiser ouvi-lo. Há a formulação de um requerimento
fazendo um convite, e o Senador está presente. Ele não disse que, se a Comissão
desejar, em outra oportunidade, ouvi-lo. ele não virá. O seu gesto demonstra que,

.:;:=J\iê..J(.~; ~~_'..#:~:.:..~ •.:; t

Péres.

o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Sobre a mesa, requerimento que passo
a ler e para o qual peço a atenção dos Srs. Senadores:

Requeiro, nos termos regimentais, convidar S. Exc o Senador Luiz Estevão
para prestar esclarecimentos perante esta CPI, em data a ser marcada para o próximo
mês de agosto do corrente ano,

Sala das Comissões, 29 de junho de 1999.
Assinado: Senador José Eduardo Dutra.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Tendo em vista a apresentação desse requerimento

ontem, estou aqui, à disposição da CPI, para prestar todas as informações e atender ao
seu convite, da mesma forma que já havia comunicado por carta à Comissão que, se
houvesse alguma manifestação no sentido de .me convidar, eu estaria imediatamente à
disposição

Portanto, solicito a V. Exa e aos ilustres Pares, membros da CPf, que
concordem com a minha oitiva neste momento.

O SR. GERSON CAMATA - É direito, não sé tem nem que votar. .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Manifestou-se o Senador Gerson

Camata, sustentando ser direito do Senador. .
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Ney

Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Eu acho que, estando presente, Sr. Presidente, já

podíamos ouvi-lo.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Jefferson
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ao Senador José Eduardo Dutra.
EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sfls e Srs. Senadores,

como autor do requerimento, fiz questão de manifestar a minha opinião.
Quero dizer que concordo com todas as exposições aqui feitas pelos

Senadores Jefferson Péres, Jader Barbalho. e Pedro Simon e pela decisão da Mesa.
Ontem, ao apresentar o requerimento, informei que havia sido procurado pelo Senador
Luiz Estevão logo que começaram a surgir notícias nos jornais relativas a um possível
envolvimento de suas empresas com as empresas responsáveis peia construção do
Fórum de São Paulo.

Nessa conversa, o Senador· Luiz Estevão fez uma exposição semelhante,
inclusive à que já havia feito seja no Plenário do Senado seja em entrevistas à
imprensa. Eu lhe disse que até aquele momento não tinha um juízo de valor sobre se a
CPI deveria convidá-lo para esclarecimentos. Disse a ele que da mesma forma que eu
ajo quando vou-me pronunciar no Senado da República citando o nome de algum

SR. PEDRO SIMON - Penso
Presidente. Esta sessão está sendo
respeitar reciproc~mente.

Na imprensa, permanentemente, estavam sendo divulgadas informações com
relação ao Senador - se S. Exa vai ser ou não ouvido. Isso é público e notório. Creio
que S. Ex'! tem o direito de se oferecer para vir aqui prestar depoimento. Além disso, há
um pedido. um convite, para que S. Exa venha aqui em agosto. Mas S. Exa se oferece
para depor agora, porque pensa que, se o seu depoimento for tomado somente em
agosto, pode-se interpretar que S.~ é que não quis comparecer a esta Comissão.

Por outro lado, o Senador Jefferson Pêras deixou muito clara a nossa situação.
Eu também não estou preparado. Mas S. Exa vem aqui para fazer a sua exposição. S.
Exa tem o direito de falar, de fazer a sua exposição. Esse é um respeito que prestamos
ao Senador. Isso ficou claro, e há uma unanimidade com relação a essa questão. Isso
não impede - S. Exa mesmo está dizendo; todos estão dizendo - que, em agosto, se for
o caso, S. Exa novamente. Considero essa proposta altame

O SR. (Ramez Tabat) - Agradeço o apoio de V.
A Mesa deseja registrar, em nome de toda a Comissão, a

de estarmos sendo prestigiados no dia de hoje

prerrogativa que S. Exa tem não só como Senador. mas também como cidadão. Como
nós, S. Exa também tem o direito de ser ouvido.

Devemos considerar também que não é possível marcar essa reunião para
amanhã, porque amanhã será recesso. Penso que, no caso em particular, só
poderíamos ouvi-lo em agosto. Se S. Exa já se pronunciou no Senado, que se
pronuncie aqui perante a nossa Comissão!

Defiro o pedido e faço um apelo aos Senadores para que compareçam aqui,
prestigiando o ato da Mesa e não o Senador e reconhecendo o seu direito de ser
ouvido. .

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, vamos ouvi-lo agora? Não vamos

suspender a reunião, não é?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Vamos ouvi-lo agora, se assim

quiserem.
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Não temos o requerimento para votar. Não há nada a votar, porque o Senador Luiz
Estevão se coloca agora à disposição da Comissão e se colocará, se a Comissão
entender depois, novamente à disposição da Comissão.

O SR. GERSON CAMATA - V. e.xa me permite um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Eu vou permitir. Quero apenas, Senador Gerson

Camata, louvar a postura, que tem sido a mesma desde o início desses trabalhos, do
Presidente Ramez Tebet, no sentido de conduzir uma comissão democrática, em que
estamos atendendo tudo o que é solicitado para se fazer o melhor trabalho na CPI do
Judiciário.

Destaco também a iniciativa do Senador Luiz Estevão de vir aqui. S. Exa
poderia, como foi destacado antes, estar no plenário, como já fez antes, usando a
tribuna do plenário do Senado para apresentar as suas razões. Por isso, acho que a
CPI ganha, porque o Senador Luiz Estevão é um Colega, um Senador igual a qualquer
um de nós, e tem o direito sagrado de apresentar a sua defesa perante a Comissão,
agora e sempre, e sempre que a Comissão assim também o entender.

a SR. GERSON CAMATA - Senador Carlos Wilson, o meu aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazer, Senador Camata.
O SR. GERSON CAMATA· Logo no início, quando foi lido o requerimento, eu

disse assim: "não pode votar'. Por quê? Eu não sou advogado. Sou economista, mas
há poucos dias, por exemplo, recebi uma carta precatória de um juiz daqui de Brasília
para depor em um processo, como testemunha, lá em Vitória. E o jujz na carta diz
assim: "Solicito aV. Exa que, de acordo com o Código de Processo Penal, marque dia,
hora e local em que deseja ser ouvido.1I ACPI rege-se pelo Código de Processo Penal,
como está escrito no Regimento Interno e na Constituição. Portanto, o parlamentar, o
juiz, o promotor, certo número de autoridades têm o direito de marcar o dia, a hora e o
local. Então, se o Senador resolver agora: flnão quero ser ouvido nessa sala, quero ir
naquela lá de baixo", ele marca o local também. É um direito. Está na lei. Não tem nada
disso. Então, não se pode nem votar. Ele quer1:iepor; temos de ouvi-lo.

O SR. CARLOS WILSON • Quero agradecer, Sr. Presidente, a intervenção
brilhante do Senador Gerson Camata e agradecer a V. Exa por ter-me concedido a
palavra.

O' SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Alguém mais? Não há mais quem
queria fazer uso da palavra. Então, a Presidência agradece o apoio que recebeu de
todos os membros da Comissão e convida o Senador Luiz Estevão para sentar-se
conosco á Mesa.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Eu posso falar daqui?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebat) - Não. V. ~ deve falar da Mesa. Se

outros falaram da Mesa... V. exa é Senador. (Pausa)
Srs. Senadores, atenção. Concedo a palavra ao Senador Luiz Estevão para

suas considerações.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente Ramez Tebet, Sr. Vice-Presidente,

Senador Carlos Wilson, Sr. Relator, Senador Paulo Souto, demais Colegas, membros
do Senado da República, Sn e Srs., Sr-s e Srs. jornalistas, gostaria apenas de dizer
que não vou fazer nenhuma exposição, até porque todos esses assuntos já estão
sobejamente expostos pela mídia e pelos próprios depoimentos anteriores da CPf.

Quero apenas, nessa introdução, deixar claro que estou e sempre estive à
disposição dest~ e de qualquer Comissão, o que, aliás, não é nenhum favor. É uf!l
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colega e aviso ao colega para estar presente na sessão, disse a ele que, se eu
chegasse a uma convicção da necessidade de que ele viesse a ser convidado para
prestar esclarecimentos à CPI, eu apresentaria o requerimento e o comunicaria antes
de apresentar o requerimento.

Ontem, no intervalo da reunião da CPI, antes até das minhas perguntas ao Or.
Fábio Monteiro de Barros, encontrei-me com o Senador Luiz Estevão no cafezinho do
Senado e informei-lhe que, a depender do depoimento do Dr. Fábio Monteiro de Barros,
eu apresentaria o requerimento de convite • como inclusive são os termos do
requerimento - para que ele viesse á Comissão para esclarecer.

O Senador Luiz Estevão está solicitando que essa exposição seja neste
momento. É óbvio que todos nós Senadores temos de acatar essa solicitação. Agora,
quero dizer que estou reivindicando, independentemente da explicação que ele vai dar
aqui no plenário da CPI, como poderia ser dada no plenário do Senado, vou ficar
presente ouvindo a sua exposição. Agora, quero solicitar, imediatamente após a sua
exposição, uma reunião secreta dos membros da CPI relativa a procedimentos que a
CPI deverá tomar. Solicito que seja secreta, porque quero colocar questões que não
fico à vontade; para colocá-Ia em reunião pública. .

Quero dizer que, em princípio, todos os brasileiros estão à disposição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela tem o poder de convocar a todos e
ninguém está acima da lei. A prova disso é que essa é uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar irregularidades nos tribunais e que juízes já foram convocados,
alguns que até se consideravam acima da lei, como é o caso do Or. Nicolau.

Considerando isso, quero dizer que a CPI está fazendo um convite ao Senador
Luiz Estevão para fazer uma exposição. Ele reivindica que essa exposição ~e dê hoje e
naturalmente a CPI vai ouvir o seu depoimento com toda a atenção que tem
dispensado a todos os depoimentos. Mas quero registrar que estou solicitando uma
reunião administrativa da CPI, após a exposição, para que a CPI tome deliberações a
respeito de procedimentos que deverão ocorrer durante o mês de julho e a partir do
mês de agosto no sentido de que ela possa ter um trabalho o mais profícuo possível.

Esse era o registro que eu gostaria de fazer.
a SR.CARLOS WILSON - Sr. Presidente, peço a palavra.
O. SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de conceder a palavra ao

Senador Carlos Wilson, comunico que acabo de receber requerimento do Senador
Paulo Souto solicitando a oitiva do Sr. Severino Marconi Meira Filho, em razão da
citação do seu nome como beneficiário de pagamento efetuado pelos Srs. Almério
Marra e Antonio Moacir Cavalcanti Júnior.

Em discussão o requerimento. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. '
Com a palavra o Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, queria colocar apenas o seguinte: o

Senador Luiz Estevão já se tinha colocado à disposição da Comissão por meio de uma
carta, quando ele se prontificava a vir prestar depoimento na Comissão. O Senador
José Eduardo Dutra ontem apresentou requerimento no sentido de convidar o Senador
Luiz Estevão para comparecer a esta Comissão. Então, não temos, agora, o que votar.

00530 Quinta-feira 22

~ ..

~

r-

~ 
~

t,
\.

c

to:

(.
(,~

()

C
C
e
6
~
,~

fj"

~

b
t;
~



00533 Quinta-feira 22DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

seCRETARiA-GERAL DA MESA se- 7

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES 30/06/1999

Claro que houve algumas notas de Imprensa. Acredito que muitas delas não·
foram provenientes de documentos que eventualmente chegaram à CPI. De modo que,
ontem, pela primeira vez, um dos depoentes citou aqui um relacionamento de natureza
comercial com as empresas do Senador Luiz Estevão.

Digo isso para que as minhas argüições, que, via de regra, são detalhadas 
certamente, não o farei nesse sentido agora •• que isso possa parecer intuito meu de
me furtar a fazer os esclarecimentos.

Entretanto, por tudo que se tem ouvido falar, penso que, neste
tivesse que tentar algum esclarecimento - ainda que não tenha preparado algo que
eventualmente possa sustentar uma observação -, a única coisa que me parece
importante - se o Senador puder nos dizer - é que tipo realmente de relação
comercial S. Ex"I tem com as empresas desse grupo que, durante quatro ou cinco anos,
executaram essa obra.

Essa é a única coisa nesse momento, a perguntar.
LUIZ - Bom, ao longos dos últimos 11 anos,

aproximadamente, começamos a desenvolver alguns negócios na área imobiliária,
principalmente na área de construção civil, e na área agropecuária com o Grupo Inca"

de Barros. Alguns desses negócios resultaram em empreendimentos e
outros não chegaram a resultar em empreendimentos. Posso, aqui, historiar alguns
deles.

O primeiro deles foi a questão da construção do Edifício Sede da Ordem dos
Advogados do Brasil, em Brasília, quando, na época, havia sido feita uma concorrência.
E uma empresa de São Paulo, denominada Moraes Dantas, havia ganho, junto com
essa empresa Monteiro de Barros, aquela concorrência da qual eu não participara. Por
razões que eu mais tarde vim a conhecer, ela não quis vir para Brasília, embora tivesse
sido uma empres~ que participou da construção de Brasília na década de 50 e 60. Mas!
por razões de doença na família e uma certa idade, o empreendedor resolveu não levar
avante processo. -

não conhecia pessoalmente o Sr. Fábio Monteiro de Barros. Fui abordado
por ele, que se apresentou num acontecimento social da nossa cidade, mais
especificamente um casamento. E ele, conversando comigo, disse-me que tinha uma
perspectiva de um empreendimento, que era esse em Brasília, e que o parceiro dele.
no caso, tinha desistido do empreendimento e que, portanto, ele estaria me fazendo um
convite, como fazia a outras empresas, para que assumissem essa part1Cilpaç:ao.
Examinamos o negócio, entendemos que era uma boa perspectiva, porque se
tratava de uma instituição em que... tínhamos grande interesse em fazer o prédio da
OAB, pela importância de estar ligado, no caso, numa instituição do renome da Ordem
dos Advogados do Brasil. Aépoca, o seu Presidente era o Márcio Thomaz Bastos"', um
dos maiores advogados do Brasil, de São Paulo, um criminalista. Então, fomos iniciar
as tratativas com a OAB.

em São Paulo com a diretoria dessa empresa e ela me expôs as razões
queria desistir do contrato. A situação da OAB era uma situação até

a OAB havia feito uma licitação, assinado um contrato com uma
empresa, e la passar pelo constrangimento da Ordem dos Advogados do Brasil não
conseguir viabilizar um empreendimento dela mesma.

Então, na verdade, tive um grande empenho da OAB para que assumíssemos
a obra. Houve, na época, uma audiência pública com todos os seccionais da OAB no
Brasil, aqui na Ordem dos Advogados do Brasil' - Seção Brasília, inclusive fui
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uns três minutos de conversa e vamos

- Quero dizer ao Senador
vamos falar

_ Quero apenas confirmar exatamente as
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colocar-se à disposição para prestar
mormente alguém que ocupe um cargo
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A reunião é séna, meus senhores. É apenas no intuito de colaborar.
pela maneira como me

se à disposição,
_Coloco-me, repito, à disposição dos nobres

1!"'l1/"ll1l"'>f""lllF\P"I.I"II"'!F" 'Ramez Tebet) • Desculpem o nroceciimento da
nada nesse sentido.

Senador Paulo Souto.
_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, pela

vez, nessa CP!, pelo que eu me lembre, na reunião de ontem foi citado o nome
Senador Luiz Estevão, por um dos depoentes.

logo...

dever de
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de setenta e poucos imóveis urbanos (apartamentos, salas e lojas) no Distrito Federal e
em Goiânia em troca; ou seja, foi uma permuta. Não entrou dinheiro nessa transação
entre o Grupo OK, Monteiro de Barros e a Sinpex-Codeara, no caso, o Grupo SCN,
sendo que a integralidade desse pagamento foi feito por nós. Nós pagamos tudo e, a
partir daí, ficamos de definir a participação de cada um de nós no empreendimento. Ele, .
então, iniciou os pagamentos em dinheiro a nós da sua participação, já que nós
tínhamos pago a fazenda em imóveis, e eles, naturalmente, foram nos pagando. Nossa
intenção, num primeiro momento, era de que nós ficássemos com a metade da fazenda
e eles com a outra metade. Essa era a idéia inicial.

Acontece que, em 1994, nós recebemos uma proposta de compra de uma
fazenda no Estado do Tocantins, mais especificamente no Município de Sandolândia,
na divisa com o Estado de Goiás, em frente a Ilha do Bananal. Eu fui visitar a fazenda,
gostei. A fazenda estava toda pronta, quer dizer, era uma fazenda que não tinha
necessidade de se fazer investimento. Ela poderia, já, imediatamente, ter aumentado a
sua população de gado e tudo isso. Era, também. uma fazenda grande, uma fazenda
de 34 mil hectares e, como havia disposição em receber grande parte disso em
imóveis, nós, então, compramos essa fazenda no Município de Sandolândia.

Naquele momento, eu ainda não havia visitado a área da Codeara. Pouco
depois, fui lá visitar. Fiquei muito bem impressionado com a área, uma área
extraordinária do ponto de vista de terra. terras de grande fertilidade, com matas e com
aproveitamento de madeiras muito promissor. Uma área, inclusive, com a
documentação absolutamente legalizada, sem nenhum problema de invasão e nada
disso até porque a Codeara continuava dona dos restantes de, aproximadamente. 60
mil hectares - nós havíamos comprado 54 mil. Mas, fazendo um estudo do investimento
necessário para que aquela fazenda começasse a ser produtiva. chegamos à
conclusão de que seria um investimento com retomo lento e aí nós comunicamos que o
nosso interesse era não ficar com nenhuma parcela da fazenda.

Houve, naturalmente, negociações em tomo disso. O Grupo Monteiro de
Barros já tinha uma fazenda ali perto, se não me engano. a Agropecuária Recreio, que
eu não conheço ~ nunca estive lá, mas é uma distância pequena, também, no Estado.
de Mato Grosso e para eles, no sentido de otimizar essa questão do aproveitamento
das terras, era mais conveniente ficar com aquela fazenda do que para mim. até
porque essa fazenda em Sandolândia está a uma distância de menos da metade da tal
fazenda em Mato Grosso. Em função disso, eles continuaram nos pagando - nos
pagaram a prazo o pagamento que. em imóveis, nós tínhamos feito pela compra das
terras - ao longo dos anos. Combinamos e pactuamos uma taxa de juros e esse
pagamento foi feito, até que, em 1997, salvo engano. nós lavramos uma escritura. O
Grupo OK havia dado uma procuração para eles para receberem a escritura das terras
e essa procuração acabou não sendo Utilizada e em 1997. salvo engano. nós
acabamos assinando a escritura de compra dessas terras, em que ficou definido qual
era o saldo devedor que eles teriam que nos pagar para complementar o pagamento
das terras e também das despesas em que tínhamos incorrido durante todo esse
período.

A fazenda foi' cercada - e dá para imaginar uma área de 54 mil hectares. o
tamanho do investimento necessário para cercar a fazenda... Teve que ser feito um
levantamento planialtimétrico, naturalmente. para poder definir a sua topografia, para
poder definir a análise de solo também, para ver seu programa de manejo e
aproveitamento; enfim. foi feita uma série de estudos. Inclusive, já naquela época, era
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apresentado ao seu novo, futuro Presidente, que era o Or. Ophir Filgueiras
Cavalcante"', do Estado do Pará. Nessa audiência, fiz uma exposição sobre o que a
empresa. poderia participar da obra, fomos aprovados por unanimidade e assinamos o
contrato com a Ordem dos Advogados do Brasil. Na época, o Grupo Monteiro de Barros
continuou cuidando da parte de comercialização do empreendimento junto conosco.

Naquele momento, o Grupo Monteiro de Barros já tinha um investimento em
Brasília, que havia comprado um terreno, porque era intenção deles, junto, junto com a
construção desse empreendimento da OAB, começar a ocupar um espaço no mercado
de Brasília. Tinha comprado um terreno. Era um terreno residencial e nós
concordamos, então, em ficar com esse terreno também, já que perdia o sentido o
investimento mais expressivo deles na nossa cidade.

Foi assim que começaram nossos negócios com o Grupo Monteiro de Barros.
Esse terreno é um terreno na 310. E. evidentemente, que não considero esse terreno
um empreendimento feito com o Grupo Monteiro de Barros. porque quando se compra
um terreno de alguém, é evidente que não se está fazendo um empreendimento juntos.
A exemplo de alguém que compra um terreno, constrói uma casa, não dá para dizer
que o antigo dono do terreno seja. de certa forma, um aliado no empreendimento. Isso
não existe.

Bom, depois disso, tínhamos também uma participação num terreno no
Morumbi, em São Paulo. Era um terreno grande, para uma construção de uns -800
apartamentos e, naquele momento, já estávamos envolvidos. aqui, com uma série de
empreendimentos e achamos por bem repassar a nossa participação naquele terreno
para eles, já que tínhamos ficado com a participação. ou melhor, com a totalidade do
terreno que eles detinham em Brasília.

Em 1990. no final do ano, continuamos mantendo relacionamento, discutindo
possibilidades de associações em negócios que, aliás, é muito comum no ramo da
construção civil e no ramo de empreendimentos comerciais. Porque a exemplo da vida
política, as pessoas se associam, fazem parcerias. mudam parcerias. Quer dizer,
coligam-se de uma maneira numa eleição de hoje e se coligam de outra maneira numa
eleição amanhã. O mesmo se dá no mundo empresarial. Então, continuamos discutindo
algum negócio com eles, até que. no final de 1993, eles nos apresentaram uma
proposta, uma possibilidade de comprarmos e investirmos na agropecuária. Nós já
tínhamos uma tradição nessa área, desde 1975 que nós já éramos os maiores
plantadores de soja, milho e feijão do Distrito Federal e um dos maiores da região 
temos uma produção de meio milhão de sacas de grãos por ano em diversas áreas do
Distrito Federal-, e essa era uma possibilidade de diversificar para a criação de gado.
Analisamos, tivemos um primeiro contato com outra empresa, que era o Grupo
Garavello que estava vendendo uma grançje fazenda em Mato Grosso, mais perto
daqui, perto de Barras do Garça, se não me engano, mas essas tratativas não foram
adiante porque eles acabaram vendendo essa área de terras para outra pessoa e nós,
então, não tivemos êxito.

O Grupo deles, então, nos apresentou a possibilidade dessa área de terras
que pertencia ao Grupo BCN. especificamente uma empresa de nome. salvo engano,
Sinpex-Codeara. Era uma área de indiscutível legalidade, de indiscutível procedência
documental e havia uma particularidade nesse negócio, quer dizer. naquele momento
eles não tinham condições de caixa para comprar a área e nós tínhamos a
possibilidade de fazer uma permuta em imóveis, e foi isso o que fIZemos. Demos, na
época. inicialmente, sessenta e seis e tenho a impressão que, no final. foram em tomo
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que eu
ocorresse.

Houve também o caso de Pernambuco. Nós temos um banco - isso é
está todos os dias nos jornais. Fizemos alguns empréstimos a empresas do
Monteiro de Sarros. Dadas essas dmculdad~s financeiras' em que eles se envolveram,
nós tivemos dificuldades para receber e Pegamos recebíveis do Grupo Monteiro de
Barros em caução desses empréstimos. É uma prática muito comum no mercado
financeiro. E um banco, quando empresta alguém, empresta em cima de uma
garantia real - no caso um imóvel, uma - em cima de uma caução de bens
mobiliários - no caso, ações, titulas ou coisas assim - ou com a caução de uma carteira
de cobranca ou·de contratos e recebiveis de realização de obras.

então, para resguardar o nosso recebimento, pegamos esses contratos 
umas obras de Pernambuco - assumimos a gestão financeira e a co-gestão dos
empreendimentos, porque, evidentemente, não adiantava termos um contrato nos

SENA~~\C ~E ..:':'::':·.z. ··,L

pagamento, teremos que partir para uma nova negociação com eles. Primeiro, temos
que saber por quanto será recebida essa dação em pagamento, porque não podíamos
nos comprometer com eles a pagar um determinado valor, sem saber por quanto a
Previdência ou outro qualquer poderia receber essa terras em dação em pagamento.
Só podemos pactuar com eles depois que o INCRA faça uma avaliação ou
possamos dar em dação em pagamento a alguém interessado. Não podemos
um preço sem saber quanto vamos receber do outro lado.

Então essa é a situação da fazenda.
Tivemos também um envolvimento com eles a respeito do Terminal de Cargas .

Santo Antonio, da cidade do Rio de Janeiro, um projeto muito grandioso, com três
milhões de metros quadrados em Duque de Caxias, uma área extraordinária, que eles
haviam começado esse empreendimento, se não me engano, em 1989 ou 1990. Eles
tinham um sócio - era uma construtora e não me lembro se era a Mendes Júnior ou a
Andrade Gutierrez. Eles já tinham um outro empreendimento com a Andrade Gutierrez
no Espírito Santo e a Vale do Rio Doce, também de terminais de carga; já tinham feito
um terminal de cargas no Estado de São Paulo; era um empreendimento de grande
vulto.

No momento em que perderam essa parceria, eles nos convidaram para nos
tomar parceiros nesse empreendimento. Nós, então, concordamos, entramos de
parceria deles nesse empreendimento, fIZemos alguns investimentos, até que eles ...

teve dificuldades na sua viabilização, o investimento era
e eles obtiveram a possibilidade da parceria com uma empresa

francesa oue veio ao Brasil.
reunidos e achei, naquele momento, que, se entrasse a empresa

francesa, eu ficaria com uma muito pequena, já que ela teria uma
participação expressiva. O melhor, era deixar aquele empreendimento em cuja
concretização nós não chegamos, digamos assim, a ter participação.

Permanecemos ali por alguns anos - m~t:
Grupo Monteiro de Barros com uma empresa
uma associação em que nós tivéssemos uma participação 1IIlIIIJIIlcU Id.

hipóteses, queríamos uma participação
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porque os compradores desses imóveis que haviam
pagar, já que a Codeara não podia dar
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intenção deles dividir a fazenda em várias glebas para procurar também a venda
fracionada, que eles achavam ser mais aproveitável do que a venda feita de uma vez
só.

Essa·foi a situação da fazenda. E, nesse caso, dois outros fatos aconteceram.
Precisa ficar claro o seguinte: a partir do momento em que demos os apartamentos e
pactuamos com o Incal Monteiro de Barros que a fazenda ficaria toda para eles
e cue eles nos em dinheiro, já não tínhamos nenhuma relação com o grupo

ra, com estive uma ou duas vezes apenas. Uma vez eles estiveram em
Brasília nos

houve um problema em alguns desses imóveis, notadamente
apartamentos em Goiânia, porque demos - eles sabiam que havia uma hipoteca sobre
esses apartamentos proveniente de financiamento; nós quitamos os financiamentos,

eles estavam vendendo os imóveis poder receber dinheiro. E a Caixa
5mica Federal não liberou as hipotecas dois empreendimentos em Goiânia -

embora estivessem quitados -, alegando esses empreendimentos teriam que dar
suporte a outro empreendimento de de quem tínhamos comprado esses
empreendimentos. que não têm nada a ver com os grupos de quem estamos falando

do
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pessoa. Inédita e desnecessária. Ora, por causa disso, eu percebi que, se eu não
tivesse acesso aos documentos previamente, teria sempre essa situação de
desvantagem, em que eu era obrigado a explicar uma coisa já publicada, e facilmente
desmentível.

Qual foi a iniciativa que eu tomei?
Além de oficiar à CPI, tomei à iniciativa de buscar quais eram, desses

telefones que haviam recebidos esses telefonemas, que eram celulares. Por quê?
Porque no caso do celular, todo o mundo sabe, o cidadão que recebe o telefonema
também é tarifado, também paga. Portanto, deveria haver registro. na Telebrasília
Celular, de quem, ou se aquelas ligações eram efetivamente verdadeiras.

Solicitei, então, à CPl, que se dirigisse à Telebrasilia Celular, Tele Centro
Oeste Participações, no sentido, no dia 02 de junho, de me informar quais eram os
telefonemas recebidos por aqueles telefones, que haviam sido, episodicamente, de,
meu uso, dos telefones citados pela telefônica de São Paulo. A Telebrasilia, em um
primeiro momento, apontou três ou quatro ligações, até 1997,e, em seguida,
complementou essa relação com todos os telefonemas dados até 1998, quando
acabaram os telefonemas. E aí qual não foi a minha surpresa, porque dos tais vinte e
cinco ou vinte e seis telefonemas apontados pela Telebrasilia, diferentemente do que
dizia a telefônica de São Paulo, que apontava telefonemas de até vinte e dois minutos,
vinte e três deles têm segundos de duração. Alguns deles têm zero minuto e zero
segundo. Ninguém, na vida, consegue falar com alguém zero minuto e o zero segundo.
Não é um só não, são vários. Outros têm três segundos, sete segundos, dez segundos,
nove segundos, dezessete segundos, oito segundos, dois segundos, oito segundos,
quinze segundos. Ora, é evidente que são telefonemas que, provavelmente, não
geraram nenhum tipo de conversação.

Desde o primeiro momento - respondi até à repórter que me perguntou no
primeiro dia -, que me lembrava de ter falado com o Juiz em pouquíssimas ocasiões
durante a minha vida. Uma delas durante a abertura do processo Iicitatório; outra delas,
quando ele havia me telefonado para cumprimentar-me em uma véspera de Natal;
outra delas, pouco tempo depois do seqüestro da minha filha, e outra delas, no dia
seguinte à minha vitória na eleição para o Senado. E, a relação de telefonemas
fornecida pela telefônica de Brasília confirma rigorosamente essa informação. Depois
disso, inclusive, através de acesso às minhas declarações junto ao Tribunal Regional
Eleitoral, a imprensa noticiou ter havido, no dia 5 de outubro, dois telefonemas meus
para o telefone do Juiz. E é verdade! Por quê? No dia 5 de outubro, ele tentou falar
comigo duas vezes. Tentou falar comigo duas vezes. Uma delas durou zero minuto e
zero segundo; a outra zero minuto e 26 segundos. Quando retomei, depois do almoço,
ao escritório de campanha, ainda na segunqa-feira, pedi que retomassem as ligações,
e, naturalmente, 'uma das ligações retomadas foi para o juiz, a primeira delas com 1
segundo de duração - talvez tenha caído; e, a segunda delas, onde efetivamente houve
a conversação, a que eu me referi, de ele me cumprimentando pela minha vitória na
eleição para o Senado. Deixo claro também o seguinte: eu não tinha nenhum motivo
para, se o juiz Nicolau, ou qualquer juiz de qualquer Tribunal do País, me telefonasse
10 ou 15 vezes; não tinha nenhum motivo para deixar de atendê-lo. Não o fiz, porque,
nas outras vezes em que ele tentou, provavelmente eu não estava em uso daqueles
números de telefone que ele tinha como sendo meus. Porque se tivesse em meu uso,
eu não teria nenhuma razão para não atender a um telefonema seu. Não haveria razão
para isso. Aliás, na vida de um político, de um homem público, a gente recebe
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transferindo o direito de receber esses créditos se não estivéssemos lá, acompanhando
pari passu o desenrolar desses pagamentos e dessas obras.

Foi o que fizemos, o que. aliás, é muito normal. Anormal seria que nós
tivéssemos emprestado dinheiro a essa empresa. ela não nos pagasse e nós não
tomássemos nenhuma providência para receber os nossos créditos.

O SR. PAULO SOUTO - Só para concluir, o senhor solicitou à CPI • e isso foi
feito - que o senhor tivesse acesso a pagamentos que haviam sido feitos às empresas
do senhor pelas empresas do Grupo Monteiro de Barros. Esses pagamentos. se
referem, portanto, a alguns desses negócios que o senhor acabou de descrever aqui?

O SR. LUIZ ESTeVÃO - Perfeitamente. Apenas para esclarecer, nobre
Relator, solicitei não cópia de pagamentos, solicitei cópia dos documentos que fizessem
menção às nossas empresas tanto no que se refere a sigilo bancário, quanto ao que se
refere a sigilo telefônico, já que nós estávamos sendo sistematicamente surpreendidos
pela imprensa, que tinha acesso a esses documentos. Nós ficávamos numa situação
muito desconfortável e desvantajosa, porque é impossíveL.. Por exemplo, para
qualquer um dos presentes aqui - e peço que façam uma reflexão - é impossível ser
confrontado com um cheque de um pagamento feito dois, três, quatro ou cinco anos
atrás e cobrar às seis e meia ou sete horas da noite que a pessoa que emitiu ou
recebeu o cheque lembre-se obrigatoriamente aque se refere aquele documento.

Era isso que estava acontecendo. Eu recebia telefonemas. Um detes foi às oito
e meia da noite de uma sexta-feira. Eu estava até fora da minha empresa, fora do
Senado, num acontecimento que nada tinha a ver com as minhas atividades
parlamentares ou com atividades da empresa. quando uma jornalista me ligou, dizendo:
"Olha, foram encontrados "n" cheques do Grupo Monteiro de Barros para a sua
empresa. Nós queremos saber de que se trata". Eu disse: "Olha, eu tive diversos
negócios com o Grupo Monteiro de Barros. mas não posso, às oito e meia da noite de
uma sexta-feira lhe dar, de pronto, uma resposta sobre o assunto.

A partir daí, tomei a iniciativa de pedir à Comissão que me facultasse acesso
aos documentos que dissessem respeito à minha pessoa para que estivesse
preparado, caso questionado pela imprensa, para dar as informações necessárias,
lembrando também a questão dos telefonemas. Quando. em um primeiro momento, fui
comunicado por uma repórter. que está aqui presente inclusive, que haveria
telefonemas do Juiz Nicolau para minha pessoa; encontrava-me no Plenário do
Senado, e disse.lhe: "Olha, eu desconheço". Dirigi-me ao gabinete do Relator, Senador
Paulo Souto, que se encontrava em seu gabinete, aliás. na presença da repórter, salvo
engano, eu liguei para o Senador Paulo Souto; fui ao seu gabinete do Senador Paulo
Souto, não sei se V. Exa está lembrado - foi a primeira e única vez que para lá me dirigi
_e solicitei que me dessem informações sobre esses telefonemas. Naquele momento,
tive acesso a uma relação, da qual não guardei cópia e dei explicações à repórter, mas,
no dia seguinte, depois que a imprensa já havia publicado a tal relação de telefonemas,
eu tive acesso à relação da telefônica de São Paulo. Aí, percebi o dano eu sofria por
não ter tido, previamente, condições de examinar esse documento.

Vejam bem: das tais quarenta e oito ligações, mais da metade delas, se davam
em simultaneidade. Ou seja, a telefônica registrava, em um mesmo momento, três
ligações feitas pelo tal juiz para telefones, às vezes, iguais ou diferentes, que teriam,
em determinado momento, pertencido a mim, e falava comigo. É algo inédito uma
pessoa conseguir, por três ou quatro telefones, falar simultaneamente com outra
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licitação. Eu gostaria de ver aqui uma matéria do jornal O Globo do dia 2 de junho de
1999, que não tenho, que diz o seguinte: "Jamil zantut, um dos três membros que
formaram a Comissão de Licitação responsável pela análise das propostas
apresentadas, contou a O Globo que Estevão esteve presente no dia do julgamento
das propostas. Na presença de empresários do grupo Monteiro de Barros e de
jornalistas - relembra Zantut -, o Senador se mostrou inconformado com a vitória do
concorrente. Ele reagiu com veemência, disse que havia gasto muito·preparando o
projeto e que, diante do resultado, levantou-se e disse que ia recorrer da decisão, como
fez" - recorda Zantut, hoje juiz aposentado e Presidente do Sindicato dos Economistas
não sei se da cidade ou do Estado de São Paulo.

E diz o seguinte: "Em depoimento ao Ministério Público, segundo Zantut. a
empresa noticiara que a licitação estaria destinada ao Grupo OK, sendo sua
dada como certa, pois o empresário seria ligado ao então Presidente Fernando Collor.
Em depoimento ao Ministério Público, lantut argumentou que a vitória da Incal sobre o
Grupo OK significava uma demonstração cabal da lisura do processo de licitação.

ldo zantut, um fator pesou decisivamente para a derrota do consórcio de Estevão:
da diferença de preço, o Grupo OK queria construir um prédio horizontal, que.

esbarrava numa favela."
Então, não tive conhecimento disso. Fui conhecer isso aqui, por meio dessa

declaração dele prestada em depoimento ao Ministério Público. Nunca mais vi esse Sr.
Zantut na minha vida e não me recordo sequer dos traços fisionômicos dele.

Naquele momento, recorremos administrativamente e fomos derrotados. Ora,
era um empreendimento para ser construído ao longo de muitos anos e,
evidentemente, se não houvesse a garantia de pagamento, a empresa que tomasse a
iniciativa de empreendê-lo correria sérios riscos. E nós julgamos que, já que o Tribunal
demonstrava de maneira clara que não acatava nosso posicionamento, mesmo que
fôssemos ao Poder. Judiciário e obtivéssemos urna antecipação de tutela ou uma
decisão liminar nos dando vitória, isso não significaria fôssemos obter
adjudicação do contrato. E essa situação poderia ficar por 8, 10, 12 anos, e

uma importância grande, porque, para uma concorrência desse
vulto, não se contrata um advogado por pouco dinheiro entrar num processo como
esse. Teríamos tido um investimento grande para, no não ter Qualauer êxito. ou
seja, havia a dificuldade de se interpor um recurso contra um

segundo a nossa avaliação e a dos próprios advogados,

Apenas para àar um exemplo recente, salvo engano em novembro de 1998,
participamos aqui da concorrência de construção do Tribunal Superior do Trabalho. E o
que aconteceu? Era um concorrência diferente. Ali, havia uma fase de habilitacão. e
quem não fosse habilitado não tinha o direito de ter .. sua proposta de
Fomos desclassificados na fase de habilitação, ou seja, no dia da

não tivemos o direito de ter nossa proposta aberta: Fomos à
uma liminar não para ganhar a licitação, mas apenas para que nossa proposta ele preço
fosse aberta. Obtivemos a liminar, que foi cassada .dois dias depois. Perdemos a
licitação. Nosso preço era R$2 milhões mais barato que a empresa que ganhou. mas
não tivemos nenhum êxito. Naquele momento, julgávamos que a nossa chance de êxito
era muito grande, porque pedíamos apenas o direito de que o nosso preço fosse
conhecido.

4->;"
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ao ilustre Senador Gerson Camata.
Presidente, Sr. Senador Luiz Estevão, Srs.

alguma carona, trazendo o Juiz Nicolau

- Nunca. Inclusive, tenho
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auestionamento. Por que a empresa
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(Ramez Tebet) - O senhor Relator encerra suas

DIÁRlü DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SERVIÇO DE COMISSÕES

Ministério Público de São Paulo
Federal. Portanto, é uma informação
pela

telefonema de centenas e milhares de pessoas - até de adversários - e,
não há nenhuma razão para que se deixe de atender a um A partir

veio. a minha preocupação, porque o seguinte: se eu tivesse tido acesso
essas antes da toda essa história da suposta ligaçi
minha com o Nicolau não nem sequer existido, porque ela, efetivamente,
não existe nem existiu..
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que, no caso de obra e engenharia, as construtoras, em determinado momento, têm um
volume significativo de obras, numa determinada cidade e num determinado Estado; e
noutro momento, podem não ter. Nem todo mundo concorda em se deslocar para outro
Estado; nem todo mundo tem condições de transferir seus filhos, sua família. Portanto,
foi com muita satisfação que vimos, naquela ocasião, que alguns dos melhores quadros
que tínhamos haviam encontrado oportunidade de trabalho no grupo que ia construir o
fórum trabalhista em São Paulo, porque seria muito desagradável para nós ter que
demitir aquelas pessoas que haviam tão bem servido a nossa empresa e ver o
constrangimento delas depois, por não encontrarem uma ocupação.

E, mais do isso, se tivesse que telefonar para o Sr. Fábio, para os donos de
quaisquer empresas de construção no Brasil, como fIZ dezenas de vezes quando tive o
constrangimento de ter que despedir ou demitir uma pessoa que havia prestado
serviços à nossa empresa, eu o faria com a maior abertura e transparência, para saber
se não haveria uma colocação, uma possibilidade de trabalho para ela, já que todos
sabem das dificuldades que existem no mercado de trabalho hoje.

Perguntem a algum dos fornecedores da obra do Tribunal, que trataram preços
para fornecimento de materiais ou prestação de serviços nessa obra, se alguma vez
receberam um telefone, uma mensagem' telepática, um telegrama, um fax, uma visita
ou o que quer seja de alguém do Grupo OK, para tratar de assuntos referentes à obra
do Tribunal de São Paulo. Portanto, essa é uma insinuação, uma tese que não tem o
menor fundamento.

Estiveram aqui depondo genro de juiz e uma série de pessoas que o
conhecem, como colegas do Tribunal do Trabalho, e, em nenhum momento, foi
mencionada qualquer relação pessoal minha com essas pessoas, ainda que, como
ficou bastante comprovado aqui, as pessoas gostem de alardear relações que nem
sempre têm.

Por outro lado, quero dizer que foi levantada a hipótese de que o juiz tivesse
usado um dos nossos aviões. Eu solicito que -perguntem ao Ministério Público de São
Paulo qual o avião utilizado, a fim de que essa suposição seja definitivamente
esclarecida. Houve notícia publicada pela imprensa de que haveria foto desse juiz na
companhia da minha mãe, em um acontecimento social em Miami. Isso jamais
aconteceu. Minha mãe nunca esteve no tal show do Pavarotti em Miami, e saiu
publicado na imprensa esse tipo de insinuação.

Por outro lado, quero dizer que não estou queixando-me; não venho aqui para
fazer queixa de ninguém. A imprensa fez seu papel de investigar o assunto; às vezes,
publicou algumas coisas antes de ter comprovação, mas, enfim, a vida pública é isso, e
estou aqui para esclarecer.

a SR. JADER BARBALHO - Eu gostaria de fazer um aparte, se me permtte o
Senador Gerson Camata. Como empresário, pergunto ao Senador Luiz Estevão se
considera corriqueiro. normal, uma empresa ganhar uma concorrência e passar para
outra, uma vez que há empresa no Brasil que já foi acusada de ser franchising,
inclusive no Govemo do Presidente Collor. Quero saber se é verdade que empresas
fazem associação e constroem juntas.

O SR. LUIZ ESTEVÃO -Isso é mais do que comum, usual e corriqueiro. Aliás,
darei um exemplo muito daro: é só pegar o contrato da obra do metrô de Brasília,
assinado pelo Governo anterior do Distrito Federal, em que as empresas contratadas
subempreitaram a obra. Eram três ou quatro empresas contratadas para fazer a obra,
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Estive, inclusive, na época - não era Senador empossado nem diplomado -,
com o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque, antes de recorrer à justiça,
fizemos um recurso administrativo, que foi indeferido. E vejam bem, não queríamos
adjudicação da concorrência para a nossa empresa. Queríamos apenas o direito de ter
o preço conhecido e não logramos êxito.

Cinco, seis anos depois, novamente, passamos por uma experiência dessa, e
aquela avaliação de 1992 acabou-se confirmando verdadeira, numa situação muito
mais pertinente do que a de então. E não estávamos discutindo critérios de nada,
queríamos apenas que o nosso preço fosse conhecido, e teríamos ganho por R$2
milhões de diferença.

O SR. GERSON CAMATA - À boca pequena, diz-se que a Ikal, na verdade, é
uma empresa de V. Ex"I. É?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca foi. Não sei quando a Ikal foi constituída, mas
o grupo Monteiro de Barros existe já há muitos anos na cidade de São Paulo. Ontem,
não tive oportunidade de assistir ao depoimento, mas não sei se eles mostraram aqui
os empreendi~entos em que eles estiveram envolvidos. Mas conheço o portfQlio
deles. É um grupo que, até aquele momento, inclusive do ponto de vista do mercado
imobiliário, já tinha feito mais transações imobiliárias que o nosso grupo. Ou seja, até
aquele momento, ele tinha um portfolio maior que o nosso.

E deixo claro algo muito importante. Qual o impedimento legal que havia ou
haveria para que eu ou a nossa empresa - se fosse o caso - participasse, em algum
momento, da construção da obra do Tribunal Regional do Trabalho, mesmo tendo sido
derrotados na licitação? Rigorosamente, nenhum impedimento. Haveria impedimento,
sim, se participássemos como subcontratados ou como sub-rogados daquela obra, se
eu tivesse um mandato no Congresso Nacional, tendo condições de influir para
alocação de recursos para aquela obra, o que foi feito sistematicamente dentro do
Congresso, nos anos todos em que aquela obra esteve em construção. Haveria
incompatibilidade e ilegalidade, no caso, se -eu tivesse alguma influência junto ao
Tribunal Superior do Trabalho, porque quem propunha recurso para aquela obra na
proposta orçamentária da União não era o pretenso, pseudo ou falso sub-rogado ou
subcontratado, era o Tribunal Superior do Trabalho, que tinha obrigação portanto de
fiscalizar e. detectar alguma irregularidade naquela obra. E nunca foi responsabilidade
minha, nem jamais na minha vida, nunca pus os pés no Tribunal Superior do Trabalho,
salvo nessa visita que fiz no final de 1998, nessa audiência com o Presidente Vagner
Pimenta sobre a questão da obra do Tribunal daqui.

Portanto, teria total liberdade, do ponto de vista legal, do ponto de vista
empresarial, de qualquer ponto de vista, para - se fosse o caso -, se tivesse sido
convidado ou se tivesse havido tratativas nesse sentido, de participar como construtor,
como subempreiteiro, como sub-rogado naquela obra. Não o fiz, porque nunca houve,
da parte da Monteiro de Barros nem de nossa parte, sempre entendemos e eles
sempre deixaram muito claro - aliás, foram abordados por diversas outras empresas,
segundo tive conhecimento - que queriam conduzir aquela obra sozinhos,
isoladamente.

Aliás, comprovar isso é muito fácil. Basta perguntar se alguma vez alguém me
viu naquela obra. Basta perguntar a algum inclusive dos engenheiros que haviam
trabalhado no Grupo Ok, que depois foram trabalhar naquela empresa, porque
havíamos concluído uma obra de grande porte na cidade de São Paulo. Todos sabem
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uma por uma?
SR. JOSÉ

Depois, vou fazer uma pergunta específica.
Também com relação à postura do Senador Luiz Estevão perante à imprensa,

também contraditória. O Senador Luiz Estevão, em entrevista ao Jornal da Tarde, de
27 de maio. Quando perguntado sobre negócios com o Grupo Ikal: "O senhor fez com
ele o prédio da OAB ou não? Não. Com o Fábio o senhor teve mais negócios? Tive,
claro". Aí o repórter disse: "Mas deixe-me esclarecer uma coisa: na primeira vez que
nos falamos, há duas semanas, o senhor disse que apenas conhecia o Fábio, que não
era amigo e que não tinha nenhum negócioll

• O Senador Luiz Estevão diz: "Eu jamais
disse isso. Disse que não tenho, hoje, nenhum negócio com ele. Tive negócios com ele.
Deixe-me colocar os verbos no tempo certo, porque isso facilita as nossas vidas".

Comprova-se, na verdade, que o Grupo OK é co-gestor, junto com a Ikal, das
obras de Pernambuco, sob a alegação de que é para pagar empréstimo e ter garantias
de empréstimo. Mas são negócios que ainda existem.

Terceiro, em relação ao Engenheiro José Diniz da Silva Filho, que peço para
ser convocado. Inicialmente, no dia 28 de maio, o Senador Luiz Estevão deu uma
entrevista ao Correio Braziliense:

1&- O senhor conhece o José Diniz da Silva Filho?
- Conheço.
- Ele trabalha para o senhor?
- Não. Gostaria até que trabalhasse. um cara extremamente

competente. Ele foi funcionário da OAS e o tirei de lá para tocar a base para
mim. Quando acabou, ele teve um problema de família e quis voltar para o
Nordeste. Um cara corretíssimo. Procurou-me e disse que iria deixar a empresa.
Eu o convidei dirigir um negócio. Ele disse que não poderia ficar
tinha o projeto voltar para o Nordeste. Tinha recebido uma proposta de sei
sócio de um ex-patrão dele. etc."

Depois, quando questionado a respeito de procurações que a Saenco - de
propriedade do Senador Luiz Estevão - havia dado para o mesmo José Diniz, o

Luiz Estevão diz:
I&É muito simples. No ano passado, as de Fábio Monteiro de

Barros Filho tinham dívidas junto ao Banco OK. eles fizeram um acordo
com o banco, caucionando os recebíveis em favor dele. Os palJamentos
empresas do Fábio tinham a receber em obras públicas no
dados em garantia aos empréstimos que eles tinham no Banco OK. E onde
entra, nessa história, o Engenheiro Piniz? Ele era o representante da Il<al em
Pernambuco. Como a garantia dos nossos recebimentos eram as obras,
assumimos junto com eles.a gestão das obras. Foi uma co-gestão".

São negócios que ainda existem. Entretanto, o Senador Luiz Estevão, em
entrevista, fez questão de registrar que os negócios ocorreram no passado.

Ainda relativo ao discurso do Senador Luiz Estevão:
"Desde abril de 1994, estou licenciado da direção dessas empresas.

Quem ac~mpanhou o meu trabalho na Câmara Legislativa e quem acompanha 9
meu trabalho, diuturno, permanente e sempre oresente no Senado da

t
"'.....
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- Não seria o ideal.
- Senador Pedro Simon, a consideração de V. Exa é

está dentro da lei é legal, e cabe ao Congresso mudá·la
foi elaborada de maneira pertinente. Então, não podemos

SERViÇO DE COMISSÕES

sut,en1pneitéirarn, com um desconto de não sei quanto, para diversos construtores
Distrito São três grandes empresas nacionais que apenas administram o

construtivo. Administram, fiscalizam e conduzem, porque a efetiva execução é
empresas subcontratadas. Aliás, esse é um processo em que não há

que o depoimento
relação...
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Quero apenas registrar aqui, apresentando as justificativas desses
esclarecimentos, porque - insisto - o Senador Luiz Estevão tem adotado uma postura
que necessitava esclarecimentos, porque ele vem, em todos esses fatos - e não me
referi apenas à imprensa, mas também a depoimentos no Senado _. mudando a sua
versão, adaptando-se aos fatos que vêm surgindo.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nobre Senador, eu queria, apenas para facilitar, pois

são mais ou menos 6 questionamentos feitos por V. Ex"I, talvez eu tenha necessidade
que V. Exa repita alguns deles, porque não deu para anotar tudo.

Começando pelo meu discurso pronunciado aqui no Senado - meu discurso é
muito claro -, digo o seguinte: em 02 ocasiões esteve associado o Grupo Monteiro de
Barros à nossa empresa em empreendimentos diversos. Eu nunca disse 'negócios'.
Existe uma grande diferença entre negócio e empreendimento. Se eu comprar um
terreno de alguém, eu não fiz um empreendimento, eu fiz um negócio. Se eu emprestar
dinheiro para alguém, eu não fiz um empreendimento, eu fiz um negócio, eu fiz uma
operação. Empreendimento é quando realmente essa associação, essa parceria, no
caso, resulta em alguma coisa concreta. Então, apenas para lhe dar um exemplo, em
seguida eu digo o seguinte...

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Por essa lógica de V. f:xéI, então, a
construção do edifício sede da OAB não poderia ter sido classificada como
empreendimento.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Claro, até porque, se V. Exa andar uns poucos
metros, vai ver o prédio lá construido e vai ver o seguinte - inclusive, o que eu disse
aqui no meu depoimento, que, aliás, está gravado e pode ser verificado -: que a
Monteiro de Barros continuou participando da comercialização do empreendimento.
portanto ela esteve junto conosco, porque, veja bem, um empreendimento, eu nunca
me propus apenas a construir o prédio da OAB: eu construí o prédio da OAB e o vendi.
E eles estiveram ligados conosco na comercianzação do empreendimento. E veja bem:
o primeiro deles, na fase de montagem do processo de construção do edifício sede da
Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília, portanto uma obra privada; e o segundo
deles, fazendo parte de um grupo de empresários que se consorciaram para a compra
de um empreendimento agropecuário no Estado de Mato Grosso. E eu falei em
empreendimentos: das nossas negociações com o Grupo Monteiro de Barros, são as
duas operações que resultaram efetivamente em uma coisa concreta, em uma coisa
física. No caso do terreno do Morumbi, houve uma necessidade de recomprarmos,
porque a empresa à qual estávamos associados em São Paulo teve uma dificuldade e,
no caso do Rio de Janeiro, saímos antes que os franceses entrassem na parceria do
empreendimento. E no caso de Pernambuco foi a questão - que vou che~ar lá, porque
foi a sa pergunta - dos empréstimos. A questão do Jornal da Tarde. Essa questão do
Jornal da Tarde - eu pediria. eu não tenho, V. e.xa pode me dar a matéria para eu ler?
Será que alguém poderia passar às minhas mãos aqui?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Senador, nas três primeiras páginas, está a
íntegra da entrevista ao Jornal da Tarde.

O SR. LUIZ eSTEVÁO - É muito simples. Em determinado trecho da
entrevista, ele diz o seguinte: .

IIJornal da Tarde - O senhor declarou a outro jornal que teria
comprado a fazenda junto com o Fábio. é isso?"
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República, sabe que eu não poderia, ao mesmo tempo,... Volto a dizer, desde
abril de 1994 estou licenciado da direção dessas empresas".

No entanto, a escritura de compra e venda e da ação em pagamento da
compra da fazenda revela: uGrupo OK, Construções e Incorporadoras, representadas
por seu Diretor-Superintendente, Luiz Estevão de Oliveira Neto, em 1997". Portanto.
esses documentos se chocam com o discurso do Senador Luiz Estevão.

Com relação aos cheques. o Senador Luiz Estevão disse em entrevista:
UNinguém está dizendo que esse pagamento foi empréstimo do banco.

Até porque, veja bem, além dos empréstimos do banco, tivemos o negócio da
compra da fazenda. A compra da fazenda envolveu imóveis e esses imóveis,
claro, eram de propriedade de empresas; não eram de propriedade do banco.
Entramos com imóveis, pagamos a totalidade da fazenda com imóveis, e,
evidentemente, para que eles se tomassem donos de parte da fazenda, teriam
de nos pagar em dinheiro a parcela correspondente".

Isso aconteceu para justificar que esses cheques encontrados seriam para
pagar a paréela.

No entanto, também nessa escritura de compra e venda, há um recibo de
quitação, no valor de R$ 2.237 mil, emitido por SLG SA., uma empresa do grupo Fábio
Monteiro de Barros, que não teve o sigilo quebrado, dando a quitação do pagamento
daquela parte' da fazenda, assinado por Grupo OK, Construções e Incorporações, Luiz
Estevão de Oliveira Neto, em outubro de 1997. Assinado por ele. O que entra em
contradição com o pronunciamento do Senador Luiz Estevão, no plenário do Senado,
dizendo que estava licenciado da direção das empresas. Ora, se ele está licenciado da
direção das empresas legalmente, ele não poderia assinar como diretor
superintendente respondendo pela empresa. O Senador Luiz Estevão era deputado
distrital. Há, inclusive, entendimentos de juristas - mas não vou entrar nessa seara, que
não é o meu campo - de que ele poderia até ser objeto de processo para cassação de
mandato quando deputado distrital, mas isso éi:>utro assunto.

O que quero ressaltar é que esses fatos se chocam com o depoimento do
próprio Senador Luiz Estevão. Daí, esses esclarecimentos que se faziam necessários,
porque o fato é que o Senador Luiz Estevão foi, à medida em que iam surgindo novos
fatos, modificando as versões anteriores.

E eu queria apenas fazer uma pergunta e aí S. Ex3 poderá fazer considerações
sobre tudo o que falei: o Dr. Fábio disse ontem que, na verdade, essas operações que
ele vem fazendo com empresas do Grupo OK - e disse que, inclusive, com outras
empresas -, que essas empresas estavam como uma espécie de pronto-socorro para a
Inkal, já que a Inkal estava com indisponibilidade de bens: conta bancária bloqueada.
Então, ele encontrou essa forma de um pronto-socorro das outras empresas para
garantir a continuidade dele. .

Gostaria de saber do Senador Luiz Estevão - e aí é a pergunta objetiva -: se
ele, como Senador da República - e considerando, inclusive, que esse pronto-socorro é
depois que ele é Senador da República, pois existe procuração do Banco OK depois da
abertura da CPI também para receber esses recursos, que deveriam ser recebidos pela
Inkal -. não se sente constrangido, na condição de Senador da República, por suas'
empresas fazerem o papel de pronto-socorro de uma empresa que teve seus bens
bloqueados por pedido do Ministério Público, e da própria CP" por ter claramente se
envolvido em desvio de dinheiro público.
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o Engenheiro Diniz o senhor não conhece?
• Não, não é isso que eu disse. Para o Engenheiro

Oiniz e outros dois ou três engenheiros, que eo nem conheço, para que eles
contas da nossa 'empresa, porque, no caso, - inclusive são cidades... Uma delas é
cidade do Recife e as outras duas são cidades pequenas do interior de Pernambuco.
Eu não me lembro do nome delas.

Mas. ocasião, se eu...
SR. • Deve ser a Adutora do Oeste a obra.
SR. LUIZ Eu não me lembro do nome do município, mas, se

houvesse o bloqueio das contas deles, o que nós faríamos? Supriríamos, por meio de
conta da nossa empresa, o mínimo necessário para que eles terminassem as obras e
tivessem direito ao recebimento.

E quero adiantar o seguinte: como não houve bloqueio das contas deles, essas
contas não chegaram a ser utilizadas. Então, o que nós fIZemos? Simplesmente
aperfeiçoaram os mecanismos para o recebimento dos nossos créditos, o que
pessoa em sã consciência faria. Quero dizer que isso não imolica uma relacão de
trabalho, até porque uma procuração não infere uma relação de

A questão do meu licenciamento. Essa matéria é muito fácil para responder,
"que ela foi· questionada pelo partido de V. Ex. li, no momento do registro da
candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, no ano passado, quando o Partido

dos Trabalhadores entrou com ação no TRE, questionando o fato de que eu me
declarava licenciado das empresas, mas teria assinado mais do que os documentos

dizer, nunca como pronto·socorro, até porque não sou dono de hospital. Se quisesse
ter um pronto-socorro me envolveria com a área de hospitais e trataria de procurar
empreender um. Nós temos um banco, que é uma situação completamente diferente. E.
os últimos empréstimos feitos a eles, empréstimos novos, foram no dia 12 de setembro
de 97 e no dia 10 de maio de 1998. Foram empréstimos feitos a eles. Portanto, quero
dizer que não se trata de pronto·socorro nenhum; fIZemos esses empréstimos,
inclusive, não foram pagos por ele e estão sendo renegociados. Eu cometi aaUl um
engano no dia 10 de maio; não é dia 10 de maio. Isso aqui é uma questão de
de juros, que foi uma renegociação do contrato, então, o contrato vencia naquele

Então, o que acontece? De lá para cá não houve qualquer empréstimo novo
para o Grupo Monteiro de Sarros. Agora, eu tinha uma obrigação empresarial - eu não,
a empresa, o banco - de receber o que tinha. Isso é dever. Anormal seria aqui, se nós
tivéssemos feito empréstimo para uma empresa e não tomássemos as providências
cabíveis para receber. O que aconteceu?

Muito bem! Caucionamos os recebiveis deles. Vimos, ao longo do tempo, à
medida que a situação deles tinha novos questionamentos, aperfeiçoando esses
instrumentos de cobrança perante as obras que ele tinha, porque nós precisávamos
receber aquilo que era nosso crédito. O que aconteceu? Houve um determinado
momento em que haveria a possibilidade de que houvesse um bloqueio das contas dele
também nessas obras do Estado de Pernambuco, o que causaria a seguinte
sem possibilidade de movimentar o minimo de recurso, essas obras não
condições de conclusão, nem condições de recebimento. Qual era o nosso ai? O
que nós fizemos? Demos uma procuração para o Engenheiro Diniz e mais ou três
engenheiros, que eu nem conheço, para que eles abrissem contas em nome da nossa
empresa.
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saber se co-gestão financeira é

it:'i::illllcmc:; ••• Co-gestão financeira... isso

• Permita-me interrompê-lo, Senador Luiz

• Como não sou do mundo dos
empreendimento e

Pernambuco, é uma co-gestão... idA Saenco
co-gestão apenas financeira."
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de empresários,
Ou seja,

à frente, sobre a questão do Dlmz, e a DelrtlUnta se'Cullnte.
portanto, neste momento, nós não estamos nenhum

Monteiro de Barros; nenhum negócio com ele. Estamos
adfllinistfanejo os negócios que·tivemos no passado, e alguns deles não

integralmente resolvidos ou resilidos.
outra questão sobre o engenheiro Diniz. O que quero deixar muito

nte: o fato de darmos uma a alguém não implica
e não precisa ser não ser construtor para

disso. Tenho a sensação de que diversos aqui, por uma questão
conveniência, já outoraaram orocuracão terceiros por diversas razões, o que

nunca' ..

Estevão.
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Evidentemente, que, quando a repórter me perguntou se poderia haver
cheques em nome da nossa empresa para pagar dívidas do banco, respondi que ~é

óbvio que não", porque os pagamentos ao banco têm de ser feitos ao banco.
Aliás, a propósito do banco, gostaria de dizer também que o Ministério Público

oficiou ao Banco OK para que enviasse todos os contratos, todos os comprovantes de
pagamento, tudo que se refere às transações entre o Grupo Monteiro de Barros e o
Banco OK. Foi-nos dado um prazo de cinco dias e, em três dias - já faz uns 20 dias -,
enviamos toda essa documentação ao Ministério Público. .

O SR. ROBERTO FREIRE· Gostaria de fazer um ligeiro comentário. Isso será
fundamental, porque da parte da lkal não tem nenhuma relação com o Grupo OK, ou
seja, não tem conta no banco.

O SR. LUIZ ESTEVÃO· Não, até porque o banco não tem conta; é um banco
de investimento.

O SR. ROBERTO FREIRE· Como funciona?
O SR. LUIZ ESTEVÃO É um banco de investimento, é um banco que não tem

conta corrente. O nosso banco não tem correntista. O banco de investimento não tem
correntista.

O SR. ROBERTO FREIRE· Só os contratos?
O SR. LUIZ ESTEVÃO· Só contratos de financiamentos e de empréstimos,

que também estão à disposição da CPI. E já foram enviados ao Ministério Público,
como eu havia dito.

A questão de pronto-socorro, já respondi. Realmente, não fizemos pronto
socorro para ninguém.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA • Quem disse isso foi o Fábio Monteiro de
Barros Filho. Apenas levantei a questão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO· Também não estou questionando o fato de V. Exa ter
dito isso; estou apenas encerrando, para deixar claro que, pelo contrário, fomos buscar
recebíveis deles em outras obras, em outros Estados. Fomos atrás, num procedimento,
que quero dizer, você diz mas você tem uma relação de amizade e vai lá buscar os
recebiveis dele? Vamos deixar claro. Tenho relações pessoais, relações de amizade
com os diretores da empresa, mas isso, veja bem, não me faz desistir de cobrar aquilo
que nos é devido, porque, de outra forma, estaríamos confundido relações pessoais
com relações comerciais.

Gostaria, por outro lado...Bom, basicamente, é isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Continua com a palavra o Senador José

Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA· Solicito a entrevista de novo, pois tef)ho um

ligeiro questionamento sobre a discussão semântica, porque acho que não é semântica
distinguir entre empreendimentos e negócios.

O SR. LUIZ ESTEVÃO· Na entrevista, não tem essa distinção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA· Como já disse...
O SR. LUIZ ESTEVÃO - O que me perguntam na entrevista, Senador, era se

eu tinha, presentemente, negócios com o Grupo Monteiro de Barros. Aí, não há
distinção de....

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA· Então, V. Ex"I disse: "Eu tive negócios com
ele". E, depois, disse que tem co-gestão financeira. Eu não consigo entender essa
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que V. Ex.a apresenta, eu teria assinado procurações, contratos referentes às
empresas das quais eu estaria licenciado. E essa matéria foi julgada pelo TRE, à
unanimidade, e foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, também à unanimidaae,
porque o que a lei diz não é que o Deputado Distrital, o detentor de mandato eletivo
esteja proibido de administrar empresas. O que ela diz é que ele não pode participar da
administração de empresas financeiras e não pode participar de empresas que tenham
contratos com cláusulas não uniformes com o Poder Público, que é uma situação de
poder concedente. Então, uma situação completamente diferente.

Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o fato de eu me licenciar da
administração - e efetivamente me licenciei, não por uma formalidade legal, mas pelo
meu impedimento de ser uma pessoa, como qualquer outra, onipresente, estar aqui e
estar lá. E quem acompanha o meu trabalho aqui, no Senado, nesses poucos dias,
sabe da minha presença permanente aqui nesta Casa, nas sessões, nas comissões, no
meu gabinete e tudo isso. Todos os senhores - não há nenhuma Senadora presente 
são testemunhas de que eu não poderia estar aqui e lá. Portanto, eu tomei essa
providência, o que não me impede, como acionista das empresas, de continuar
inclusive assinando cheques, inclusive assinando contratos, inclusive assinando
procurações, inclusive recebendo notificações judiciais. Logo, não há nenhum conflito
nisso, e a matéria já foi julgada pela mais alta Corte de Julgamento de Justiça Eleitoral,
que é o TSE.

A questão da escritura da fazenda, que eu assinei com o diretor
superintendente, claro, meu pai é uma pessoa de 84 anos de idade, com as naturais
dificuldades de mobiiidade, de tudo isso e, evidentemente, que eu não vou· sempre
que eu puder assinar um documento para evitar que ele tenha que ·se deslocar para
fazê-lo ou que eu possa dar uma procuração para alguém, eu vou fazer isso.

A questão dos cheques, V. Ex.a apontou, eu não me lembro bem, o que foi
mesmo o negócio dos cheques?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eo fIZ referência a que, em entrevista.. V.
Ex.a, ao ser questionado pelo fato de esses cheques terem sido depositados em
empresas suas justificariam o pagamento do empréstimo. A imprensa questionou que o
pagamento do empréstimo teria que ser para o banco, e não para as empresas. Então,
V. Exc cita, na entrevista, que os cheques seriam para pagamentos da fazenda. E
mostrei que o cheque para pagamento da fazenda não foi detectado, porque foi de uma
empresa que não teve quebra de sigilo.

O SR. LUIZ ESTEVÃO· Não, Senador. Aquele cheque de R$ 2.237.000,00,
que, na realidade, não foi um cheque, mas três cheques - um, de R$ 2 milhões, outro,
de R$ 200 e outro de R$ 37 e alguns quebrados -, é o saldo final do pagamento da
fazenda. Uma fazenda de 54 mil hectares vale muito mais do que esses R$
2.237.000,00.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA· Mas os dois terços estão com V. EtJ.
O SR. LUIZ ESTEVÃO· Um minuto. A questão é muito fácil de esclarecer,

muito fácil de esclarecer. A fazenda tinha 54 mil hectares. Quando chegamos ao inicio
de 97, havia um saldo final a ser pago. Então, essa escritura de um terço final da
fazenda, que foi paga com esses R$ 2.237.000,00, não se refere à totalidade dos
outros dois terços da fazenda, que haviam sido pagos ao longo dos anos. Correto?
Então, são coisas absolutamente distintas e separadas.
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- Quebra de sigilo bancário das empresas

- Só uma, Presidente. O Senador Jader tem

(Ramez Tebet) - Quebra do sigilo bancário das
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Só,queria ver o...
Qi"\r'\Qi"\b.nv - Com palavra, Presidente?

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Jader

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, eu esqueci. O Senador

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Algum Senador deseja formular mais
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Central, referenté a
O SR.

do grupo Ikal.
O SR.

empresas do

Central

....,..,•• 'to...',.,...'........ Senadõr Luiz Estevão, V. Exa colabora com o
requerimento que dei entrada, protocolei na Comissão. Espero que, na retomada dos
nossos trabalhos, em agosto, ele possa ser examinado.

v. Exa deixou bem claro. Quem propunha recurso
Tribunal Superior do Trabalho. V. EX' nunca integrou o
Quem enxertava dinheiro nessa obra, multiplicando os recursos por vanas vezes, eram
congressistas. Creio, a Comissão precisa se interessar, precisa se interessar por saber
quem, ao longo do tempo, depois que chegava aqui a proposta, se interessava por
essa obra. E mais: saber quem era sub-Relator Geral do orçamento para o Poder
Judiciário. É muito interessante essas indagações. Saber quem é que cuidava, ao
longo do tempo, de todas as verbas relativas no Orçamento da União. Quem fazia o
crivo? Creio que é fundamental, porque V. e.xa também não estava nessa outra ponta.
V. Exa não integrava o Executivo Federal, que facilitava ou não a liberação de recursos.
V. Ex", não integrando o Tribunal Superior do Trabalho, não liberava para a obra. V. EtJ
não integrando o Tribunal de Contas da União, não fiscalizava obra, mas V. 8f está
aqui para responder. Eu o cumprimento por ter tido a iniciativa, de ontem ter me
procurado, como líder, para dizer que fazia questão de vir aqui para prestar esses
esclarecimentos

A CPI tem um fato determinado, que é o Poder Judiciário, mas V. Ex3 tem
obrigação de explicar obras da sua empresa lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco V.

EDUARDO DUTRA - Do grupo Monteiro de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Do grupo Monteiro de Barros, Ikal e

Incal, porque são duas.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou lembrado, mas me parece que nós

pedimos inicialmente. Por isso é que hoje esse requerimento complementou, mas me
que inicialmente da Ikal Construtora e da Incorporadora. Me parece que essas

Barbalho.
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fazer uma solicitação à CPI.
encaminhado ao Banco Central por ocasião

do grupo Monteiro de Barros que foram
de continuar as argüições.

Seriam negócios não liqüidados. Veja bem, o que eu
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- É preciso que V. Exa
Já esclareci, posso apenas o

posso dizer nada de novo, nem me cabe. O que tenho a é éxatamente
entendi pergunta como ele estando - até eu já tinha falado nos
passados com o Grupo Monteiro de Barros -, a pergunta como ele
eu tinha neqócios, no momento, com o Grupo Monteiro de Barros,

não tenho. O que tenho, apenas, é o empenho em receber
Banco OK.

Gostaria de ler a carta que escrevi, ontem, ao Correio Braziliense:
Ao Correio Braziliense, diretor de redação, jornalista Ricardo Noblat,

infelizmente, não foi publicada pelo jornal. MA respeito da matéria
Representava Ikal e Saenco", que nossa participação como co-aestores

Ikal no Nordeste sempre pública por nossas
publicadas em diversos veiculos de comunicação,

quis dizer naquele momento...
PRESIDENTE

Senador?

separação. Co-gestão financeira é negócio, é empreendimento, é o quê? Porque quero
dizer, semânticas à

PRESIDE:N1'E (Ramez Tebet) - Ou seriam negócios não liqüidados,
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se a pergunta é pertinente ou não, aí já não interessava mais. Cabia a S. ExeJ., Senador,
dizer se é pertinente ou não. É este meu ponto de vista.

O SR. JADER BARBALHO - Mas é a minha indagação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não pense V. Exa que eu estou... É meu

tom de voz. Só quero dizer, prestar contas a V. ~. até...
O SR. JADER BARBALHO - Quero saber se ele morou de graça.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É só prestar contas a V. exa. também.

Em verdade, a Secretaria recebeu, no dia 16 de junho, e me entregou para despacho,
Senador Jader Barbalho, um requerimento de V. Exa., despachado por mim no dia 18
de junho, onde V. Exa. pedia o depoimento de todos os membros do Congresso
Nacional que tivessem, de qualquer forma, alocado recursos em diversos orçamentos
para a construção do Tribunal de São Paulo.

Quero confessar que não deixei de comunicar a alguns Senadores aqui da
Casa - e entendo um pouco diferente de V. Exa. -, mas hoje mesmo pedi à
Secretaria que consultasse V. Exa. quanto a permitir que sustássemos a apresentação
do requerimento. Se houve responsabilidade, é minha, mas sua também, na medida
em que solicitei à' Secretaria que lhe fizesse uma consulta, à qual V. Exa. respondeu'
que não retiraria, mas que concordava com o·sobrestamento do mesmo.

Então, o último despacho dado no seu requerimento é do seguinte teor: "Em
30 de junho de 1999, o autor do referido requerimento concordou com o sobrestamento
da matéria, para ser apreciada em outra data, o que foi deferido por mim". É só essa
satisfação que eu queria dar a V. Exa.

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, se me permite, não quero,
absolutamente, fazer nenhum reparo. Fui consultado pela Secretaria e concordei, por
entender que, a esta altura, temos sessão plenária e discutimos este assunto.

Depois, quero esclarecer que não fIZ, absolutamente, nenhuma pergunta para
agredir o Senador Luiz Estevão, com essa pergunta que poderia ser... É que o Lula
sofreu uma injustiça. Acusaram-no de morar, desde 89, na casa do empresário Roberto
Teixeira, acusado de negociatas em várias Prefeituras de São Paulo. Então, nosso Lujz
Inácio Lula da Silva sofreu essa acusação, que considero levianas, porque o Lula é
uma figura séria. Não posso acreditar que o que foi publicado seja verdade, ou seja,
que ele morava de graça na casa desse empresário; daí a minha curiosidade.

Como perguntar não 'ofende, e o Senador Luiz Estevão, seguramente, não... É
que houve essa injustiça com o Lula. Publicaram que ele morava de graça na casa de
um empresário acusado de "maracutaias" em São Paulo. Por isso, resolvi perguntar
para verificar se havia alguma acusação nesse sentido. Não foi no sentido de agravar.

Obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -.Peço a palavra, Sr. Presidente. para fazer

uma pergunta.
O SR. NEY SUASSUNA - Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra, pela ordem, solicitou-me

primeiro o Senador José Eduardo Dutra. Logo em seguida, concederei a palavra ao
Senador Ney Suassuna.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - É rápido. Quero apenas perguntar ao
Senador Luiz Estevão se ele poderia nos fornecer agora as datas, os valores, desses
empréstimos do Banco OK e em que conta da Ikal foi depositado, como foi efetuado
esse empréstimo, onde foi depositado o correspondente a esse empréstimo.
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Exa está sendo obrigado, está sendo constrangido a prestar... É sobre o Poder
Judiciário? V. Exa é obrigado a explicar: compra de fazenda, não fazenda, essas coisa
toda. Mas tudo bem, V. Ex3 é hoje um Senador da República e tem, portanto, todas
essas obrigações públicas de qualquer questionamento.

Só quero ressaltar. porque não vou insistir nesse final de trabalho, em querer
saber - porque estou numa curiosidade que V. Exa não imagina - quem é que dobrava,
triplicava essa obra aqui dentro? E não creio que a comissão não tenha esse interesse.
Tenho certeza que todo mundo está interessado em saber quais eram os
parlamentares, que aqui dentro, ajudavam o Nicolau; porque o Nicolau era de "a a z",
ecumênico. Quem eram os deputados que eram sub-relatores? Talvez haja
curiosidade. Olha que coisa extravagante. Quem era sub-relator no orçamento da
União para o Poder Judiciário?

Senador Ramez Tebet, só vou insistir nisso em agosto. Em agosto vou insistir
para conhecermos quem é que tinha interesse dentro do Congresso. Por que o
Congresso é que tinha obrigação de fazer o crivo, quando vinha para cá. Como é que
essa obra aumentava, triplicava, quintuplicava, todo ano aqui? Todo ano essa obra era
transformada em obra prioritária do Estado de São Paulo. Ninguém se interessa por
isso? Não. Eu estou interessado. Tenho certeza que a comissão está curiosa, e a brava
imprensa está curiosa, além da vida do Senador Luiz Estevão, de saber da vida do
Congresso, quem é que enxertava dinheiro aqui dentro. .

Só tenho uma pergunta por mera curiosidade. Porque nessa história de apurar
empreiteiro o PMD8 já se ofereceu, há muito tempo, para a CPI dos Empreiteiros.
Assinamos, mandei para a Mesa os nomes todinhos, desde a legislatura passada.
Estou vendo aqui um empreiteiro prestando conta, e é bom que muita gente que quer
que a coisa seja livre, aberta, se interesse pela CPI, porque terminamos a dos bancos e
já enfiamos a dos empreiteiros; já enfia a dos empreiteiros logo no rastro, vamos ver
quem é empresa franchising no Brasil, quem ganhava obra na época do Governo
Collor e só fazia repassar para os outros essa-coisa toda, ganhando dinheiro em cima.
Aproveitamos e passamos logo a limpo·esse negócio todo.

Mas quero só uma curiosidade. Por que tem gente querendo saber da vida de
V. Exa, das suas empresas, e não creio que não seja interesse da maioria aqui da
comissão. ,A maioria quer Poder Judiciário, não quer fazer devassa na sua vida. Mas
queria saber dessa relação empreiteiro e político. V. Exi mora, ou já morou de graça na
casa do Fábio Monteiro de Barros?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca, jamais.
O SR. JADER BARBALHO - Então, está bom.

. Estou satisfeito, porque eu queria satisfazer a curiosidade, porque tem gente,
neste Pais, qúe já morou de graça em casa de empreiteiro. Então, eu queria satisfazer
a curiosidade, porque estão fazendo tantas perguntas ao Senador Luiz Estevão, que eu
não resisti, Sr. Presidente, em saber se ele...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Jader Barbalho, eu conheço o
temperamento de V. Exa, até posso compreender a sua indignação. Mas eu quero dizer
que nós deixamos avançar porque quem está sentado aqui é um Senador da
Repúbiica.

O SR. JADER BARBALHO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E entendo que a vida de um Senador da

República, uma vez que houve a acusação, uma vez que ele aqui compareceu, saber
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que parlamentares, inclusive de outros Estados, fazjam emenda

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Jader Barbalho, sem querer
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profissionais liberais, que viram políticos e que se tornam milionários e que, portanto,
podem ter as casas que quiserem. isso não é de surpreender. Por isso, como é uma
exceção, acaba causando espécie. Como é que o Lula, uma liderança dessa, precisa
morar de favor na casa de um amigo que é empresário. Realmente, isso é de
surpreender, e isso já foi dito várias vezes.

BARBALHO - V. Exa me permite um aparte?
- Com prazer, ouço V. Ex'l.

I;l/"U"U::;)AL.nU - Caro Senador José Eduardo Dutra. só
registrar que considero uma injustiça - eu considero uma injustiça. Concordo, não
absolutamente nenhum reparo a fazer à conduta moral do Luiz Inácio Lula da Siiva.
Apenas tenho aqui os jornais, assim como V. Ex" fez com o Senador Luís Estevão, que
publicam que esse senhor, em cuja casa o Lula morava, tinha contratos de consultoria
fraudulentos com várias Prefeituras do PT de São Paulo. Isso denunciado por um ex
colega de partido de V. Ex3, Sr. Paulo de Tarso Wenceslau. Ele foi expulso do seu
partido, foi ele, não fui eu quem denunciou o Lula, não. Foi um ex-eolega seu que
denunciou que esse camarada. esse empresário, Roberto Teixeira, tinha contratos de
consultoria fraudulentos com várias Prefeituras do PT de São Paulo.

registrei foi a injustiça para com o Lula, não colaborando com as
acusações do seu ex-colega de partido, que foi expulso por ter cometido essa calúnia.
Quando eu pedi à Comissão é porque acho que é fundamental. O Deputado Geovani
veio aqui...

gl"\f\PJWeJ..nv - Um minutinho, por favor, Senador Ramez Tebet,
e não quero, absolutamente. muito pelo contrário. O que não quero é

ao encerrar os trabalhos da Comissão fique registrado que a Comissão
teve nenhum interesse. Investigou o Poder Judiciário, mas não investigou o Poder

Legislativo~ onde estã a origem do problema, porque aqui é que foi colocada a verba.
Não tenho interesse, absolutamente, em prejudicar (') desempenho desta

Comissão. Muito pelo contrário, o que não quero é que, ao fim e ao cabo, todos digam:
se investigaram o Judiciário, mas quem colocava a verba, quem triplicava a verba não
foi investigado? Somente isso.

Quanto ao Lula,. quero renovar o meu respeito ao Lula e sou contra esse-
Wenceslau do PT denunciou o Lula.

PR,ESIDE:Nl'e (Ramez Tebat) - Continua com a palavra o Senador José
Eduardo Dutra, a quem peço que seja o mais breve possível porque há outros
oradores, outros Senadores que pediram a palavra e a Mesa quer lhes garantir o direito
de falar nesta última sessão.

SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Agradeço penhoradamente a solidariedade
do Presidente do PMOB ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Quero registrar
também que, quando surgiram essas denúncias, nós fomos para (') plenário do Senado
para cobrar a instalação da CPI das empreiteiras e propusemos que se fizesse um
adendo em termos de tempo para pennitir, inclusive, a investigação desse episódio,
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empre~sál10S de telecomunicações, passam
isso não causa espécie. Pessoas,
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(Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao nobre Senador

Com a maior satisfação, o mesmo material que foi
enviado ao Ministério Público nós enviaremos à CPI, que esclarece todas as transações
realizadas pelo Banco OK.

Ney Suassuna.

Desculpe-me.
- Quero fazer uma consideração a respeito

do Senador Jader Barbalho. Gosto de dizer as coisas diretamente, como também V.
Nós do estamos absolutamente dispostos, como sempre estivemos, aliás,

instalar a CPI das Emoreiteiras. Lutamos isso várias vezes. tem que se
instalada. O assinou mas o PSOB e o que são

no Governo, nunca permitiram a implantação desta CPf.
dispostos fazer isso.

Quando discutida a criação da CPI do Judiciário, ao fazer ressalvas
ela viesse ser instalada e quando discutimos a questão do TRT de São Paulo,
o Senador Jader Barbalho, mas eu também, registramos que essa questão de verbas é

do Congresso. Foi nesse sentido que propusemos convocar o
Geovani Queiróz, deu um depoimento nesta Comissão dizendo não

obra do TRT de São estava superfaturada, mas também outras do
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o SR. LUIZ ESTEVÃO· É. Mas, dessas empresas, havia empresas ali de
grande porte, como, por exemplo, a Camargo Corrêa, que era a maior empresa
construtora do Brasil. Havia a Via Engenharia, que era uma empresa de grande porte; a
JHS, uma empresa de São Paulo, de um amigo meu, por sinal, tambéni uma empresa
de grande porte. E ninguém contestou o edital. V. Exa sabe que é comum que
empresas contestem editais quando percebem que esse edital, no momento da sua
confecção, tem algum direcionamento. Nenhuma das empresas que buscou o edital
contestou sua forma. Então, faz muito tempo, mas não me pareceu à época que fosse
um edital direcionado.

O SR. ROBERTO FREIRE· É. Mas houve algumas coisas estranhas. O grupo
de V. Exa participou com três empresas.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - E vou lhe explicar por quê. Nós não participamos...
O SR. ROBERTO FREIRE • Sim. Eu acho que isso podia até ser normal.

Estou apenas mostrando algumas coisas meio estranhas. O Monteiro de Barros
também participou com duas outras empresas. Teve um outro grupo que participou
com três e desapareceu depois - informações do Ministério Público, que não tem mais
nenhuma informação dessas três empresas que participaram. Teve essa juíza, uma
pessoa física, que solicitou o edital. Mas até aí vamos deixar.

Apresentaram propostas apenas três. Ou seja, quando da abertura das
propostas, apenas três apresentaram. O grupo de V. Ex'l, a Incal, que estranhamente
ganhou, mas era dedicada ao comércio de alumínio - estranhamente -, e uma terceira,
que era de empreendimentos, Santa Gisele. Foi esse que, inclusive, disse que não
adiantava porque estava viciada. Foram declarações desse senhor.

Mas o dado importante é que. na abertura das propostas. quando foram
abertas, o edital exigia que a obra fosse com um preço fIXO e que não poderia ser
contestado. Isso éra no edital. Quando da assinatura do contrato, essa cláusula já nãa
mais existiu. E a gente sabe - e aí V. Ex'! tem até mais experiência do que eu - que
qualquer informalidade ou não cumprimento ae todas as formalidades em licitações
leva imediatamente à Justiça, com liminares, com suspensões. É sempre problema
muito delicado essa questão.

Isso daí é quase que uma fraude, porque uma exigência como essa, que
provocou inclusive a desistência prévia de uma empresa porque. não queria se
submeter a essa cláusula, não era uma coisa qualquer, porque até desistência
provocou.

Pois bem, quando da assinatura do contrato, essa cláusula já não mais existia.
Não era motivo nem para recurso administrativo, porque a fraude é evidente. Não era
motivo para anular essa licitação?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador, quero dizer, em primeiro lugar, que o
processo licitatório se dá da seguinte maneira: por que retiramos editais por mais de
uma empresa? É uma coisa usual porque, às vezes, nas exigências do edital, uma
empresa não se adequa, a outra faz uma parceria com outra empresa. Quer dizer, na
verdade, o edital era gratuito e havia etapas para cumprir, visitas à obra, tudo isso, e
não custava nada que jogássemos essa possibilidade de as três empresas se
habilitarem e verem qual delas seria a mais conveniente para, no caso, participar do
certame. Só poderíamos participar com uma, precisa ficar claro isso, porque à lei proíbe
claramente que mais de uma empresa de um determinado grupo participe de um
processo licitatório.
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registrando, inclusive, que em alguns Municípios foi aberta a CPI para investigar as
denúncias a que se referiu o Senador Jader Barbalho. Não provaram e descobriram
que, realmente, não havia nenhum envolvimento nas administrações do PT com esses
fatos que foram citados.

Concluindo, reafirmo que, na verdade, essa volta e meia lembrança do fato de
o Lula ter que morar de favor na casa de um amigo só nos alegra porque demonstra
que, no nosso País, uma qualidade está sendo colocada em xeque exatamente por ser
uma exceção - ou algumas exceções. Porque a regra é exatamente em sentido
contrário. A regra é: as pessoas que têm algum tipo de relação com o poder não
precisarem morar de favor. porque têm casas suficientes.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Ney Suassuna, por gentileza.
O SR. NEY SUASSUNA • Como manda o Regimento, começa a Ordem do

Dia, acho que teríamos que passar para o plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Roberto

Freire, por gentileza.
O SR. ROBERTO FREIRE - Quero talvez voltar ao objeto da CPI. Poderíamos

aqui aproveitar a presença do Senador, que, na questão da CPI, pode nos ajudar.
Porque na época do fato determinado que estamos apurando, ele participou - não como
Senador, mas como empresário, que tinha inclusive participado da licitação do Tribunal
em São Paulo.

Ontem, aqui, assistimos ao depoimento do Sr. Fábio Monteiro de Barros F~lho,

qU~1 por essas aberturas legais, não ganhou a concorrência, mas ficou posterionnente
como responsável. E uma das perguntas que fIZ a ele - e aí queria que o Senador
pudesse nos ajudar - é que olhando aquele edital, a própria licitação, a forma como ela
se deu, consideramos que houve uma compra e venda estranha, atípica - como aqui
foi chamada, uma palavra muito em moda t no sistema bancário também é usada: era
uma operação atípica com os Bancos Marka e FonteCindam. Então, há o atípico
também nessa licitação do Tribunal. Fiz algumas perguntas e é claro que ele, como
vitorioso, não esclareceu. V. Ex"I, como foi, naquele oportunidade, um perdedor - houve
um outro que perdeu e disse que tinha entrado para mostrar como é que ocorriam, no
País, licitações viciadas -, tem essa mesma opinião?

O· SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador, não tenho não. Até porquet na época,
examinando o edital - e se V. Exi também o examinar vai ver que é um edital que até
permite uma grande amplitude de participantes·, não nos pareceu que fosse um edital
com vicios na sua confecção. Até porque, eu não me lembro o número exato de
empresas que retiraram o edital, mas... .

O SR. ROBERTO FREIRE - Foram 30.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Foram 30,
O SR. ROBERTO FREIRE •. Empresas não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Dessas 30...
O SR. ROBERTO FREIRE - Empresas não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Mas eram coligadas, tal.
O SR. ROBERTO FREIRE· Não, não. Trinta, E teve mais. Até uma juíza do

Tribunal Regional do Trabalho retirou.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Retirou o edital.
O SR. ROBERTO FREIRE - Coisa estranha.
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SR. LUIZ ESTEVÃO - Eu apenas quero agradecer a oportunidade de ter
esclarecido, colocar-me à disposição para qualquer outro esclarecimento que seja
necessário, para colaborar com a CPI naquilo que for pertinente e em que possa ser útil
e repetir aqui que não sinto nenhum constrangimento, não sinto nenhuma dificuldade
de relacionamento com os Senadores que tenham solicitado a minha presença como.
convidado para dar esses esclarecimentos.

Entendo que, a partir do momento em que apresentei meu nome, pela 'primeira
vez, a concorrer a uma eleição, em 1994, evidentemente que assumi o compromisso
também de tornar transparentes todos os atos que tenha feito ao longo da minha vida.

Portanto, muito obrigado ao Sr. Presidente. Agradeço aos Senadores a
gentileza de aguardarem até agora para me ouvirem e agradeço, mais uma vez,
aqueles que assistiram.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, se esta Casa não fosse
uma Casa política, com toda certeza poderia surgir alguma estranheza diante dos
debates que hoje foram travados aqui.

Mas, felizmente, esta é uma Casa política. Em assim sendo, ela está usando
de um instrumento político para atingir a finalidadé, que é o aperfeiçoamento das
nossas instituições.

Quero registrar que considero um fato altamente auspicioso a presença de um
Senador depondo na Comissão Paliamentar de Inquérito hoje, não esperando sequer"a 
sua convocação e se colocando à disposição, e, com toda certeza acho que isso vai
acontecer, para comparecer quantas vezes forem necessárias, a fim de dar
esclarecimentos a respeito das suas atividades, que, porventura, estejam ligadas ao
objeto desta Comissão. É evidente que a lei é sábia; a lei é muito competente; alei
quando fala em fato determinado não fala à toa. Eu quero dizer só o fato de ser essa
Casa política é que explica determinadas discussões e determinados fatos que foram

abordados, e que, acho, que engrandecem a nossa Comissão, que encerra hoje,
o trabalho da sua CPI, mas obediente à legislação que cuida do recesso legislativo.

Nós vamos voltar à oitiva de depoimentos aos nossos trabalhos tão-somente no mês de
agosto, não obstante prosseguirem os trabalhos feitos pelos nossos assessores e até
mesmo por alguns Senadores, cotejando documentos, fazendo análises, enfim:
procurando dar maior agilidade, sem prejuízo da eficiência, aos nossos trabalhos,

data marcada para o encerramento. aue. se não me falha a memória, caso
haja prorrogação, vai até o dia 26 de

Nesse a
SR. Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador José
Eduardo Dutra, pela ordem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, como eu já havia dito antes
do depoimento do Senador Luiz Estevão, estou reivindicando a realização de uma
reunião administrativa a Ordem do Dia.

O SR. Tebet) - E por que não fazer agora?
O SR. DUTRA - Porque agora existe a Ordem do Dia e há

um assunto imoortantíssimo. Vamos começar com um assunto importante.
PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto ao Relator se está de acordo

com a realização dessa reunião e se os Senadores também estão de acordo.

Junho de 2000Junho de 2000

pela

";""}9

SC-34

30/0611999

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1\AENTO

SERVIÇO DE COMISSÕES

SC:.!.:i,~·. "l :::E:':'~:A;_
c-\;í::.. ei::·,,\ (:~.

R-é.P._...:·;:
~!~, •. _ •• S:52 .P

Estevão.

Mas

no processo licitatório, depois, algumas licitações exigem uma
caução, muitas vezes, é entendida como uma coisa ruim para o processo
porque quando se exige uma caução com alguns dias de antecedência, na
que significa? Todo mundo já sabe quem vai entrar. Então,
composições antes da das propostas de

- Que parece
Fábio Monteiro de Barros afirmou aqui, ontem,
já estava previamente determinado que, se
criação de uma outra
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Quero dizer que estou com passagem marcada, Senador José Eduardo Dutra,
e não será nenhuma falta de consideração com o requerimento de V. Exa se, por
acaso, eu ficar aqui só até determinado ponto da reunião e depois passar os trabalhos
a quem de diretto, no caso ao vice-Presidente, Senador Carlos Wilson. E se twer algum
assunto que me diga respeito total, até adio a viagem, a fim de enfrentar a parada.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA· Então, a reunião está convocada?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)· Está convocada impreterivelmente para

às 18 horas.
Eu pediria. então, que os Srs. Senadores pudessem ser pontuais, tanto quanto

possível, para estarmos aqui às 18 horas.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 16horas.)
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mos negócios com ramo imobilii:
rio", admiúu Luís Estevão.

ACPI encontrou Wiinova con
ta bandria do juiz Niculau. que te
ve movimentação bandoa de mais
de RS 780 mil de 1992 a 1997. Fo
ram encontr.ldos JindJ. 162 depósi
tos acima de R5 1mil no Banco No
roeste/S:ll1tJ!lder de São Paulo. No
caso do TRT-PB. os sen:ldores to
miLrJm conhecimento da existênciJ
de um depósito do corretor Antonio
Almério MJIT:l de RS 256 mil na
conu de sua mãe e sU";>eimm que ~

so da Par:ubJ. Já temos opinião for·
mada sobre os f:ltos"'. disse Tebet.

~atU1 .mento - Dur.u:~e

administrativa. os sena
dores da CPI do Judid:irio decidi-
ram adiar para terça-feira adecisão

. sobre os novos casos que serão
ex:umnados pela comissão. Estão
na pauta dispuundo para serer:l

301
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dono da Incal Incorpornçães
S.A. Fábio Monteiro de Barros. e
José Eduardo Ferraz. sócio dílS em
presas do grupo. foram COOVOC41dos
omem J. depor na próxima semana.

No f:lStreJmento das comJ.s tele
fõnic:ls da Inc:u 1": ~orporações S.A.

encmegatfu da obra do
e do juiz ilpose:ntJdo Nico

l;lu dos Santos Neto. ex-presidente
do tribunal e da comissão de obr.lS
até 1998. uma noVíl pista foi encon
tr.ldJ. pei:L CPI. Pelo menos 538
lefonem:lS dJs empres:JS e do
fOr:l.ID diri!!idas ao senador Luis
tedo IP:-.1bB·DF). Só do juiz Nko--
lau p:J!J o senador fOfilI!l encontra
das .+8 tel~ionemllS e das empresílS
do grupo ~lonteiro de Barros. 490
ch:lm:d:lS. Ontem. o senador afir
mou que só h:lvi:l recebido rrês tele
foner.J.ils do iuiz Nicolau. A qu:mti-

SO:-;lA CAR.'.'ELRO

BRASáJA - ACPI do Judiciário
vai começar J ouvir os empreiteiros

. suspeitos de envolvimento com o

de Janeiro - RJ
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dos os empreit.eiros_ No
se :mtt's disso a CrI fizer novas
descohertas envolvendo o sena
dor. o rC4ucrirnento pode ser
tlprrst'mado ainda esta semana.

Na seXltl- fl'ir:l. a CPI rcccheu
11{l\'tI lot!· dc chequcs tios b,lIlcOS
Cid;ltlc. llati c Sllrr-:l. onde os em

suas cmprcsns e o juiz ..
movimcntavnlH suas con

las. ()s dwqlles do Bradescn eram
:1!!U.lI dad{l~ ol1tem pelos técnicos

LPlt' os do R:'lI1co 1.10 Brasil fo·
r.lm prnllu:titlo", PíJTa hoje.

os 58 telefonemas que
juiz Nicolau dos Santos Neto, ex
prcsidcmc do TRT-5P e responsá
vel

ma!i não esciareceu a natureza
dos Ilcgódos.J .

Os senadores da cri
que Fábio Monteiro

bUllal
de São P<l~ll() repassou à empreitci
ra. l'ntre 1992 c março lIc 1998, H$
~:!2.6 milhôcs. ~las. de acordo com
os registros dJ Ik411. o prédio não
custou mais de RSliO.3 milhões.

Se iOTt'm incluídos na conta os
aditi'\;os contratuais....n" """,i" lll\~

P'.ibiico
desvio de recursos Ui:!. \,.UU.;lU \o4\-QV

desde 1997. identificar o cUS[O

real da obra.

rmprrilC'irns trrão quC' ex·
~1 CPlnndc foram pilr\lf os

162.3 milhill's dl'sri'lt!o", d:!
llbl;1. i.~Il·I{Ji 11 l".ilClllll dtl" ll~,·ni·

SE~..U\[>,=·i r=DERAL
c.-.,".~ ~;:.;; ~:.~ :~.;~~-:: ? 82Cü':J p::{!~rnenTzr

KtE.?~_2... 9,7
;:;"J, .7-_._:f

Os deploiuleullos Idos empre!itef..
~ do Fórum Tra-

balhista São Paulo na Comis-
são Parlamentar de (-
CPIl do Judiciário já lêm Fá-
bio Monteiro de Barros Filho e lo
sé Eduardo Ferraz serão ilHerro-

los na prõxinHl terça-feira. 29
junho. pcmiltimo dia de fun

cionamento da CP\ anles do re·
cesso de julho.

Serd. a senha pnr~ um dos 5ena
dores tia comissão apresentar o
requerimento de convocacão do
senador Luiz Estevão
Mas. se {'nO' ,. ...... '·n'·.,rl'"

Anamaria Rossi

f~"J~
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Pasta Cartas Imprensa.

":C

Junho de 2000

roeste em'São Paulo USS i80 mil.
A CPl já sabe que quando ele ze
rou sua conta no Banco Sar.t:m
der de Cayman. em março de 98.
deu um caiote de U~$ 21 mil na
quele banco.

A Incal possui 20 contas nos
bancos Cidade e do Brasil. Acon
ta principal, que recebia os recur
sos do TRT, éno Cidade. ACP! in·
vestiga se as transferências para
conias de Nicolau ou outres en
volvidos, no exterior. se deram
através do Banco Cidade.

n....",li.:l11f.I)l:

Na Parafba, corretor usou co' .\
da mãe para dividir o ri~nbciro

No caso do rateio dos RS il0
mil pél~OS pelo TRT da Par:iha na
compra de um terreno superfatu
rildo em 95, i:. CPf descobriu Que I)

corretor António Almério Marra
usou a conta de sua m;e para fa·
zcr a distribuicão do dinheiro en·
tre os envolvidos na negociação
fraudulenta...\lém dos RS 50 mi:
depositados na conta do peritc
Antõnio Moacir Dantas. Marra de
positou outros R$ 260 mil na eon

. ta da mãe.
Com a quebra do sigilo bmcã

rio da màe do corretor. vai se ten
tar descobrir se houve depósito
para o juiz Severino Meira ou Q.

seus familiares. 11

em Mato Grosso do Sul. Sobre as
ligações das empresas de Fáhiõ
Monteiro de Barros, ele tem out-;;
explicação: suas filhas se conhe:
ceram num acampamento e des:
de então passaram a trocar t~
fonemas. •

- Eu não temo nenhuma inves
tigação sobre qualq·. ·.r ligação
entre as empresas do Fábio e as
minhas empresas. As relações
empresariais não passam por
mim. Nada disso é comigo. Estou
afastado das empresas desde
abril de 1994 - afirmou Luiz Es-
tevão. .-

Sobre a suspeita de que Fábio
Monteiro de Barros seja seu tes
ta-de-ferro na obra do Tribunal
Regional do Trabalho (rRD de
São Paulo, ele garante que isso
não tem o menor cabimento:

- Há dois anos. o Ministério
Público investiga as irregularida
des no fórum trabalhista de São
Paulo e não encontrou qualquer
indício de que minhas empresas
tivessem tido participação..

Os técnicos da CPl avançaram
também na análise dos extratos
bancários de Nicolau. No período
de 1992. quando começou a obra,
até 199í, Quando presidia a co
missào de obras. ele movimentou
em uma única conta do Banco No-

SEN::\DO fEOER~L
Consê:::o d~; ~~:::3 :! ;~~,:.;c~r(·\ ;.o-:'.1;;1:;'·}:'\Z;;
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Mana lima

eR.~iLiA. :'fão (oriJm 50, mas 490
as ligações telcíõnicas que parti
ram das empresas de Fábio Mon
teiro de Barros. um c.os sócios da
Incal Incorporações S/A. para as
empresas do senador Luiz Este
vão (P~1DB-DF), entre 1994 e
1998. Ontem. a CPl do Judiciário
avançou na análise dos documen
tos obtidos com a quebra do si
gilo telefõnico de Fábio Monteiro
de Bar!'os e do juiz aposentado
~k:olau dos Santos ~eto. No mes
mo período. ~icolau ligou 48 ve
zes para a residência e para as
emoresas de Estevão.

Ó senador. porém. desafia que
al2uém prove' que tenha havidõ
qüalquer ingerência de suas e~
presas na obra. ~egou a parceria
na obra. mas admitiu ter relações
comerciais com Fábio Monteiro
de Barros de longad~ -

Este\'ão diz que sua filha é
ami~a da tle Fábio Monteiro
D~pósitos que possam ser des

cobertos pelJ CPI para ele ou pa-
ra suas empresas. explica. devem
ser reierel.tes a empréstimos que
o do;'1o da lncal fez em seu banco.
ou a pagamentos relativos a uma
fazenda QUe compraram juntos

ve

lt.u.Jcj",nc:,ru:C llZI)l6Z.UOI

CPI descoqre telefonemas de empreiteiro que construiu TRT para
firmas de senador. Nicolau fez 48 ligações para parlamentar
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Cordialmente,

Brasília, 10 de Janeiro de 2000

Fui injustamente citado na reportagem "Faxina doméstica", em sua edição de
dezembro de 1999. Na verdade, eu não fIZ pressão contra qualquer um dos mem
bros da ordem. Procurei pessoalmente o conselheiro Hennann Assis Baeta para
lhe apresentar as minhas razões sobre os vários fatos associados ao meu nome
que vinham sendo noticiados pela imprensa de forma distorcida. Do mesmo
modo, procurei o conselheiro Marcelo Lavanere por telefone. Nos dois casos,
prometi-lhes enviar os documentos que atestavam os meus argumentos.
Causa-me profunda estranheza constatar que dois advogados de grande experiên
cia e renome considerem-se 'I.pressionados"-quando uma das partes os procura
para lhes oferecer documentos esclarecedores sobre os fatos e capazes de lhes
ajudar a formar um melhor juízo sobre o tema que seria, como o foi, objeto de
deliberação pela Ordem.
É movido pelo mesmo espírito de colaborar para o absoluto esclarecimento dos
fatos que tomo a liberdade de encaminhar ao Conselho Superior da OAB cópias
dos pareceres dos Srs. Josaphat Marinho e Aristides lunqueira atinentes ao pedi
do de cassação do meu mandato, feito junto ao Senado por um grupo de· partidos
políticos.

Sr. Presidente,

C/C Jornalista IRINEU TAMANrNI
Editor da publicação "OAB Nacional"

Ao Ilmo. Sr. Dr
REGINALDO OSCAR DE CASTRO
Presidente do Conselho Federal
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Junho de 2000

Junho de 2000
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nota publicada na edição de
última semana, esclareço que

insinua a nota, espero que o
para mostrar que as acusações não passam de

houve qualquer envolvimento na obra do TRT São

Senador Luiz Estevão
Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz.estevao@senado.gov.bl
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c/c Dr. João Augusto Cabral (Diretor-Executivo)
Ricardo NobIat (Diretor de Redação)

Ao Correio Braziliense
Coluna Sr. Redator
Editoria de Opinião
URGENTE
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-406414054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.gov.hr

sena718.doc

Na reportagem "TRT quer devolver obra à União", ojornal volta a tentar relacio
nar meu nome, de fonna despropositada, com os problemas enfrentados pela obra
do TRT-SP. .
O jornal afinna que o alegado superfaturamento da obra "beneficiou o Grupo
OK". Ora, o Grupo üK não era parte na obra nem no contrato portanto não ja
mais poderia se beneficiar do preço maior ou menor pago pelo TRT à empresa
que construía o fórum.
Onde estão, ainda, os fatos que sustentariam a afinnação da reportagem de que
haveria urna "ligação" minha com a obra do fórum? Tais fatos não existem, as
sim como não existe qualquer relação entre a referida obra e eu, ou entre o TRT-
SP e o Grupo OK. -

Brasília, 13 de Janeiro de 2000
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SI. Redator,

C/C Dr. João Augusto Cabral (Diretor-Executivo)
Ricardo Noblat (Diretor de Redação)

Ao Correio Braziliense
Coluna Sr. Redator
Editoria de Op~nião

Jomalista Dad Squarisi

Junho de 2000Junho de 2000

seno717. doe

Brasília, 12 de Janeiro de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-406414054 Senado Federal

Luiz.estevao@senado.gov.br

Cordialmente, r~--"~ L-2~~

Sr. Redator,

Gostaria que o jornalista RudoIfo Lago, autor da matéria assinada na edi
ção de 12/1 ("'Sócio de Estevão recebe do DNER"), me apresentasse qualquer
documento que comprove a alegada sociedade entre a minha pessoa e a empresa
lkal. Também gostaria que ele comprovasse a existência de qualquer negócio
presentemente em andamento entre empresas do Grupo OK e do Grupo Monteiro
de Barros que justifiquem a sua afirmação de que somos sócios.

Já expliquei à exaustão a natureza das relações entre o Grupo üK e a lkaI,
notadamente no que diz respeito às obras federais no Nordeste.

Em função da tentativa deliberada e leviana de me incluir na reportagem,
da qual não sou personagem, informo que, na reabertura dos Tribunal de Justiça
do DF, estareí ingressando com processos CÍ"lel e criminal contra o referido jor
nalista, visando proteger a minha honra e resguardar a minha imagem pública.

00574 Quinta-feira 22

(..

~?a

(

C
C
C
(.

t.
t·

c

t
L:
t.:;
t
l~

l.
L
L
C
~

(

{-



00577 Quinta-feira 22

8:"::~;/:C::-:' ~;::t~ER;\l.

C::';"~:;:}"" :.~:~. :~r:.::~, f: D:~,.;·~:-~~ P::;":2ITH~;:tai

g.f:"º_~~')_2;. I '1J
ri: ...5:2_f .f ..,o,o

DI~~ODO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

'CI:lI.

:~

Junho de 2000-Junho de 2000

ib..\"i~',;)Ic;;.H' '1/(;1, e enquanto
mTl!IlUL1-~~ a observar
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Brasília-DF, 31 de janeiro de 2000

r

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

últimos anos, os eleitores brasHienses guardam amargas lem-
do distrital secretário de Fazenda, como o su-

reforma de seu gabinete e do calote que deu no 13° salá
GDF.
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Brasília, 3 de Dezembro de 1999

Ilmo. Sr. Jornalista
RONALDO JUNQUEIRA
Diretor do Jornal da Comunidade
Urgente
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Senador Luiz Estevão

A/a Senador Teotonio 'lHe/a, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.golt:br

Sr. Editor,

Definitivamente, o jornal ignora os fatos e a verdade ao afirmar
CAeM critica omissão do Judiciário", 6/12) que existe a "constatação
de que também um parlamentar, o senador Luiz Estevão, esteve envol
vido no desvio de verbas públicasll

• Constatar, ségundo o Aurélio, es
tabelecer ou co.nsignar a verdade de (um fato), o estado de (uma coi
sa); comprovar; verificar". Talvez (o que duvido) a repórter disponha
de provas e informações que não chegarem até a CPI do Judiciário,
pois o relatório da comissão em nenhum momento afirma que eu seja
culpado de qualquer crime.
Esse pré-julgamento (o Ministério Público ainda não instaurou inquéri
to) depõe contra a isenção da jornalista na cobertura dos fatos e con
tra a tradição do Estadão de defesa das prerrogativas do cidadão.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

C/CJornalista Rosa Costa (Sucursal Brasília)

Ao Estado de S. Paulo
Seção Fórum dos Leitores
URGENTE

Brasília, 6 de Dezembro de 1999

Junho de 2000-Junho de 2000
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Senador Luíz Estevão
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Cordialmente,

Gostaria de .agradecer o generoso espaço e a ótima oportunidade qué
me foram oferecidos para apresentar a minha versão para os fatos
sobre a CPI do Judiciário, que vêm sendo sistematicamente distorci
dos por parte da mídia brasileira. Mas é preciso registrar pequenas
correções em relação ao que foi publicado em sua última edição. Eu
não fui indiciado nem denunciado pela CPI por qualquer crime ou ato
ilícito. A CPI apenas recomendou ao Ministério Público que prossiga
nas investigações sobre os negócios entre os Grupos OK e Monteiro
de Barros, já que este último construiu. o Fórum Trabalhista de SP e
manteve com nossas empresas diversas relações nos últimos anos.
Nunca houve ordem nenhuma do senador Ramez Tebet para fazer
chegar às minhas mãos documentos da CPI. Ao contrário, o senador
José Eduardo Dutra (PT-SE) foi quem se incumbiu de, sucessivamen
te, quebrar o sigilo de documentos e investir contra o decoro parla
mentar fazendo vazar informações confidenciais para a imprensa.
Finalmente, não é verdade que telefones de meu uso eventual tenham
aparecido "insistentemente" na quebra de sigilo do juiz Nicolau. Das 8
61igações registradas, apenas 4 têm mais de um minuto e a maioria não
chega a dez ·segundos, o que deixa claro que nunca houve conversação.'

Prezado Ronaldo,
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
311-4064/4054 Senado Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENf.\DO FEDc:RAL

Comissão de Ética do Senado Federal não foi criada· com o intuito
específico de avaliar um eventual pedido de cassação do meu mandato.
Existem quase duas dezenas de oedidos semelhantes anteriores ao
meu (que, aliás, não existe).
De fato, chegou a hora da comissão dizer a que veio. Se para defen
der a imagem do Senado como instituição e preservar a dignidade do
exercício do mandato parlamentar, ou se para servir àqueles que pre

tendem fazer deJa um tribunal de inquisição.

Sra. Jornalisto,

Ao Jornal do Brasil

Coluna Informe JB
A/C Jornalista Luciano Nunes Leal

URGENTE

Brasília, 6 de Dezembro de 1999

Junho de 2000-Junho de 2000

Mas apenas porque está COn5

áreas à no Se
onde atualmente funciona o

roi construído
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6 de Dezembro de 1999

de
sede, mais

da Sul. Edifício
Conselho Federal da Ordem em
há cerco de dez anos, ainda na

Thomaz Bastos.

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio VI'lela/ Gab. 25

311-4064/4054 Senado Federal

SENAD(=:';:-EC"c:~~AL

ConS8:rc de t:~i~8 ':~~:-:'~:"":-' ;.'::;"~'1'l~n~2r

~•. _ .~jU o "2 _'" :?-J sena689. doe

.'J7-'J -iP

Prezado JornalIsta
único. medo é que a OAB e o Senado Federal se deixem levar

"clamor" fabricado partidos de esquerda, que desejar' ? ver
cassado antes mesmo da conclusão das investigações (que seq ' ro-

iniciadas Ministério Público). verdadeira inquisição

os mais elementares do direito, defesa e
da da culpa, não da inocência até prova em contrá-

rio.
O relatório da CPI do Judiciário em nenhum momento afir.ma que

de crime e, muito esse rmrlf'lr'i·"ni1"p

"detalhe" é que tem levado muitas pessoas de bem e consciência a não
endossarem um de cassação dar.amente motivado por

ordem oolltll"':o-nl1l"'tlc'1nr'lo

último
de

8Y\r\f'.\-'LLLJ TOGNOZZI
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Sr. Editor,

À REVISTA VEJA
Seção Cartas
URGENTE

00583 Quinta-feira 22
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"(Senador Luiz Estevão) - A questão do licenciamento. Essa matéria é muito
fácil de responder, até porque ela foi questionada pelo partido de V. Exa.
(refere-se ao senador José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe) no momento
do registro de minha candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, no ano pas
sado, quando o Partido dos Trabalhadores entrou com ação no TRE, questio
nando o fato de que eu me declarava licenciado das empresas, maS teria as
sinado mais do que os documentos que V. Exa. Apresentai eu teria assinado
procurações, contratos referentes às empresas das quais estou licenciado.
E essa matéria foi julgada pelo TRE, à unanimidade, e foi julgada pelo Tri
bunal Superior Eleitoral l também à unanimidade, porque o que a lei diz não é
o que o Deputado Distrital, o detentor do mandato eletivo esteja proibido
de administrar empresas. O que ela diz é que ele não pode participar da ad
ministração das empresas financeiras e não pode participar de empresas
que tenham contratos com cláusulas não uniformes com o Poder Público, que

SENA~·C; }:~DER.AL
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A Justiça me concedeu espaço nas páginas do Correio Braziliense para que
eu tivesse o direito (seguidamente negado pelo jornal) de apresentar à opi
nião pública do Distrito Federal e do Brasil a verdade sobre vários fatos
levianamente distorcidos por este veículo de comunicação.
Empenhado em uma campanha pessoal para denegrir a minha imagem pública,
o Diretor de Redação do Correio Braziliense estampou por quatro vezes
manchetes no jornal acusando-me de ter mentido à CPI do Judiciário. Enviei
cartas à Redação do jornal, que foram ignoradas, mostrando que, ao contrá
rio, quem mente é o Correio Braziliense.
Parece evidente que a intenção do jornal é fazer prevalecer a teoria do
ideólogo nazista da comunicação de massas, Josepn Goebbels, para quem
"uma mentira repetida inúmeras vezes acaba se transformando em verda
de".
Para neutralizar essa sórdida e desonesta tática inspirada no que há de mais
repugnante na história da humanidade

l
quero reproduzir, na íntegra, sem

retoques, o trecho de meu depoimento à CPI do Judiciário em que eu escla
reci, à exaustão, a questão que o Correio Braziliense insiste em tentar mas
carar para a opinião pública.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Direito de Resposta

LUIZ ESTEVÃO NÃO MENTIU.
QUEM MENTE ÉO CORREIO BRAZILIEN5E

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 07 de dezembro de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

sena669A.doc
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Cordialmente,

r0--"'? L..2..............
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-406414054 Senado Federal

luiz.estevao@Senado.gov.br

1) Documento do Banco Central comprova que nem eu, nem minha esposa nem
qualquer das empresas do Grupo OK teve qualquer envolvimento com a li-
quidação da Colmeia e da Haspa.

2) Nossa instituição financeira existe desde 1982, oito anos antes da posse do
ex-presidente Femando Collor.

3) O Ministério Público do DF realizou em 1994 uma investigação de 90 dias na
Fundação Luiz Estevão e não encontrou qualquer elemento que pudesse en-
sejar pedido de cassação por abuso econômico.

4) A fazenda citada fica a 20 km do centro de Brasília e integrava "área de ex-
pansão urbana" desde 1991, quatro anos antes de eu assumir o mandato de
deputado distrital. O governo do PT é que tentou revertê-la para área rural

Com referência a matéria "Senador, Milionário, Suspeito", cumpre infonnar:
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Senador
Senador Teotonio Gabo 25
311-4064 / 4054 Senado Federal

Sr. Editor,

ÀRevista Época
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Duas reportagens citam meu nome e desejaria contestar as informa
ções publicadas:

1) Em "Carta quase Marcada" (Póg. não sou acusado por nmguem e
jamais menti à CPI do Judiciário. Em meu ~epoimento, em poder do
repórter 1 admiti assinar contratos, procurações e outros documentos

em nome do OK, na condição de acionista majoritário, ainda que
estivesse (e ainda esteja) afastado das funções administrativas das
empresas. Não fui o financiador da campanha do governador

Roriz, a quem não fiz uma única doação. É insultuosa e a
afirmação de que eu "favores" a colegas senadores em troca

de apoio. Dedico meu tempo no Senado a cumprir o mandato que ad

versários políticos rancorosos tentam usurpar sem acusação formal ou
uma única prova que deponha contra a minha conduta no Parlamento.
2) Em "Um Poder ParaleJo" (Póg. quero registrar que eu fui o au
tor das denúncias sobre a nefasta ação da espionagem política monta
da pelo governador Cristovam dentro da PM do usando

para isso mais de 200 homens dentro do próprio palácio. Também fui
objeto dos arapongas, que chegaram a viajar para fora do DF para vi
sitar fazendas de minha propriedade..Cristovam tinha como seu chefe
do Gabinete MHitar o coronel apontcido pela própria imprensa como o
chefe do esquema de espionagem da P2.

Brasília, 7 de Dezembro de 1999

Junho de 2000
Junho de 2000

sena681.doc

Luiz
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leitura do texto acima confirma:

MENTIU.
ÉO CORREIO BRAZILIEN5E

é uma situação de poder concedente. Então I uma situação completamente

diferente.

Por outro lado I quero lembrar o seguinte: o fato de eu me licenciar da admi

nistração - e efetivamente me licenciei I não por uma formalidade

Im~JeCllmienl'o de ser uma pessoa, como outra, nrunre)C:,cP'I"l"TC'

e estar lá. Equem o meu trabalho no
nesses poucos dias, sabe da minha presença permanente aqui nesta Casa, nas

sessões, nas comissões, no meu gabinete e tudo isso. Todos os senhores 

não há nenhuma Senadora presente - são testemunhas de que eu não

estar aqui e lá. Portanto, eu tomei essa o que não me

dei como acionista das empresas, de continuar inclusive assinando

inclusive assinando contratos, inclusive assinando procurações, inclusive re

cebendo notificações judiciais. Logo, não há nenhum conflito nisso I e Q ma
téria foi mais alta Corte de da Justiça Eleitoral,

é o TSE."
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Ao Estado de S. Paulo

Seção Cartas dos Leitores

C/C Jornalista Rosa Costa (Sucursal Brasília)

A OAB não tratou de qualquer acusação de uma inexistente quebra de

decoro parlamentar. Ela manifestou-se favoravelmente ao aprofunda

mento das investigações relacionadas ao relatório da CPI do Judiciá

rio, investigações essas que, aliás, defendo veementemente. Somente

elas poderão, no momento e foro oportunos, assegurar-me o direito de

produzir a defesa e provar a minha completa inocênc}a. Finalmente,

cabe registrar, mais uma vez, que a CPI não me denunciou pela prática

de qualquer crime, apenas recomendando o prosseguimento da apura

ção pejo Ministério Público.
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio V/1ela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLElVlENTü
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Confesso minha perplexidade diante do teor de sua coluna de hoje. Eu ja

mais pretendi abrigar-me sob a imunidade parlamentar para evitar a apura

ção de qualquer denúncia que envolva o meu nome. Ao contrário, em diversas

entrevistas deixei claras duas observações:

1) O aprofundamento das investigações na esfera do Judiciário só permitirá

que eu prove minha completa inocência.
2) Abro mão da' minha imunidade para responder a qualquer processo que

alguém julgue pertinente com base no relatório da CPI do Judiciário.
Quero rechaçar as insinuações insultuosas à minha pessoa ( "fatos impro
bos", "males advindos dos tempos de licenciosidade", "origens mal explicadas
de fortunasll ou l'acusações que perseguem sua sombra") e registrar que o

dever. de uma imprensa responsável e independente é oferecer à Justiça

todos os elementos de prova de que disponha relativos à prática de qualquer
ilícito.

Não creio que esse seja o seu caso, que o colunista disponha de qualquer in

dício ou evidência que justifique suas afirmações. Do contrário, ce.rtamente,

os mais de 30 anoS que nos conhecemos e os quase 40 anos de sua coluna

diária seriam suficientes para que tais elementos viessem a público.

Quero lembrar, inclusive, ao colunista que ele mesmo teve a oportunidade de

constatar a lisura com que sempre conduzi todos os negócios de minhas em

presas, quando sentou-se à mesa diversas ocasiões para tratar da constru

ção do edifício-sede do Correio Braziliense, empreendida pelo Grupo OK, e
do Centro Empresarial Assis Chateaubriand , objeto também de acordo en
tre as partes.

Sr. Jornalista,

Ao Jornalista

Ari Cunha

Coluna "Visto, Lido e Ouvidoll

Brasíiia, 7 de Dezembro de 1999

lia

Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

Sr. Editor,

Brasília, 7 de Dezembro de 1999
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Prezada Jornalista,
Faltou registrar que existem centenas de e-mails a favor da minha
cassação oriundos de provedores iguais aos que você citou (como Ho-

r

2 de Dezembro de 1999

Brasília, 9 de Dezembro de 99

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A' Jornalista
Minam Guaraciaba
Coluna "Brasília - Df/I

Urgente

Ao Jornalista

o Globo
URGENTE

Sr.
Já que Q nota publicada hoje apenas é uma réplica da nota publicada no

dia 2 de dezembro pela coluna" Brasília-DF" t do Correio Braziliense, e

muito similar em à do dia 7 de dezembro, no Painel da Folha,
tomo a liberdade de lhe transmitir apenas 9- resposta enviada à sua
antecessora..

Junho de 2000Junho de 2000

/

r

S. Paulo

SENADQ ~EDER/:'L
CjPseli;.:' (r;: É;-isa ~ !'2Cnrc: P;,r::::ln<=!!1tai

i(~_-", _ <---I---_t:J
Fi~ ---Q-:?-C. " ..r.
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7 de Dezembro de 1999

fax ou
Ou o VJ •

mento, sentadas em suas cadeiras,
manifestando-se livremente sobre o

Não existem centenas de faxes de um mesmo lugar em apoio à mi-
pessoa no Senado Federal.

O mínimo que se é que o ilustre colunista tenha o bom senso de
subestimar intelioênda alheia.

Prezado

Jornalista
RAIMUNDO
Painel da Folha
Sucursal
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tMail, BrasJ1 On Lifle, ZipMail, Altavista etc.J uma vez que milhões de
pessoas em todo o mundo os utilizam. Não vejo nenhuma !'lega/idade ou
imoralidade nisso, assim como não vejo o que possa haver de errado
em servidores públicos apoiarem a minha defesa. Do mesmo modo, o
Senado tem recebido diversos e-mails e fax oriundos dos vários ór
gãos públicos federais e locais. Nem por isso acho que o cidadão, sim
plesmente por ser um funcionário público, está impedido de manifes-
tar a sua opinião.
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Senador Luiz Estevão
A/a Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov. br
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Senador Luiz Estevão

A/a Senador Teotonio Vl1ela~ Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

Juiz. estevao@senado.gov.br

Brasília, 4 de Novembro de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

AIc Jornalista Dad Squarisi
Editora de

Infelizmente, a matéria do Correio em 4/11 ("O projeto que não existiu/')
não contempla as respostas por mim dadas ao repórter Antônio Vital, daí a
enxurrada de erros publicadas.
1) Tanto o projeto existiu que dispomos de cópia de ofício enviado oela Se
cretaria ao Grupo Monteiro de Barros comunicando a aprovação do
básico e o estudo de viabilidade técnico-econômico do terminal".
2) Em nenhum momento o texto menciona que o Grupo Monteiro de Barros,
no mesmo empreendimento do Terminal Intermodal de Cargas Santo Anto
nio, associou-se às empresas Mendes Júnior (1989), Andrade Gutierrez
(1992) e Calberson Overseas (1996), associações essas também desconheci
das da Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. A razão é
simples e conhecida do repórter: o contrato firmado reza que as subroga
ções eventualmente feitas não precisavam ser comunicadas ao governo flu
minense.
3) Documento em nosso poder atesta que o contrato assinado pelo Grupo
Monteiro de Barros data de 1989 e não de 1994, como desinformou a Se
cretaria de Transportes.
4) Finalmente, o. terreno destinado ao terminal não é de 3 mil metros qua
drados I como publicado, mas de 3 milhões de metros quadrados.

Sr. Redator,

Ao Correio Braziliense
Coluna Sr. Redator

Junho de 2000
Junho de 2000
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de Novembro de 1999

Cordialmente,

Estranhei o conteúdo de seu comentário no Jornal da Globo de ontem
à noite e no Bom Dia Brasil de (4). Na verdade, eu não sou

acusado de nada. espero apenas que alguém de fato me acuse
este se transforme imediatamente em acusado,

do processar toda e pessoa aue investir contra a minha hon-

Prezado Franklin,

URGENTE

(~.



Ao Correio Braziliense
Redação - Seção "Sr. Redator"
URGENTE

A/c Jornalista DAD SQUARISr
Editora de Opinião
C/C Dr. João Augusto Cabral (Diretor-Executivo)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Por isso; meu amigo Requião; agradeço a ~ Ex Q pela gentileza da sua
referência, mas eu, quando tenho que dizer as coisas, digo o que pen
so: Rafael Greca, acho que a CPI foi criada. Ministro dos Transporte,
acho, com toda a sinceridade; que v: Ex Q tem que vir depor e vamos
ouvir o seu depoimento. E vou além, embora o nosso amigo Requião não
tenha falado: nosso ilustre Senador do PMDB de Brasília, eu acho,
querido Presidente, que ele devia renunciar à Sub-relataria da Comis
são. Acho que ele não se diminuiria por isso. Ele se somaria e seria
bom mostrar esse desprendimento e evitar esse constrangimento que
estásendo criado. Eu não entro nem na análise da questão. Há uma CPI
funcionando. E/~ está expondo: estáse defendendo. Acho isso normal. .
Mas criou um constrangimento por outro lado. Acho que o normalseria
ele, espontaneamente, pedir a v: ExQ

I ao Relator e ao nosso Líder o
seu afastamento.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DO DISCURSO DO SENADOR PEDRO
5IMON NA SESSA-O DO SENADO FEDERAL EM 4/11/99

e .....

Junho de 2000
Junho de 2000
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Brasília, 5 de Novembro de 1999

S;::N.L\uC FECERAL
COf1'S~;i~:: ~~!:; j~ti::.':l ~ e,~c,..!,.::! ;-'~:!~!":"Ient~í

D.LD :..;~ 7· 9C;fl.:r:::.:r- . .' .._...._.._.__~

~;:; -.._.~~3 .fl

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

r~--.,,,,L-9~ ...........
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov. br

A reportagem"PMDB tenta saída para caso de Estevão" comete alguns
equívocos: 1) A leitura das notas taquigráficas do discurso do senador
Pedro Simon deixa daro que ele apenas me aconselhou a renunciar à
sub-relatoria do PPA porque preferia me preservar do destaque im
posto pela pusilânime patrulha e pré-julgamento patrocinados por par
te da mídia. Em nenhum momento ele condenou a minha eScolha pelo
partido, como afirma o jornal (NOTAS TAQUIGRÁFICAS ANEXAS);
2) O senador Jáder Barbalho não está_em absoluto constrangido com
a minha indicação, simplesmente pelo fato de que sou senador em ple
no exercício do mandato e nada ficou provado contra mim após oito

meses de ,investigações pela CPI do Judiciário.
A despeito do desejo de alguns, continuarei exercendo o mandato de
senador em sua plenitude, o que é meu dever para com os eleitores e o

Distrito Federal.

Sr. Redator;

~
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Por isso, meu amigo Requião, agradeço a V Ex" pela gentileza da sua
, referência, mas eu, quando. tenho que dizer as coisas, digo o que pen

so: Rafael Greca, acho que a CPI foi criada. Ministro dos Transporte,
acho, com toda a sinceridade, que li: Ex" tem que vir depor e vamos
ouvir o seu depoimento. E vou além, embora o nosso amigo Requião não
tenha falado: nosso ilustre Senador do PMDB de Brasília, eu
querido Presidente, que ele devia renunciar à Sub-relataria da Comis
são. Acho que e/e não se diminuiria por issp. Ele se somaria e seria
bom mostrar esse desprendimento e evitar esse constrangimento que
estáser: ) criado. Eu não entro nem na análise dá questão. Há uma
funcionando. Ele está expondo;' está se defendendo. Acho isso normal.

. Mas criou um outro lado. Acho que o normal seria
ele, espontaneamente, pedir a V Ex" , ao Relator e ao nosso Líder o
seu afastamento.

Junho de 2000
Junho de 2000
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5 de Novembro de 1999
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Sr. Editor,

Ao Estado de S. Paulo
Redação - Seção "Fórum dos Leitores"
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Brasília, 8 de' Novembro de 1999

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio VJ1ela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sobre reportagem publicada em 6/11, gostaria de indagar de sua autora e
do jornal: a que "envolvimento" de empresas do senador Luiz Estevão com a
obra do Fórum do TRT-SP ela se refere? Não há um único documento ou
depoimento na CPI do Judiciário que confirme essa afirmação. Do mesmo
modo, desconheço qualquer solicitação feita pela CPI à Receita Federal so
bre a minha pessoa.
Sobre as fantasiosas "pressões" do PMDB para "impedir que as denúncias"
contra mim entrem no relatório, vale a pergunta já feita: que denúncias?
Quem denuncia? Até gostaria que alguém me acusasse de fato porque pas
sará a ser acusado. Nem eu nem o meu partido precisamos pressionar nin
guém simplesmente porque nada ficou provado.
Sobre as declarações do relator Paulo Souto I concordo inteiramente: esse
caso tem conotações políticas. Só essa frase já explica suficientemente
porque a CPI está há oito meses investigando um senador que nada tem a
ver com a denúncia de irregularidades na obra do TRT-SP.

Sr. Editor,

Brasília, 8 de Novembro de 1999

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas do? Leitores
URGENTE

~

Junho de 2000Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado federal
luiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sou forçado a retificar outra informação incorreta publicada pelo jornal
(8/11) a meu respeito. Eu não estou sendo investigado por envolvimento em
superfaturamento de obras. A CPI do Judiciário investigou, ao longo de oito
meses, as relações comerciais entre as minhas empresas e o grupo empresa
rial responsável pela construção do TRT-SP e não identificou qualquer indí-
cio da minha participação na obra. Éjustamente por essa razão que não só o
PMDB indicou-me para a sub-relatoria do PPA como pretendo realizar um
trabalho tão bom quanto o que executei como relator da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, no semestre passado, pelo qual aliás fui elogiado por con
gressistas de todos os partidos.

Sr. Editor,

....
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Brasília, 8 de Novembro de 1999

sena60S. doe

Ao Jornal O Globo
Colunista Ricardo Boechat
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Senador Luiz Estevão
Senador Teotonio VJ1e/a, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal

Sr. J ornalista
l

Desconheço com que fundamento alguém poderia me. acusar de quebra de
decoro parlamentar. Ainda que as mentirosas insinuações feitas contra mim
durante o processo de investigação da CPI do Judiciário tivessem se con
firmado, qualquer uma delas, todas se referem a um período em que eu não
era senador. Portanto, é risível imaginar-se um processo de quebra de deco
ro parlamentar por atos praticados por quem não era parlamentar
Espero, como o colunista, que o Senado não se esquive de punir todos aque
les que de algum modo tenha contribuído para o desperdício e desvio de di
nheiro público na obra do TRT-SP ou em qualquer outra.
Atos nos quais eu não tive qualquer participação.

Junho de 2000----
Junho de 2000DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Brasília, 8 de Novembro de 1999

Quero retificar informação incorreta publicada pelo jornal (7/11) a meu
respeito. Eu não estou sendo investigado por possível envolvimento em su
f'lC",.f"TIII"'r'lmentode obras. A CPI do Judiciário investigou, ao longo de oito

relações comerciais entre as minhas empresas e o grupo empresa-
construção do TRT-SP e não identificou indí-

participação na obra. Éjustamente por essa razão que não só o
PMDB indicou-me para a sub-relataria do PPA como pretendo realizar um
trabalho tão bom quanto o que executei como relator da Lei de Diretrizes
Orçamentárias} no semestre passado, qual aliás fui elogiado por con
gressistas de todos os

Sr. Editor,

BRASíLIA
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE
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Sr. Editor,

Brasília, 8 de Novembro de 1999

00603 Quinta-feira 22

sena616. doe

Gt?-N.c-.DO ~EC:::R.A.L

r~--.':; L-Q~~

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio 'VJ1ela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.g0t/..br
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Senhor Editor,

No jornal de 9/11, há várias afirmações descabidas em relação à ques

tão da sub-relatoria do PPA. A CPI do Judiciário não encontrou "indí

cios de envolvimento" das minhas empresas com a construtora Incal.

Ela encontrou dezenas de cheques nominais, depósitos bancários, es

crituras públic"as, contratos regularmente firmados e outros docu

mentos contábeis, auditados tanto por uma empresa independente

quanto pelo próprio Banco Central, dando conta da realização de di

versos negócios nos últimos dez anos, cujo valor total supera os R$ 48

milhões até hoje identificados pela CPI, como aliás venho afirmado

desde abril deste ano. Se as explicações não são consideradas satis

fatórias por parlamentares oportunistas como o deputado Agnelo

Queiroz, recomendo maior compromisso com a verdade e maior fideli

dade aos fatos e documentos apurados.

Ao Jornal de Brasília

Coluna "Cartas dos Leitores"

URGENTE

Brasília, 9 de Novembro de 1999
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio VI1elal Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Curioso o enfoque o da jornalista Eliane Cantanhêde em seu artigo de 7/11
("Mãos suja~, mãos limpas"). Não foi a CPI do Judiciário que "empacou no
caso Luiz Estevão", mas sim a imprensa, que insistiu em fabricar um suposto
envolvimento com as irregularidades da obra do TRT-SP, apesar de todos os
documentos e investigações resultaram em um enorme nada.

....
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Ao Jornal Folha de S. Paulo
Seção Painel dos Leitores
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ÀRevista IstoÉ

Seção de Cartas

Brasília, 10 de Novembro de 1999

Não fui nem sou "ligação brasiliense 11 com o juiz Nicolau Neto. Nem

ele, nem seu ex-genro nem o "informante" da CPI do Judiciário cita
ram meu nome em seus depoimentos.

Não jorraram cheques nas contas das minhas empresas e, na

o BC não só realizou uma devassa como atestou a idoneidade total das

operações realizadas pelo Banco OK e investiqados pela CPI do Judici
ário.

Não tenho nenhum

nador Jeqitimamente
a não ser o fato de ser se

exercício do meu mandato, não
ser pré-julgado por muito menos

Não acho provável que o relator Paulo Souto aponte envolvimento meu
em qualquer "maracutaia", já que, à luz de todos os documentos e fa-

tos recolhidos pela nada ficou contra a minha pessoa.
Finalmente, quero repudiar o recurso de edição de publicar-se a

minha foto inserida em outra que faz referência a um assunto total
mente diverso, a CPI do Narcotráfico.

Junho de 2000Junho de 2000
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9 de Novembro de 1999
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de 9/11, há várias afirmações descabidas em relação à ques

tão da sub-relataria do PP A. A CPI do Judiciário não encontrou "indí

envolvimento" das minhas empresas com a construtora Incal.

1~H''\rf'\fI'\+''''f'\1I dezenas de cheques nominais, bancários, es-
contratos firmados e outros docu-

auditados tanto por uma empresa IndePE~ndtemre

Banco Centro" dando conta da realização de di-

últimos dez anos, valor total supera os 48
milhões até identificados CPI, como aliás venho afirmado

desde abril deste ano. Se as exolicacões não são consideradas satis

fatórias

Queiroz, recomendo maior

dade aos fatos e documentos

Senhor

Ao Jornal Tribuna da

Co luna 1\Cartas dos Leitoresll

URGENTE
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..... e

Guardarei com muito carinho a sua coluna de hoje, para que ambos possamos lê
la no futuro. E farei isso por várias razões:
Mais do que a sua impressão de que falta-me vocação para exercer a política, o
que mais me marcou foram as razões apontadas para justificar tal julgamento.
Se a colunista considera que ceder a um patrulhamento torpe de adversários po
líticos e de parte da mídia seria um gesto de grandez~, nós não compartilhamos
da mesma noção daquilo que seja, verdadeiramente, grandeza em política.
É certo que apenas duas pessoas, verdadeiras amigas e imbuídas de sentimen
tos nobres, me aconselharam a abrir mão da sub-relataria. Mas porque elas de
sejavam poupar-me do impiedoso castigo que a mídia tanto aprecia impor àque
les a quem ela julga-se no direito de condenar sem provas. Eu não preciso enu
merar, nesta carta, as incontáveis vezes em que a imprensa enxovalhou a honra
de pessoas públicas, políticos ou não, para que pouco depois se provasse que
tudo não passava de mentira. De ex-ministros a figuras do mundo artístico, há
exemplos à vontade..
Recuso-me a acreditar que, jornalista experiente_ e conhecedora das artimanhas
do Congresso Nacional, a prezada colunista efetivamente acredite que políticos
francamente opostos a mim possam estar produzindo esse alarido em relação ao
PPA por "grandeza de alma" ou "visão do coletivo". Eu não esperaria jamais
aplausos da torcida adversária.
A questão está longe de ser um "capricho pessoal" ou de uma insistência, como
você escreveu, "numa função menor do ponto de vista objetivo". Muito ao contrá
rio. Recuso-me a ver tolhidas a abrangência e as responsabilidades do meu
mandato de senador porque alguns preferem julgar e condenar sem provas, an
tes mesmo da divulgação do relatório da CPl do Judiciário (que, registre-se, nada
encontrou que confirme esse suposto envolvimento com a obra do TRT-SP).
Gandhi, uma das figuras históricas que mais admiro, fez da resistência pacífica
sua arma contra a opressão britânica na índia. Resistiu, reagiu, inconformou-se,
jamais entregou-se, nunca cedeu àqueles que queriam mudar as suas convicções
não pela força das idéias, mas pelos expedientes mesquinhos do constrangi
mento, da pressão 1 da chantagem.
Nunca li em sua coluna a sugestão para que homens públicos muito mais experi
entes e em cargos mais importantes do que o meu, também atingidos por denún
cia na imprensa, deixassem seus cargos? Muito recentemente, denúncias na im
prensa buscaram envolver altíssimos representantes do povo em supostos es
cândalos de corrupção, desde remessas ilegais de dinheiro para o exterior até
contribuições irregulares em campanhas eleitorais. Nem por isso sua coluna afir-

Prezada Dora,

URGENTE

À Jornalista
OORAKRAMER
Coisas da Pol.itica
Jornal do Brasil

Brasília, 12 de Novembro de 1999

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 11 de Novembro de 99
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov.br

Sr. Editor,

Nunca fiz acordo nem me comprometi a renunciar à sub-refato~ia do
PPA. O suposto diálogo entre o deputado Geddel Lima e eu, citado no
texto de reportagem em 11/11, jamais aconteceu, o mesmo ocorrendo
em relação ao trecho alusivo ao senador Pedro 5imon. Finalmente,
como já reiterei a esse jornal inúmeras vezes, não sou acusado de

nada. Se a repórter está tão convicta de minha culpa, que ela própria
me acuse em suas matérias e assuma a responsabilidade por seus atos·.

A.
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Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores
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Senador Luiz Estevão
SENADO FEDERAL -ALA TEOTÔNIO V/LELU - GAB.15

FONE 311-4065 FAX 311-1136

Brasília, 15 de Novembro de 1999

Prezado Raimundo, .

Ao Jornalista Raimundo Costa
Folha de S. Paulo I Sucursal Brasília
Coluna "Painel"

Sobre a nota "Escapa ou Não", na coluna "Painel" de 14/11, é totalmente
despropositado insinuar-se que o relatório da CPI poderá me apontar como
"mentor da maracutaia" no capítulo referente ao TRT-SP. A única coisa apurada
em oito meses de investigação é que as empresas construtoras do fórum e o
Grupo OK realizaram juntos, ao longo de dez anos, diversos empreendimentos,
todos devidamente registrados contabilmente e através de cheques, depósitos
bancários e documentos oficiais. Entre esses negócios, todavia, não figurou a
construção do prédio do TRT-SP.

Junho de 2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Espero que, dentro do espírito democrático que sempre verifiquei existir em sua
coluna, a prezada jornalista também registre, como o fez hoje em relação ao pre
sidente ~a OAB, as minhas ponderações acerca de sua análise.

,:>~'""2'.~..:.
~Ç2"7 ~_ ..

Estevão
SE1VADO FEDERAL - ALA TEOTÔNIO VILELLA 

FONE 311-4065 FAX 311-1136

mar que o constrangimento era de todo o Parlamento; ou ainda, que qualquer um
deles estivesse expondo o governo ou a instituição a qualquer desconforto.
Quando troquei a Çltividade empresarial pela vida pública, sabia que isso implica- .
va em um longo aprendizado. Creio que, de fato, ninguém deixa jamais de apren
der alguma coisa em política. Mas a lição de solidariedade e de fidelidade ª que
você se refere, esta eu já aprendi há muito tempo: Bastou-me, para isso, aplicar
na política os ensinamentos que minha família me transmitiu desde menino. Di
versamente de sua errônea impressão sobre a minha pessoa, não me acostumei
a achar que pode mais quem tem mais. Isso é injusto e insultuoso. Não aplico re
gras do mundo empresarial na vida pública. Mais do que um erro, isso seria imo
ral.
Curioso como muitas pessoas parecem achar difícil avaliar as coisas dentro de
suas reais perspectivas. Fui empresário quase 30 anos. Não sou mais. Isso já fi
cou para trás. Sou hoje acionista de diversas empresas. Como deputado distrital
ou senador, nunca elaborei leis ou votei projetos com o escuso propósito de be
neficiar os negócios da minha família.
Não é correto julgar minha conduta de senador com base nas atividades que não
desempenho mais. Creio que não reivindico privilégios ao dizer que, como qual
quer outro parlamentar, pretendo ser avaliado politicamente por aquilo que faço
no exercício do meu mandato.
E, creia-me, não tenho compromisso maior do que honrar esse mandato.
Só quem recebeu o aval de 460 mil pessoas pode entender a extensão dessa
enorme responsabilidade.
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Senador Luiz Estevão
SEIVADO FEDERAL - ALA TEOTÔNIO VILELLA - GAB. 25

FONE 311-4065 FAX 311-1136
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Por três vezes, a matéria de 17/11 afirma que eu seria acusado pela relatório da
CPI do Judiciário de transgredir "um rol de artigos do Código Penal" mas em
nenhum momento a revista se digna a enunciá-los. A razão para isso é simples:
tais ilícitos não existem.
Nenhuma fortuna pipocou nas minhas contas. Todos os negócios mantidos entre
o Grupo OK e as empresas Monteiro de Barros foram suficientemente
esclarecidas e comprovou-se, pelas investigações, que estão todos contabilizados
por minhas empresas e se deram mediante cheques nominais, depósitos
bancários e outros instrumentos de absoluta fé pública.
Entre tais negócios, jamais se incluiu a construção do fórum do TRT-SP. Por isso,
nunca poderia estar envolvido em desvio de dinheiro público.
Não há um único documento me ligando, de qualquer modo; ao juiz acusado de
participar das supostas irregularidades.
Sobre o terminal de cargas do Rio de Janeiro, que a revista diz não existir, exibi à
repórter! em meu gabinete, dois documentos oficiais do governo do Estado
atestando a existência e a aprovação do projeto, do qual o Grupo OK
posteriomente se afastou.
Sobre o shopping do Lago Norte, também foi exaustivamente explicado à repórter
que o consórcio LPS jamais "exigiu" qualquer quantia a título de indenização por
parte do governo do DF. Os valores são decorrentes de decisão judicial em ação
iniciada pelo próprio govemo, visando retomar o terreno vendido.
A respeito das multas na DRT-DF, não existem os tais "generosos descontos". As
multas aplicadas ao Grupo OK são idênticas em valor às cobradas de todas as
empresas de igual porte no DF.

Senhor Editor,

Brasília, 15 de Novembro de 1999

À Revista Veja
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Junho de 2000Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
SENADO FEDERAL - ALA TEOTÔNIO VILELLA - GAB. 25

FONE 311-4065 FAx 311-1136

As empresas do Grupo OK explicaram perfeita e integralmente à CPI do Judiciário'
todos os recebimentos por parte do Grupo Monteiro de Barros (que não somam
sequer a metade dos tais US$ 48 milhões citados no artigo "Brasilienses
constrangidosll

, na edição de 14/11). Justamente por isso, não teria e não tenho
motivos para me constranger com o exercício legítimo e pleno do meu mandato,
ainda que algumas pessoas, inconformadas com a minha vitória eleitoral, teimem
em procurar golpeá-lo. .
Não reconheço no jornalista Armando Mendes nem em qualquer outro autoridade
para falar em nome de todos os eleitores de Brasília. Os eleitores manifestam-se
regularmente a cada quatro anos, mais recentemente em 1998, quando
delegaram tal função aos parlamentares eleitos no ano passado (entre os quais
me incluo). Desconheço que o jornalista tenha recebido igual procuração.
Por fim, que talo autor do artigo e o jornal que o publicou seguirem à risca a
sugestão de adotar-se o modelo francês e, inspiradas nas ideais democráticos
daquele país, praticarem mais a verdade e menos o pré-julgamento e a
perseguição político-partidária?

Prezado Armando,

Ao Jornalista Armando Mendes
Correio Braziliense

Brasília I 15 de Novembro de 1999

,.
~

L

t
(.

{,J

{.~

r".
~

L
L
L
l·
\:0
l.-

( .....



00613 Quinta-feira 22

sena636.doc

~~::~''' ..:\:.'.:''.; :':;~~:)EPAL

C'~~::::'i::;;:: l.1 ••: :. .::':.2 ~~ Uf;:;C;'.; ?\!ilamt:i~3r

~_ ....H" --2.. __.1__ . .3-.(
fls. -~!..2 /?-._ _._ ~.

Brasília, 16 de Novembro de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezada Dora,

À Jornalista DORA KRAMER
Jornal do Brasil
Coluna \I Coisas da Política"

o que é que você, ou qualquer pessoa, costuma fazer quando recebe o
salário? Em 99/0 dos casos, creio que a resposta é "pagar as contas ll

•

Esse raciocínio lógico, essa simples relação entre recebimento e pa
gamento, não parece ser levado em conta quando se trata de aval iar a
razão pela quai a Ikal pagava seus débitos ao Grupo OK sempre que
recebia pelos serviços que executava.
Difícil seria a Ikal, ou qualquer outra empresa, pagar seus rf\mFlf'f\mi~_

50S sem dinheiro.

Junho de 2000----
Junho de 2000

Senador Luiz Estevão
FEDERAL - ALA TEOTÔNIO VILELLA - GAB. 25

FONE 311-4065 FAX 311-1136

Senhor Editor,
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Acerca da reportagem de 15/11, gostaria de afirmar que não há qualquer ligação
entre minhas empresas ea obra do fórum do TRT-SP. Todos os negócios
mantidos entre o Grupo OK e as empresas Monteiro de Barros foram
suficientemente esclarecidos e comprovou-se, pelas investigações, que estão
todos contabilizados por minhas empresas e se deram mediante cheques
nominais, depósitos bancários e outros instrumentos de absoluta fé pública.
Entre tais negócios, jamais se incluiu a construção do fórum do TRToSP. Por isso,
nunca poderia estar envolvido em desvio de dinheiro público.
Não há um único documento me ligando, de qualquer modo, ao juiz acusado de
participar das supostas irregularidades.
Sobre meu trabalho na sub-relataria do PPA, gostaria de esclarecer que participei
de todas as reuniões promovidas pela Comissão Mista de Orçamento e pretendo
entregar minha parte no trabalho antes do prazo final.

À Revista Época
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 15 de Novembro de 1999
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br
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Sr. Redator,

Não existe ligação entre o Grupo OK e a obra do TRT paulista. Os
"profundos laços comerciais" entre nossas empresas e o Grupo Mon
teiro de Barros, citados pela reportagem, não incluíram a construção
da sede do Fórum Trabalhista. A fazenda em Mato Grosso teve sseu
valor avaliado por escritório especializado e independente entre R$
22 milhões e R$ 26 milhõesr perfeitamente compatível com os valores
por ela pagos. Sobre o terminal de cargas r entregamos à CPI do Judi
ciário documentos comprovando que as respostas dadas pelo secretá
rio de Transporte do Rio de Janeiro S?O incorretas: 1) o projeto do
term.inal foi aprovado em reunião da própria secretaria, conforme ata
em nosso poder; 2) o governo do estado desconhecia não só a nossa
participação no empreendimento mas também todas as demais parce
rias montadas pelo Grupo Monteiro de Barros para viabilizar o empre
endimento, com aS empresas Mendes Júnior (1989), Andrade Gutier
rez (1992) e Calberson Overseas (1996). O contrato de concessão não
obrigava o Grupo Monteiro de Barros a informar o Estado sobre qual
quer sub-rogação efetuada.

Ao Jornal CORREIO BRAZILIENSE
Coluna "Sr. Redator"
URGENTE
A/C Jornalista DAD SQUARISI
C/C Dr. João Augusto Cabral (Diretor-Executivo)
Ricardo Noblat (Diretor de Redação)

Brasília, 16 de Novembro de 1999
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Junho de 2000
Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

o texto da reportagem publicada em 16/11 induz o leitor a uma con
clusão incorreta. Dá-se a impressão de que os cheques recebidos pelo
Grupo OK não foram escriturados, oque não é em absoluto verdadeiro.
Todos os pagamentos foram detectados pela Receita Federal em nos
sa contabilidade. Por isso, repudio veementemente a afirmação de que
eu poderia ter cometido crimes de perjúrio ou desvio de dinheiro pú
blico.

Sr. Editor r

Ao Jornal O Globo
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 16 de Novembro de 1999
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Ao J ornaJista .

ARI CUNHA
Coluna "Visto I Lido e Ouvido"

Correio Braziliense
FAX 342-1417

A respeito de nossa conversa telefônica hoje (16) cedo, lhe encaminho
as informações orometidas.

Sob Suspeita

Para se ver que levantar suspeitas contra os outros é muito fácil. O
senador Luiz Estevão recorda ao arquiteto Carlos Magalhães que o
Tribunal de Contas da União considerou que a obra do edifício-sede do
Ministéro Público Federal em Brasília apresenta indícios de graves ir

como desvio de recursos e contratação de empresas
sem licitação. 'A obra ésupervisionada pelo escritório de Maaolhães.

Prezado Ari I

Junho de 2000

ab-como
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16 de Novembro de 1999

PMDB.

Uma interessante, para que você
solutamente ninguém está imune Q eventuais susoeitas:

TeU incluiu entre as obras
edifício-sede do U ;""i ....+,.;l>"i'"

Jornal Folha de S. Paulo
Coluna "Painel ll

J ornalisto RAIMUNDO COSTA

Não existe um único ato que eu tenho praticado como senador que

possa ser citado em qualquer relatório que a me incriminar
coisa "Saia Justa" em sua coluna de

Agora, incrível mesmo é a insinuação (nota "Carreiras em de
que o senador Jader Barb~ho ser no futuro

o relevante cargo de do Congresso se não "criar caso"
leia-se, fazer mole" em sua de não

contra mim ou contra QualQuer outro

Prezado Roimundo I
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Senador Luiz Estevão (PMDB-DF)

Brasília, 17 de Novembro de 1999

ISSO.

o relatório da CPI do Judiciário divulgado hoje (17) deixa claro .
que o que está sendo objeto de questionamento são exclusivamente as
relações comerciais ocorridas entre o Grupo üK e o Grupo Monteiro
de Barros.

O relatório remete tais questionamentos à investigação do Mi
nistério Público.

Apesar de já estar afastado da direção das empresas desde 1994,
considero que, na condição de empresário, irei, no foro e momento
oportunos, dar mais urna vez a demonstração da total legalidade e lisu- .
ra dessas relações empresariais.

Ressalto que, no que diz respeito ao exercício do mandato como
senador eleito pelo Distrito Federal, função da qual muito me orgulho,
o relatório da CPI do Judiciário não faz qualquer alusão à minha con
duta, circunstância que evidencia a absoluta correção com que tenho
exercido a atividade parlamentar.

Quem fizer a leitura do texto divulgado verificará exatamente

o....

r'·
\ ....-.:
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov. br

Nenhum dos depósitos listados pela CPI do Judiciário foi feito em
contas "minhas", como diz a matéria publicada em 118/11. Os pagamen
tos, devidamente contabilizados e sobre os quais foram recolhidos to- .
dos OS impostos pertinentes, referem-se a diversos negócios havidos
entre os grupos OK e Monteiro de Barros, para oS quais apresentei a
documentação correspondente. Farei o mesmo se e quançJo assim for

solicitado pela Justiça.
Reitero I uma vez mais I que no relatório da CPI não consta uma única
menção à minha conduta como senador-eleito pelo DF, sendo inadmis
sível a supo~ição de que possa ter quebrado o decoro parlamentar.
Sobre o sonho de meus adversários de ver-me no ostracismo, creio

que ele ainda está muito longe de ser alcançado.

Sr. Editor,

URGENTE

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores

Brasília
l

18 de Novembro de 99
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Gabo 25

311-4064 / 4054 Senado Federal

22 de Novembro de 1999
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A repórter Taciana Collet deveria consultar as listas de presenças da

Comissão Mista' de Orçamento do Congresso. antes de desinformar os
leitores na edição de 20/11. Eu compareci a todas as sessões da co-
missão, portanto o recado do senador Gilberto Mestrinho po- .
deria ser endereçado a qualquer um, menos a mim.
Do mesmo modo, não é verdadeira a afirmação de que eu teria recebi
do um ultimato do presidente do PMDB, que em nenhum momento me
pressionou a deixar a sub-relatoria do o que fiz movido por moti
vo de ordem pessoal na última sexta-feira. Constrangimento aos meus

de PMDB causam que fabricam fantasias de diá-
logos e situações que nunca aconteceram.
Por fim, sugiro que se faça uma leitura atenta do relatório da CPI do

... ...J;,.;~"";... pois nele não existe nenhuma acusação contra mim.

Sr. Editor,

Seção Cartas dos Leitores

Junho de 2000---Junho de 2000
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Os valores recebidos pelo Monteiro de Barros ao longo de quase

dez anos de diversos negócios e mantidos com as
empresas do OK foram à CPI do Judiciário. Todos

e feitos de forma legal e foram
devidamente contabilizados e, sobre eles, recolhidos os devidos im-

Auditoria do Banco Central no Banco OK, realizada a oedido da
CPI, não constatou nenhuma A Receita
quatro meses de não lavrou um único auto de infração can-

as minhas empresas. Poucas empresas no Brasil poderi.an
esse resultado. Creio que tais elementos são mais do que suficientes

comprovar a lisura dos encerrada a CPI, caberá
Justiça com a habitual Finalmente, espero realmente

que o Ministério Público a fundo o assunto porque isso só
comprovar, uma vez mais, que nada tive ou tenho a ver

fórum do TRT-SP.

Sr. Editor,

Ao Jornal O
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 18 de Novembro de 99
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À Folha de S. Paulo

Painel dos Leitores

URGENTE
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio .Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 /4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

Brasília, 18 de Novembro de 99

À Coluna do Estadão

O Estado de S. Paulo

URGENTE

Sr. Colunista,

Nunca tive pose, mas se meus adversários querem me ver combalidc

ainda vão ter que produzir muitas e novas calúnias e contar com maior
e mais destacado espaço na mídia.

A verdade está ao meu rado.

Junho de 2000Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio V/1ela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov. br

Sr. Editor,

Da parte. do Grupo OK, todos os pagamento feitos pelo Grupo Montei

ro de Barros foram justificados à CPI do J.udiciário mediante docu

mentos como faturas, duplicatas, contratos, escrituras, depósitos

bancários e' cheques nominativos, nos quais nem o Banco Central, em

auditoria, nem a Receita Federal, em quatro meses de investigação, .

identificou indícios de irregularidades.

Nqo há qualquer contradição entre o fato de um estar afastado da

direção das empresas desde 1994 e ter aposto minha ~ssinatura no

termo de acordo firmado para o projeto do terminal de cargas do Rio

de Janeiro, já que continuo sócio das mesmas.

Desconhecemos a forma como o Grupo Monteiro de Barros efetuou

seus lançamentos contábeis. Mas, no caso do Grupo OK, os lançamen

tos foram contabilizados em duas etapas: 1) como venda de imóveis,

refletind~ as transações efetuadas com o GMB (se tratava da venda

de 66 imóveis, permutados pela Fazenda Santa Terezinha); e 2) como

contratos de mútuo, refletindo as cessões de crédito feitas a outras

empresas do Grupo OK. Há duas transações distintas e sucessivas. A
venda e a cessão de dinheiro a recebe: a uma terceira pessoa.

f'~'
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A divulgação do relatório da CPI do Judiciário tem sido marcada

por uma grande dose de desinformação. Verifica-se no noticiário o in

sistente equívoco de afirmar-se que o relatório acusou da prática de
atos ilícitos I quando na verdade, nas quatro referências feitas à minha
pessoa e ao Grupo OK, existe apenas a recomendação para que o Mi
nistério Público prossiga na apuração dos fatos que foram alvo de in
vestigação por parte da comissão.

Não há quo/quer acusação contra a minha pessoa ou às empresas
do Grupo OK. Se a CPI houvesse recolhido provas e evidências de que
eu tivesse praticado qualquer dos atos ilícitos dos quais sou
mente acusado'pela imprensa, não vejo por que ela não teria manifes

tado essa sua c~nvicção de modo enfático I formali zendo uma denúncia
contra a minha pessoa.

Fico surpreso que a CPI, embora não tenha considerado sufici
entes as informações prestadas pelo Grupo Monteiro de Barros, não
tenha pedido novos documentos ou reconvocado para deoor o
tório da empresa.

novamente, os termos de minha dedaração de
17 de novembro, quando registrei o fato de que o relatório não faz

alusão à minha conduta como senador, circunstância que evi
dencia a absoluta correção com que tenho exercido a atividade
mentar. Quanto aos questionamentos feitos relativamente aos
os travados entre as minhas empresas e o Grupo Monteiro de
eles serão esdarecidos sempre que necessário.

O aprofundamento das investigações s6 me beneficia, pois dei
xará ainda mais evidente minha completa desconexão com a obra do
TRT de São Paulo.

Recebi, do PMDB, a honrosa e importante atribuição de
no semestre passado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano 2000.
Àquela altura, aliás, já se desenrolavam as investigações da CPI do
Judiciário e, não obstante, creio ter desempenhado minha tarefa com
todo o zelo e dedicação necessários. Pelo menos é o que se pode de
preender das diversas manifestações elogiosas que recebi de
mentares de vários partidos, indusive do bloco de oposição,

Junho de 2000Junho de 2000
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reparo àminha conduta como se
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r
Cordialmente,

.... .., ...esentel "faturas" em troca de
Isso é coisa de quem

nao e o meu caso.
No relatório da CPI, não há

Só os meus adversários
de cassação.

Prezado Raimundo,

Jornalista
RAIMUNDO COSTA
Coluna \'Painel"

Folha de S. Paulo
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Sr. Editor,

r~--.' ~ L.21----
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

/uiz. estevao@senado.gov.br

Brasília, 22 de Novembro de 1999
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Sobre artigo de Fernando Rodrigues à Página 2 e reportagem publi
cada à Página 15, em 20/11, gostaria de esclarecer que a suposta "de
núncia" publicada pelo Correio Braziliense é um assunto velho e já jul
gado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O fato de eu estar licenciado,
como determina a lei, das funções administrativas do Grupo OK não
me impede de exercer as atribuições inerentes a um acionista majori
tário, no caso firmar contratos e procurações, por exemplo. Sobre
esse tema, o PT tentou impugnar minha candidatura em 1998 e sua ar
gumentação foi derrotada, de forma unânime, tanto pejo TRE quanto
pelo TSE.

Lamento, com isso, desapontar aqueles que tão ardorosamente dese
jam ver-me cassado mesmo sem levar em conta princípios elementares
de justiçQ, tais como amplo direito de defesa e o ônus da prova para
quem acusa.

À Folha de s. Paulo
Seção Painel dos Leitores
URGENTE

~

Junho de 2000
Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão

aprovação, sem emendas, de meu relatório pelo plenário do Congresso
Nacional.

Tenho' a satisfação de recordar que, em meu relatório, foram in
cluídos no texto da LDO dispositivos vedando a destinação de verbas
para obras públicas que estivessem sob suspeita por parte do Tribunal
de Contas da União ou para obras com preços acima de determinado
limite.

O reconhecimento ao meu bom trabalho na relataria da LDO me
valeu um novo voto de confiança do partido, ao meu apontar para uma
das sub-relatorias do Plano Plurianual de Investimentos do governo
federal. Tal confiança me foi reiterada em diversas ocasiões, inclusive
após a divulgação do relatório da CPI, mesmo diante de uma lamentá
vel e covarde campanha orquestrada por adversários políticos para
que o PMDB voltasse atrás.

A forma com que o partido comportou-se no episódio apenas re
forçou meu sentimento de profundo orgulho em relação à agremiação
que integro, cuja história de lutas não registra caso em q~e o PMDB
tenha abandonado o caminho da correção e da defesa dos ideais de
mocráticos.

Em decorrência da lamentável distorção instalada na mídia, pre
tendo dediCar-me, nos próximos dias, à tarefa de esclarecer a opiniiío
pública sobre a verdade dos fatos e o efetivo teor do relatório da CPI
do Judiciário. Ao mesmo tempo, lamentavelmente um caso grave de
enfermidade acometeu um dos membros mais próximos de minha fa
mília, o que me leva a ausentar-me do Congresso Nacional entre os di
as 23 e 29 de novembro.

Por isso, solicitei hoje à Lidera.nça do PMDB que me desobrigue
da função de sub-relator do PPA, indicando outro colega para a tare
fa, uma vez que os prazos estão se esgotando e eu e o Partido não de
sejamos, diferentemente de outras legendas, trazer prejuízos ao in
teresse público com a demora na aprovação do referido projeto.

Brasília, 19 de Novembro de 1999
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Reportagem publicada no último dia 21, à Página 4, lembra muito os

panfletos elaborados por meus adversários nas eleições de 1998.

como a matéria, repletos de acusações levianas e informações

distorcidas. Vamos a elas:

1) Não é verdade que eu enfrente 11 pedidos de abertura de proces

sos no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, por ser senador/ as

discussões judiciais que travei ao longo dos anos subiram/ por força da

Constituição, para o 5TF. Além disso, a repórter incluiu em seu núme

ro mágico até mesmo os processos nos quais eu sou autor.

2) O relatório da CPI do Judiciário não-me acusa de qualquer crime;

7) A Colméia e a Haspa sofreram processo de liquidação extrajudicial

na década de 70. Documento (anexo) do Banco Central comprova que

nem eu, nem minha esposa nem qualquer das empresas do Grupo OK

teve qualquer envolvimento com aquelas instituições. Não houve uma

única transação registrada pelo BC.

3) O criminoso Osmarinho Cardoso da Silva só inventou a história de

meu envolvimento no seqüestro em seu·quarto depoimento, eu não era

candidato ao Senado quando o fato 'aconteceu e o caso não 'foi

vado sem provas. Sentença do desembargador Vaz de Mello e o posici

onamento do próprio Ministério Público registraram 44 contradições

na mentirosa versão do seqüestrador. Portanto/não sou apenas eu que

nego envolvimento.

(Apenas para informação, estou anexando resumo do voto do desem
bargador-relator no julgamento dos acusados).
4) Não há mistério na origem dos meus bens, declarados à Receita Fe

deral e públicos através do Tribunal Superior Eleitoral. Tais bens fo

ram reunidos em 30 anos de atividade empresarial e muito trabalho I

SE:·t.::~~.~~. () ~··:·:r·if~t~~~~:_

Sr. Editor,

Ao Jornal do Brasi I
Seção Cartas dos Leitores

URGENTE

Junho de 2000-
Junho de 2000

Leitores

22 de Novembro de 1999
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Sobre a "Caso de Justiça", gostaria de regiSTrar que o

relatório da CPI do Judiciário não me acusa da prática de nenhum cri-

me. recomenda ao Ministério Público que prossiga na

dos fatos, por considerar - do que discordo - que as explicações pres-,

todas OK sobre os com a construtora Ikal não fo-

.t"ll+; ... i,..,tl"'I+b esclarecidos.

dos fatos, o que só me benefici,ará. Ade-

!"\~~+~tl"'Irll"\ fazer uso de imunidade para defender-me

que for feita contra a minha pessoa em

Sr.

Revista

Seção Cartas

URGENTE
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Senador' Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vílela, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov. br
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br
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Em sua coluna do último dia 20, você citou. um charadista da CPI do
Judiciário. Esse· membro, além de charadista amador, deve ser um
calhorda, pois Só alguém com caráter baixo e meSquinho poderia resol- .
ver homenagear a própria mãe na escolha do nome de uma empresa
suspostamente destinada a realizar negócios escusos.
Ou, quem sabe, o charadista não tenha qualquer respeito pela própria
mãe. Vai ver que ela merece.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

Brasília, 22 de Novembro de 1999

Sra. Jornalista,

Ao Jornal O Globo
Coluna Panorama Político
A/C JORNAUSTA TERESA CRUVINEL
SucursaJ Brasília
FAX 322-8369

...
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que me valeram, por exemplo I por sete anos o título de líder empresa
rial do Centro-Oeste, segundo o jornal Gazeta Mercantil.
5) A revendedora de automóveis Planalto, da qual fui sócio , foi des
credenciada pela Ford cinco anos após eu ter deixado a sociedade.

6) Os pagamentos feitos pelo DNER foram pelo Banco OK decJarados
à CPI do Judiciário em agosto e constam do relatório final da comis
são. Foram recebidos , mediante procuração I para quitação de parcelas
de empréstimos feitos pela construtora Ikal junto ao Banco OK, em
préstimos esses considerados regulares e legais pela auditoria reali
zada pelo B~nco Central, a pedido da CPI, nos meses de julho e agosto

passados.
7) A liminar do ministro Marco Aurélio não impede a investigação de
qualquer empresa. Ela foi motivada pela quebra do sigilo constitucional
provocada pelo Ministério Público de São Paulo de documentos a ele

fornecidos pelo Banco OK.
8) É totalmente mentirosa a afirmação de que eu tenha intimidado
quem quer que seja. A repórter não pode desejar que eu conc~rde com
calúnias e desinformações, sejam elas publicadas ou ditas contra mi

nha pessoa.
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Estevão

Senador Teotonio Gab. 25
311-4064 / 4054 Senado Federal

Brasília, 22 de Novembro de 1999 .
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Cordialmente,

Sra.

Prezada Dara,

Na hipótese de o Ministério Público ingressar com qualquer denúncia
contra a minha pessoa, faço absoluta questão de que minha imunidade
parlamentar não seja obstáculo para qualquer investigação.
Eu tenho total interesse na apuração completa dos fatos, única forma
de provar que não tive nem tenho qualquer relação com a obra do TRT
SP. O meu oartido. o PMDB. tem o mesmo desejo.

" :"

Junho de 20001unho de 2000
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Senador Luiz Estevão

Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal

I
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Cordialmente,

Reportagem em sua edição 1573 comete graves equívocos em relação à minha

pessoa. Não sou acusado pelo relatório da CPI do Judiciário pela prática de ne

nhum crime. O trecho do relatório citado entre aspas simplesmente não existe no

documento assinado pelo relator Paulo Souto. Os documentos publicados pelo

Correio Braziliense foram fornecidos à CPI pelo próprio Banco OK e não

vaI? nada. A discussão sobre o afastamento da direção das empresas é velha de

mais de um ano, quando o Tribunal Regional e o Tribunal Superior Eleitoral re

jeitaram, unanimemente, ação neste sentido impetrada pelo PT do DF contra

minha candidatura ao Senado. Quem vazava informações da CPI (inclusive pro

tegidas por sigilo constitucional) era o senader José Eduardo Dutra, que por isso

mereceria ser processado por quebra de decoro. Minha queixa contra a repórter

era tão procedente que a nota distribuída pelo serviço de tempo real

da Agênciá Globo foi corrigida logo em

", .:

Sr. Editor,

Seção Cartas dos Leitores
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Sr. Jornalista,

c/c Coluna Sr. Redator / Jornalista DAD SQUARISI

Dr. JOÃO AUGUSTO CABRAL / Diretor-Executivo
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
/uiz. estevao@senado.gov.br

Cordialmente,

r~~,;> L-9~~

e ao decoro, muita gente, no Senado e no Ministério Público de São
Paulo, prefere a primeira opção.
Em seus quase :40 anos de existência, jamais o Correio Braziliense de- ,
dicou tanto espaço para conduzir a opinião pública contra uma pessoa.
Tal campanha foi levada a cabo pela determinação de um jornalista

que fala em democracia e jornalismo integrais, mas pratica aS meias
verdades e as meias éticas.
Fossem os' fatos adequádamente pesados e colocados para julgamento
da sociedade, seria o Sr. Noblat quem deveria estar formalizando o
seu pedido de renúncia do cargo de Diretor de Redação. Por ter mem
bros de sua família no comando de uma empresa de assessoria de, im
prensa cujos clientes ocuparam e ocupam, já. há muitos anos, um gran
de espaço e privilegiado tratamento no Correio Brazifiense.
Se para esse senhor não há, entre a atividade 'de assessoria de im
prensa e o exercício da edição-geral de um jornal diário, nenhum con
flito de ordem ética ou moral, então já se pode compreender porque
vemos, sucessivas vezes, as páginas do Correio Braziliense emitirem
julgamentos (e, pior, condenações) tão dissociadas dos fatos e da rea
lidade como aqueles dos quais tenho sido vítima.
Se é fato que não há meia democracia, e em respeito a ela, é indispen
sável a publicação desta carta pelo Sr. Ricardo Noblat.

Junho de 2000----
Junho de 2000

sena660. doe

Brasília, 22 de Novembro de 1999
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A fixação do jornalista Ricardo Noblat por determinadas pessoas não
é novidade para os brasilienses. Fernando Collor foi uma delas (tanto
que ele reproduz frase que se tornou célebre pelo ex-presidente: "O
tempo é senhor da razão"). Mais recentemente, tenho sido eu o objeto
de tal obsessão. .

De fato, não existe meia democracia nem meio jornalismo. Não exis
tem também, e isso é importante registrar, meia verdade ou meia éti
ca. Pelo menos para a maioria das pessoas. Lamentavelmente, o profis
sional incumbido de comandar a redação do Correio Braziliense não
endossa, através de seus gestos e ações, todas as afirmações acima.
Um bom exemplo é que o autor da "Carta ao Editor" do último domingo
cita trecho de uma carta por mim enviada ao jornal no dia 15 de no
vembro, Carta que, como tantas outras, só foi lida pelo próprio Noblat,
pois os feitores foram privados de lê-Ias e conhecer as minhas razões.
A sistemática censura às minhas cartas não é sintoma do exercício da
democracia do Diretor de Redação em relação àqueles que são alvo de
seus ataques.
O que, afinal, os zelosos repórteres do Correio Braziliense descobri
ram para merecer os elogios de seu chefe? Nada. Da primeira à ultima
reportagem, eles basearam-se apenas nos documentos à disposição da
CPI do Judiciário, que evidentemente figurariam no relatório final.
Só foram divulgados antes, e com grande estardalhaço pelo veículo em
questão, porque, entre a luz dos holofotes e o respeito à Constituição

SENADO FEDERAL
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Ao Jornal Correio Braziliense
A/C JORNALISTA RICARDO NOBLAT
Diretor de Redação
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Brasília, 22 de Novembro de 1999

Diferentemente do que afirma o editorial"As duas faces do Congres
SOIl (22/11), o relator da CPI do Judiciário não concluiu que eu deva
ser enquadrado por qualquer ato ilegal. No relatório I sua recomenda
ção é de que o Ministério Público aprofunde as investigações para que
se cheaue à verdade dos fatos. Esse é também o meu desejo.

Sr. Editor,

Ao Jornal Estado de São Paulo

Seção Fórum dos Leitores

Junho de 2000----
Junho de 2000

22 de Novembro de 1999
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Sr. Editor,

Nem o esprrlio corporativo nem
serviriam para que eu fosse

as
relatório da CPI do JudicIário

Sou o maior interessado na e dos fo-
e já declarei que abro mão de minha imunidade para que nenhum~

isenta e séria seja efetuada para esclarecer os fatos di
ante da
O Senador José Eduardo Dutra, auto-intitulado articulador das ten

de se abrir um processo de cassação contra a minha pessoal
demonstrou todo seu Senado Federal em declarações

por seus (e discu-

c

00636 Quinta-feira 22



00639 Quinta-feira 22

sena663. doe

S~i .i.~\DO FEDEtVi.L

~
CO;'l$e!h0 ;j;:- ftiC3 ~ C2CGiO P;:3riarr.entar

f n 27';i') J. ._-' -~_. e_. _

Fi$,. - ._.6-ª-~_.: e,

r~--.':; L-2~~

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

Luiz.estevao@senado.gov.br
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Cordialmente,

Estevão, em 1994, e não encontrou qualquer elemento que pudesse ensejar pedi
do de cassação por abuso econômico.
11) A fazenda citada fica a 20 km do centro de Brasília e integrava ~4área de ex
pansão urbana" desde 1991, quatro anos antes de eu assumir o mandato de de
putado distrital. O governo do PT é que tentou revertê-la para área rural. A valo
rização de 300 vezes do seu valor é fantasiosa. Convido a revista a apresentar
avaliação que comprove tal afinnação.
12) O Grupo üK discute na Justiça a cobrança por órgãos do governo federal de
taxas, tributos e outras obrigações, assim como o fazem milhares de outras em
presas em todo o País, inclusive a Editora Abril. Nem por isso li na revista Veja
que tais empresas são "caloteiras".

Junho de 2000

Brasília, 22 de Novembro de 1999

DIÁRlO

Várias reparós precisam ser feitos à reportagem publicada em sua edição de
24111.
l) Não é verdade que eu enfrente 11 pedidos de abertura de processos no Supre
mo Tribunal Federal. Na verdade, por ser senador, as discussões judiciais que
travei ao longo dos anos subiram, por força da Constituição, para o STF. Além
disso, as repórteres incluíram em seu número mágico até mesmo os processos
nos quais eu sou autor.
2) O relatório da CPI do Judiciário não infere nada. Quem infere que eu menti é a
revista. Convido-a a provar o que diz. Se a CPI realmente achasse que eu menti,
por que não me reconvocou ou ao Sr. Fábio Monteiro de Barros?
3) Quem feriu o decoro foi o senador José Eduardo Dutra, ao vazar para a im
prensa incontáveis informações protegidas pelo sigilo constitucional.
4) Por que a revista não registra que, das 68 ligações listadas pela CPI, apenas
quatro têm mais de um minuto? O próprio relator da CPI enfatizou este ponto ao
comentar o seu relatório, no último dia 17.
5) A discussão em torno do meu afastamento das funções administrativas do
Grupo üK foi levantada pelo PT do DF em 1998, ao tentar impugnar a minha
candidatura. Tanto o TRE quanto o TSE decidiram, unanimemente, que meu
afastamento não exclui a possibilidade de, na condição de acionista majoritário,
continuar podendo firmar documentos tais como procurações e contratos.
6) Não sou acusado de nada pela CPI. Convido a revista a publicar o trecho do
relatório em que sou responsabilizado por qualquer um dos atos citados no textQ.
7), A Colméia e a Haspa sofreram processo de liquidação extrajudicial na década
de 70. Documento (anexo) do Banco Central comprova que nem eu, nem minha
esposa nem qualquer das empresas do Grupo OK teve qualquer envolvimento
com aquelas instituições. Não houve uma única transação registrada pelo BC.
8) Nossa instituição financeira existe desde 1982, oito anos antes da posse do ex
presidente Fernando Collor, portanto a revista produziu apenas uma insinuação
mentirosa.
9) Foi justamente durante o governo do PI no DF (1995/1998) que as empresas
do Grupo üK realizaram mais obras para o metrô do DF, na condição de sub
contratadas. E não pairam contra elas qualquer questionamento por parte do
TeU.
10) A partir de denúncia de um ex-deputado do PT, o Ministério Público do DF
realizou uma investigação de §~~~~3~3a;:f~~%~1;E atividades da Fundação Luiz

I"'~{~~~~'I(:~:::'=' ~:l~ ~~_~('ê1 f; ;...:·f'\::)i\l P:rt1:~\~::taí
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Sr. Editor,

À Revista Veja
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE
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(*) Luiz Estevão é senador pelo PMDB-DF.

1993, firmou outro acordo com a Andrade Gutierrez, outra gigante do
setor. Nenhum dos dois têm documentos firmas reconhecidas, nem re
gistro em cartório. Assinam os principais sócios das empresas. É garan
tia bastante. O que há de irregular nisso?

No caso da fazenda, a CPI levantou dúvidas sobre seu real valor
porque preferiu acreditar em uma avaliação feita pelo lncra. A imprensa
já registrou incontáveis vezes que tais avaJiações resultaram em proces
sos judiciais e milionárias indenizações, pois o Incra, não raro, costuma
subavaliar as propriedades. Escritórios especializados em terras rurais
afiançam que a fazenda vale quatro vezes mais do que o Incra estipulou.
A imprensa nunca registrou essa discrepância, em meu favor.

Se eu desejasse realizar negócios às escondidas, por que eu iria
receber o dinheiro resultante deles através de cheques nominativos,
contabilizar todos os recebimentos nos livros-caixas das empresas e,
mais ainda, oferecer esses valores à tributação federal?

O relatório final da CPI do Judiciário esta à disposição de qualquer
brasileiro, em meu gabinete. Quem achar que el~ oferece base para a
abertura de qualquer ação judicial contra mim, que recorra à Justiça.
Mas, até o momento, ninguém me acusa.

A partir dé agora, essas questões passam a ser apreciadas por fo
ros judiciais experimentados no exame de questões empresariais. Não
serão analisadas à luz da patrulha da mídia ou pela pressão de adversá
rios políticos mobilizados para me prejudicar. Se houver algum pedido
para abrir um processo contra mim, serei o primeiro a ir à tribuna do Se
nado e pedir aos meus pares que permitam que o processo seja aberto.
O PMOS deixou clara a nossa posição: jamais nos oporemos à busca da
verdade mas também não admitiremos julgamentos políticos e levianos.

Sou totalmente contra a imunidade parlamentar. Ela desserve ao
político. Na Justiça, a dúvida beneficia o acusado até prova em contrário,
Na vida pública, ocorre o inverso: a dúvida é um malefício, uma cons
tante ameaça que paira sobre a honra e a reputação das pessoas. A vida
pública sujeita o cidadão a todo tipo de questionamento. Isso é compre
ensível. Mas o certo é que tais questionamentos possam ser investiga
dos e esclarecidos em sua totalidade pelas esferas competentes, asse
gurando-se sempre o amplo direito à defesa.

Junho de 2000
::..::----
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Luiz Estevão (*)

Nos últimos meses, ao ler os jornais, me deparo com a inevitável
frase. 110 senador Luiz Estevão, acusado pela CPI do Judiciário..." Nada
mais distanciado da verdade. Ninguém me acusa de nada no relatório
aprovado pela comissão que desde março de 1999 investigou denúncias
de irregularidades praticadas no âmbito do Poder Judiciário. Se o texto
no qual se baseiam todas as reportagens não me faz qualquer acusação,
então por que a opinião pública tem sido insistentemente levada a acre
ditar no contrário? Essa resposta, aliás muito simples, será dada com
este artigo.

teor do relatório sintetiza aquilo que os jornais pUblicaram ao
longo de oito meses de investigações, sem nenhuma novidade. A CPI
identificou a existência de uma grande movimentação de recursos
as empresas do Grupo Monteiro de Barros (construtoras do prédio
TRT-SP) e o Grupo OK, do qual sou acionista majoritário. Tais recursos
foram resultantes da realização de diversos negócios
que, registre-se, antecedem ao início da obra do

A CPI achou que, depois de oito meses de investigação - com
acesso a quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico -,não
conseguiu ser conclusiva sobre esse assunto e, j'sso, fez o deve-
ria fazer (aliás, o que eu faria se fosse a ou-
tra instância que prossiga

o que eu quero. Só a continuidade das investigações
oportunidade de provar que nada tive ou tenho a ver com a

irregularidades. Prestei, espontanea-
30 de junho. todos os negócios

Monteiro de Barros, foi convo..
dispunha. No ao

deipoi,mento na CPI, toda a imprensa afirmava que eu recon-
vocado. me reconvocou.

O único negócio que o Grupo QK foi instado a explicar. o fez de
maneira absolutamente correta. Foram os empréstimos do Banco DK ao
Grupo Monteiro de Barros. Tanto é verdade que a CPI atesta que, do
ponto de vista formal, todos os negócios que passam pelo Banco OK
estão absolutamente regulares.

- que o Banco Central atestou a idoneidade das operações
de nosso banco, especulou-se sobre outros dois temas em especial: o
terminal de cargas Santo Antonio, no Rio de Janeiro, e a aauisicão de
uma fazenda em Mato Grosso.

Ora, no negócio do terminal de o Grupo Monteiro de Barros
não teve apenas o Grupo OK como Em 1989, assinou uma
ceria com a Construtora Mendes Júnior, uma das maiores do Brasil.
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Seção Cartas
URGENTE

00642 Quinta-feira 22

00643 Quinta-feira 22

Luiz, estevao@Senado.gov.br

SEí~ADr:, FEDEP.AL
COr.~.::!hr '11? É~:C::l ê 8i:1C:'l11j ?nri:::msr.tar

,1?e--e...... I,y _. _._.2_.J_~

._._G:.±z .....f:- .___ sena669.doc

r~--..,- p l-2~...-.

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

presas em todo o País. Nem por isso li na revista Veja que tais empresas são
"caloteiras".

11) Nun~a houve empréstimo de nosso banco para empresas do Grupo O~.

Cordialmente,

sella669.doe

Brasília, 29 de Novembro de 1999
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Reitero termos de carta enviada em 22111 (e não publicada pela revista), a res
peito da matérias envolvendo meu nome.
1) Não enfrento 11 pedidos de abertura de processos no STF. As repórteres in
cluíram em seu número mágico até mesmo os processos nos quais eu sou autor.
2) O relatório da CPI do Judiciário não me acusa de nada e tampouco "infere"
que eu menti, como afmna a revista. Se a CPI realmente achasse que eu menti,
por que não me reconvocaria para depor?
3) A revista não registra que, das 68 ligações do juiz Nicolau Neto listadas pela
CPI, apenas quatro têm mais de um minuto, fato enfatizado pelo próprio relator
ao apresentar seu relatório, no último dia 17.
4) Tanto o TRE quanto o TSE decidiram em 1998, unanimemente, que m~u
afastamento das funções administrativas do Grupo OK (desde 1994) não exclui a
possibilidade de, na condição de acionista majoritário, eu continuar podendo fir
mar documentos tais como procurações e contratos.
5) Documento do Banco Central comprova CLUe nem eu, nem minha esposa nem
qualquer das empresas do Grupo OK teve qualquer envolvimento com a liquida
ção da Colmeia e da Haspa. Jamais houve urna única transação registrada pelo
BC.
6) Nossa instituição financeira existe desde 1982, oito anos antes da posse do ex
presidente Fernando Collor, portanto a revista produziu apenas urna insinuação
mentirosa.
7) Foi justamente durante o governo do PT (1995/98) que as empresas do Grupo
OK realizaram mais obras para o metrô do DF, na condição de subcontratadas. E
não paira contra elas qualquer questionamento por pane do TCU.
8) O Ministério Público do DF realizou em 1994 uma investigação de 90 dias na
Fundação Luiz Estevão e não encontrou qualquer elemento que pudesse ensejar
pedido de cassação por abuso econômico.
9) A fazenda citada fica a 20 km do centro de Brasília e integrava "área de ex
pansão urbana" desde 1991, quatro anos antes de eu assumir o mandato de de
putado distrital. O governo do PT é que tentou revertê-la para área rural. A valo
rização de 300 vezes do seu valor é fantasiosa. Convido a revista a apresentar
avaliação que. comprove tal afirmação.
10) O Grupo OK discute na Justiça a cobrança por órgãos do governo federal de
taxas, tributos e outras obrigações, assim como o fazem milhares de outras em-

Sr. Editor,
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Brasília, 7 de Outubro de 1999

Sr. Redator,

Estão errados o título e o subtítulo da matéria publicada em sua edi

ção de 7/10 1 sobre a CPI do Judiciário. Nenhum.depoimento era men

cionado no requerimento derrotado na votação dos senadores. O único

depoimento que prestei à CPI foi voluntário, em junho, e já continha
todas as informações que eram novamente solicitadas pelo requeri-
mento. Mas pelo menos em um quero parabenizar a f"ODnnf"01'f'lf"lD'M

ela diz, textualmente, que o requerimento derrotado não tinha

intenção de produzir informações relevantes para o trabaJho
da CPI do Judiciário mas, isto sim l preparar uma "armadilha" contra a
minha pessoa. Manobra, aliás, fracassada.

A/C Jornalista DAD SQUARISI
Editora de

À Colunà Sr. Redator
Correio Braziliense

Urgente

Junho de 2000

r
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Sobre nota publicada hoje na coluna "Danuzd', que é
temente inútil o ofício idealizado pelo senador José Eduardo Dutra e
enviado à Secretaria de do Estado do Rio de Janeiro.

Simplesmente porque o OK realizou
secretaria. Fizemos l isto sim, uma associ

com a empresa que obteve do Estado

concessão para construir o terminal intermodal de cargas.
essa empresa que mantivemos todos os relacionamentos e a

~~OC'+"'~t"'lC' todos os serviços que incluíram trabalho técnico 1 co-
e financeiro desenvolvido OK. Deixamos o

empreendimento antes mesmo do prazo para que o oro ieto de
terminal fosse aoresentado ao Estado.

Sr. Editor,

Brasília, 1° de Outubro de 1999

Ao Jornal do Brasil

Seção de Cartas
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Brasília, 8 de Outubro de 1999

Quero repudiar. nos termos mais veementes, o conteúdo do artigo "Sem

marmelada". assinado na edição de 8/10 pela jornalista Eliane Canta

nhêde. Sua falta de compromisso com a verdade fica evidente nas diver

sas ilações e insinuações que não guardam qualquer sintonia com os

fatos e os documentos em poder da CPI do Judiciário.

O requerimento rejeitado na última quarta-feira era uma peça de finalida

de exclusivamente política. que não solicitava o fornecimento de uma

única informação que a CPI já não tenha em seu poder. Só havia um se

nador do PMDB no plenário da comissão. Portanto, ao rejeitá-lo, a CPI

não livrou a cara de ninguém I mas apenas tratou com seriedade uma

questão que envolve, simultaneamente, o interesse público e a minha

reputação política e pessoal. Igual cuidado não teve a colunista. infeliz

mente.

Desconheço a declaração do presidente do STF mas se existem peixes

graúdos na rede da CPI eu não sou um deles. Em meio a incontáveis

denúncias de desmandos e corrupção nos mais diversos escalões do

Poder Judiciário brasileiro, algumas pessoas tentaram, ao longo dos úl-

Sr. Editor,

C/c Sr. Otávio Frias Filho I Jornalista Eliane Cantanhêde

À Folha de S.

Redação - Seção Painel do

."e

Junho de 2000-

Brasília, 7 de Outubro de 1999
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/ 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br
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Estão errados o título e o subtítulo da matéria publicada em sua edi
ção de 7/10, sobre a CPI do Judiciário. Nenhum depoimento era men- .
cionado no requerimento derrotado na votação dos senadores. O únicõ
depoimento que prestei à CPI foi voluntário, em junho, e já continha
todas as informações que eram novamente solicitadas pelo requeri
mento. Mas pelo menos em um pont·o quero parabenizar a reportagem,
quando ela diz, textualmente, que o requerimento derrotado não tinha
qualquer intenção de produzir informaç.ões relevantes para o trabalho
da CPI do Judiciário mas, isto sim, preparar uma "armadilha" contra a
minha pessoa. Manobra, aliás, fracassada.

Sr. Redator,

:.....

t~

À Coluna Sr. Redator
Correio Braziliense

Urgente

A/C Jornalista DAD SQUARISI

Editora de Opinião

(

'-o
f
\...

\-..

l

1_

r.'
c
t.
C,

f~)

r

00646 Quinta-feira 22



00649 Quinta-feira 22

sena571. doe

de Outubro de 1999

~

SEtJ/',Dr:l ;:::~::::;::;;\~ ..
C:cr.!~::!;;{~ .:.; ~ ~.:~~::;. c .: jr-...... ~;. . · ~f~=:;r:6;"';t2?·

lZêe-;··:·' 2- ." .: V
Hs _..,_ ._j}l-4: r

r
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311..4064/4054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ao Jornal O Globo

Redação - Seção de Cartas dos Leitores
C/c

Diretor da Sucursal DF Sr. Jornalista Dácia Malta
Repórter Maria Lima

Sr. Editor,

A reportagem publicada em 10/10 sobre a CPl do Judiciário merece vários re
paros:

1) É absurda e obtusa a afirmação de que eu recebi 40% de R$ 87 milhões.
não recebi nada mas sim diversas empresas do Grupo OK com as quais o
Grupo Monteiro de Barros realizou negócios. Cito o próprio jornal, em junho
passado, para lembrar aos leitores que publicou-se a cifra de R$ 260 milhões

pagos pelo TRT-SP à Ikal. Portanto, o total pago pelo GMB ao Grupo OK no

período da obra do tribunal (1992 a 1999, durante o qual eles tiveram outras
obras e empreendimentos, evidentemente) representa menos de 10% daquilo
que eles receberam apenas da obra do tribunal. Além disso, se a CPI detém o
sigilo bancário e fiscal das empresas do GMB, como não conseguiu ainda
identificar a destinação dessa enorme diferença entre o total de R$ 260 milhões
pagos pela obra e os R$ 87 milhões citados na reportagem?

2) O requerimento rejeitado no último dia 6/10 era totalmente disparatado por
que todas.as informações nele pedidas já haviam sido prestadas à CPI por
cartórios de todo o Brasil, pela Receita Federal e pelo Banco Central.

3) Quem deve merecer um processo por falta de decoro é o senador José
Eduardo Dutra por estar fazendo acusações levianas a outro senador e por
estar, ilegalmente, vazando informações em poder da CPI que são protegidas
por sigilo bancário e fiscal.

~..... _.'~

Junho de 2000

;:·.::,rl::I·11~ljr2r

Estevão

SENADO FEDERAL
~::~r;~f-:ho rj-:~
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vão.

Os "indícios" citados pela jornalista existem só na nefasta imaginação de

quem pouco ou nada leu dos documentos recolhidos pela CP!. Não

existem centenas de. telefonemas suspeitos. As quatro únicas vezes em

que conversei com o juiz:Nicolau Neto, que não totalizam dez minutos de

diálogo, foram em datas como Natal, no seqüestro da minha filha ou

quando da minha eleição para o Senado. Não há, apesar da intensa

pesquisa feita em todos os cartórios do país e da quebra de sigilo bancá

rio dos envolvidos, qualquer movimentação bancária ou cheque me li

gando ao juiz paulista. Todos os negócios realizados entre o

Monteiro de Barros e o Grupo OK, muitos dos quais antecedem, inclusi

ve, a obra do fórum, foram plenamente justificados.

O dever de qualquer CPI é e sempre será ir até as últimas conseqüênci

as na apuração dos fatos determinados que motivaram a sua criação.

Para isso, não precisa da ordem de nenhum senador ou jornalista. A CPI

o Senado não estão dispostos a Ujogar 'para debaixo do tapete" nenhum

dos assuntos em investigação, mas a seriedade e a dignidade de seus

integrantes deixam patente que a comissão não se pautará por fantasias

desejos de vingança.

timos quatro meses, transformar a CPI do Judiciário na CPI do Luiz Este-

r"
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Senador Luiz Estevão

Aja Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311·406414054 Senado Federal

Juiz.estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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c) Na tentativa esdrúxula de me envolver, o Correio assume a postura de con

selheiro empresarial, tentando induzir o leitor sobre quais empreendimentos
são ou não lucrativos.

d) jornal irresponsavelmente me acusa de fazer lobby a fazer da obra. Liguei
.uma única vez para o ministro Adernar Ghisi, do TCU, e lhe perguntei se
existia algum processo de investigação no tribunal sobre a obra porque eu
tinha outros negócios com o Grupo Monteiro de Barros e era importante
para mim saber de sua idoneidade.

e) próprio presidente do Tribunal de Justiça do DF já nos deu documento dei

xando claro a razão pela Qual fui à Comissão de Orçamento do Congresso.
Para pedir que o dinheiro que estava sendo retirado da obra do TRT-SP
fosse repassado para a implantação dos Juizados de Pequenas Causas do
DF, aprovados em 1998 pelo Congresso.

f) Sobre o valor da fazenda, dispomos de três avaliações feitas este ano por
escritórios especializados de São Paulo, todas dando conta de Que a fazen
da vale hoje mais do que o Grupo Monteiro de Barros nos pagou por ela.

-A

Junho de 2000
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Sr. Redator,

Brasília, 11 de Outubro de 1999

A reportagem publicada em 9/10 sobre a CPI do Judiciário contém várias in
verdades, que passo a comentar:
1) É esdrúxula a afirmação de que o Grupo OK teria recebido 40% de R$ 87
milhões recebidos pela Ikal pela obra do TRT-SP. Inúmeras vezes o jornal pu
blicou que R$ 260 milhões foram pagos à Ikal. Portanto, o total pago pelo GMB
ao Grupo O~ no período da obra do tribunal (1992 a 1999) representa menos
de 100/0 daquilo que eles receberam apenas da obra do tribunal. Só o desejo de
confundir o leitor pode justificar a omissão de quem, naturalmente, o GMB teve
outras obras e empreendimentos naquele período, corno por exemplo um pré
dio de 25 andares em plena Avenida Paulista, cuja obra iniciou-se em 1996,
que já foi, inclusive. visitado por repórteres do jornal. É estranho também que a
CPI ainda não saiba informar para onde foram os demais R$ 173 milhões pa
gos pela obra, já que a comissão Quebrou o sigilo bancário de todas as empre
sas do G~po Monteiro de Barros.
2) O requerimento rejeitado no último dia 6/10 era totalmente disparatado por
que todas as informações nele pedidas já haviam sido prestadas à CPI por
cartórios de todo o Brasil, pela Receita Federal e pelo Banco Central.
O Correio omite ainda informações importantes aos seus leitores em sua vã
tentativa de me envolver em um processo com o qual não tenho nenhuma rela
ção. Pela enésima vez, informo que:
a) das 68 ligações do juiz Nicolau Neto para celulares de meu uso eventual,

citadas no texto, 64 têm apenas segundos de duração e muitas virtualmente
zero segundos. É o que informam os relatórios tanto da Telefônica paulista
quanto da Telebrasília em poder da CP\.

b) Correio mente porque jamais um engenheiro do Grupo OK trabalhou simul
taneamente para nós e para as obras do tribunal. Alguns profissionais só 'se
transferiram tempo depois. quando deixaram nossa empresa após a con
clusão de nossas próprias obras.

Ao Correio Braziliense
Coluna Sr. Redator
URGENTE

Ale Jornalista DAD SQUARISI
Editora de Opinião
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A reportagem publicada em 9/10 sobre a CPl do Judiciário contém várias in

verdades, que passo a comentar:

1) É esdrúxula a afirmação de que o Grupo OK teria recebido 40% de R$ 87

milhões recebidos pela Ikal pela obra do TRT-SP. Inúmeras vezes o jomal pu

blicou que R$ 260 milhões foram pagos à Ikal. Portanto, o total pago pelo GMB

ao Grupo OK no período da obra do tribunal (1992 a 1999) representa menos

de 100
/0 daquilo que eles receberam apenas da obra do tribunal. Só o desejo

de confundir o leitor pode justificar a omissão de quem, naturalmente, o GMB

teve outras obras e empreendimentos naquele período, como por exemplo um

prédio de 25 andares em plena Avenida PaL!.lista, cuja obra iniciou-se em 1996,

que já foi, inclusive, visitado por repórteres do jornal. É estranho também que a

CPI ainda não saiba informar para onde foram os demais R$ 173 milhões pa

gos pela oora, já que a comissão quebrou o sigilo bancário de todas as empre

sas do Grupo Monteiro de BariOs.

2) O requerimento rejeitado no último dia 6/10 era totalmente disparatado por

que todas as informações nele pedidas já haviam sido prestadas à CPI por

cartórios de todo o Brasil, pela Receita Federal e pelo Banco Central.

O Correio omite ainda informações importantes aos seus leitores em sua vã

tentativa de me envolver em um processo com o qual não tenho nenhuma re

lação. Pela enésima vez, informo que:

a) das 68 ligações do juiz Nicolau Neto para celulares de meu uso eventual,

citadas no texto, 64 têm apenas segundos de duração e muitas virtual

mente zero segundos. É o que informam os relatórios tanto da Telefônica

paulista quanto da Telebrasília em poder da CPl.

b) Correio mente porque jamais um engenheiro do Grupo OK trabalhou si

multaneamente para nós e para as obras do tribunal. Alguns profissionais

só se transferiram tempo depois, quando deixaram nossa empresa após a

conclusão de nossas próprias obras.
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Brasília, 11 de Outubro de 1999

Sr. Redator,

Ale Jornalista DAD SQUAR1Sl

Editora de Opinião

Correio Braziliense

Coluna Sr. Redator

URGENTE

Junho de 2000--Junho

Senador Luiz Estevão
r

Cordialmente,

Brasília-DF, 11 de outubro de 1999
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Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz.estevao(â),senado.2:ov.br

Senhor Diretor,

Lamento importuna-lo, uma vez mais, para protestar contra uma atitude
que tornou-se rotina na Redação do Correio Braziliense.

Encaminho, em anexo, cartas enviadas à Redação do jornal nos últimos di-
as, contendo esclarecimentos sobre reportagens veiculadas, que têm sido siste-

maticamente ignoradas e não publicadas.
Tal atitude me priva do direito de expor o meu ponto de vista sobre diver-

sos temas cuja abordagem considero equivocada por parte do Correio Braziliense.
No momento em que o jornal se empenha em apresentar-se à opinião pú

blica de Brasília como um veículo imparcial e independente, gostaria de solicitar
a V. 5ia. o obséquio de analisar a nm:sihilidade de Dublicar os esclarecimentos

prestados.

Diretor-Executivo
Correio Braziliense
Fax 342-1443
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br

A parvoíce das declarações do ex-governador do DF sobre a minha
pessoa causam pena. Se alguém deveria ser investigado em Brasília por
sua relações com o Grupo Monteiro de Barros é o próprio Cristovam _
Buarque. Foi com ele, então reitor da UnB, que o Grupo Monteiro de
Barros realizou seu primeiro negócio no DF: a venda de um terreno de
propriedade da UnB localizado na SQN 310. Essa transação é que me
rece urgente apuração das autoridades.
Em seu governo, Cristovam protagonizou episódios que envergonharam
nossa cidade: nepotismo no governo (inGlusive de sua esposa), o inédito
calote no 130 dos servidores, a sonegação de impostos em Pernambuco,
os imorais aumentos nas passagens de ônibus, o arrocho salarial de 48
meses no ·funcionalismo e uma greve de 70 dias nas escolas públicas.

Sr. Redator,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

URGENTE

Ao Jornal Correio Braziliense
Coluna Sr. Redator
A/c Jornalista DAD SQUARISI

Editora de Opinião

Brasília, 18 de Outubro de 1999

....

Junho de 2000
.:.----
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Senador Luii Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.gov.br
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c) Na tentativa esdrúxula de me envolver, o Correio assume a postura de con

selheiro empresarial, tentando induzir o leitor sobre quais empreendimentos

são ou não lucrativos.

d) jornal irresponsavelmente me acusa de fazer lobby a fazer da obra. Liguei

uma única vez para o ministro Ademar Ghisi, do TCU, e lhe perguntei se

existia algum processo de investigação no tribunal sobre a obra porque eu

tinha outros negócios com o Grupo Monteiro de Barros e era importante

para mim saber de sua idoneidade.

e) próprio presidente do Tribunal de Justiça do DF já nos deu documento dei

xando claro a razão pela qual fui à Comissão de Orçamento do Congresso.

Para pedir que o dinheiro que estava sendo retirado da obra do TRT-SP

fosse repassado para a implantação dos Juizados de Pequenas Causas do

DF. aprovados em 1998 pelo Congresso.

f) Sobre o valor da fazenda. dispomos de três avaliações feitas este ano por

escritórios especializados de São Paulo, todas dando conta de que a fa

zenda vale hoje mais do que o Grupo Monteiro de Barros nos pagou por

ela.

....

:<':.

(

C
r'-
f-

í..
c

~

t
t
C
t.
(,'"

O
O
L

c

L,
c
( ..
~~-

UUUJ'+ VUll1Li:1-U;Ui:l 22



00657 Quinta-feira 22

sena578. doe
SEi\: ..· .~ ..-' :~:'ER:\L

R62~i;;;':-'°2co'o"","'1. 79

r~-'~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasília, 18 de Outubro de 1999

A Folha de 11/10 publicou reportagem em que faz um julgamento prévio e dis
de vários fatos apurados pela CPI do Judiciário, que passo a enumerar:

incorreta a afirmação de que empresas do Grupo OK tenham recebido
do total pago ao Grupo Monteiro de Barros pela obra do TRT-SP. O total

pago no período da obra do tribunal (1992 a 1999, durante o qual o GMB teve
outras obras e empreendimentos, evidentemente) representa menos de 100/0
daquilo que eles receberam apenas da obra do tribunal. Se a CPI detém o si
gilo bancário e fiscal das empresas do GMB, por que não conseguiu ainda
identificar a destinacão dessa enorme diferenca entre o total de R$ 260 milhões
pagos pela obra e o~ R$ 87 milhões citados n~ reportagem?
2) O Grupo Monteiro de Barros realizou pagamentos às nossas empresas em
virtude de vários negócios e empreendimentos conjuntos, o que não impede
que o GMB pudesse recorrer ao nosso banco para obter empréstimos que jul
gava necessários. Essa é J como a Folha bem sabe, a razão de ser de qualquer
banco.
3) Não recorremos à Justiça contra o resultado da licitação da obra do Fórum
Trabalhista por uma razão simples e lógica: tal procedimento teria um alto
custo com duvidosas chances de êxito no processo.
4) Só conversei ao telefonem com o juiz Nicolau Neto quatro vezes, em ocasi
ões como o Natal de 1997; por ocasião do seqüestro da filha dele e
quando fui eleito senador. A maioria das 68 ligações (melhor seria dizer
"tentativas") a que se refere o jornal não passam de alguns segundos de
duração e a maioria, inclusive, é de "zerou segundo, configurando a ine-

Sr. Editor,

A Folha publicou reportagem em 11/10 sobre a CPI do Judiciário e, para repa
rar informações, enviei carta em 13/10, que não foi publicada.
Solicito, novamente, a gentileza de registrar na coluna apropriada as minhas
considerações acerca da matéria, contidas na carta que reproduze abaixo.

Sr. Editor!

Ao Folha de S.
Redação - Seção de Cartas dos Leitores
C/c

]unho de 2000Junho

Não existe.
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dos Leitores!l

teiro de Barros foram diversos OK com

o que também aconteceu com diversos outros grupos eco

como, cor exemoJo. a Mendes Júnior e a Andrade

recebidos,

toridades (inclusive ~onf'l""f'\I"'''~l

resto é decorrêncià da renovado anseio da colunista em me caluniar.

18 de Outubro de 1999

nenhum "envolvimento" meu no escândalo do TRT de São Paulo.

"envolvimento" com o iuiz Nicolau Neto se resume a alquns telefone-

Sr.

Noto na coluna "Danuzd'

Editaria de

Ao Jornal do Brasil

URGENTE
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Senador Luiz. Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gah. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal
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Brasília-DF, 22 de outubro de 1999

~

É torpe o papel que parte da imprensa decidiu desempenhar na cobertura
da CPI do Judiciário. Notas do "Painel" desta sexta-feira (22) são um belo exem
plo. Quando senadores sérios recusam-se a participar de uma farsa armada para
tentar me envolver com um suposto escândalo com o qual eu não tenho qualquer
ligação, surge a "patrulha" para tentar coagi-los a mudar de atitude. Até o presi
dente do Senado é acusado pela coluna, em covarde insinuação I de fazer "jogo
duplo" no caso.

A CPI está há seis meses investigando telefones, cheques, contratos, cartó
rios pelo Brasil afora e não encontrou uma única ligação entre o juiz Nicolau dos
Santos Neto, a obra do TRT-SP e eu. Por isso, vários senadores decidiram dar um
basta à orquestração política medíocre e odiosa. Se existe alguma armação, cer
tamente não era a favor, mas contra mim.

As Jlsuspeitas de triangulação" levianamente citadas pelo "Painel" não se
confirmaram ao longo dos meses de investigação, auditoria do Banco Central,
apuração da Receita Federal e centenas de quilos de papéis recebidos peja co
missão. Nenhuma" Jlperipécia" minha foi identificada, diferentemente do que o jor~
nal publica. Nunca temi a apuração, mas apenas a manipulação, que a tomar o
"Painel" por exemplo continua disposta a distorcer os fatos.

A CPI só achou, o que é natural e nada irregular, centenas de ligações e
transações devidamente registradas na confabilidade entre empresas que reali
zam diversos negócios antes, durante e depois de iniciada a obra do Fórum Tra
balhista.

Li no.noticiário o relato de incontáveis e graves irregularidades que teriam
sido praticadas pelo Judiciário em vários estados brasileiros. Venda de sentenças,
nepotismo, comércio de adoções de crianças, tráfico de influência, contratações
irregulares, gastos injustificados etc. Tudo aquilo que motivou o senador Antônio
Carlos Magalhães a pedir a abertura da CPI. Se a Folha não acha estes fatos re
levantes, e se sentiria mais feliz em ver algum IItubarãon fisgado pelo relatório,
pode dar uma derradeira contribuição ao trabalho da CPI, investigando porque, ao
longo de todos esses anos, tantos congressistas (em especial da bancada paulis
ta) seguiram apoiando a liberação de recursos para a obra do TRT-SP mesmo
quando já parecia evidente que algo de irregular ocorria na obra.r~ --,';1 UI..---

Sr. Editor

A Folha de São Paulo
Ale jornalista Daniel Bramatti

..a

Junho de 2000----Junho de 2000
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xistência de conversação. Sobre as ligações entre as empresas, estra
nho seriam que elas não ocorressem, dados os vários negócios realiza
dos (entre os quais não se inclui o prédio do TRT-SP).

5) Evidentemente que um erro involuntário praticado pelo cartório ao re
gistro uma escritura de um imóvel (que não guarda qualquer relação com
as investigações da CPI) não pode ser classificado como elo entre eu e o

fórum.
6) Se o terminal intermodal de cargas de Duque de Caxias não saiu do
papel não foi por causa do Grupo OK, que desligou do empreendimento
quando ele estava em pleno desenvolvimento e com os prazos junto ao
governo do Estado sendo cumpridos.
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Senador Luiz

Senador Teotonio Gab.

311-4064/

Ao Jornal O Globo

Seção ~artas dos Leitores

Urgente

Sr. Editor,

Sobre matéria publicada em sua edição de hoje (27), gostaria de fa

zer um único reparo: eu não sou acusado de absolutamente nada

CPI do Judiciário. Aliás, as investigações até agora desenvolvidas ape

nas comprovam oque já declarei à comissão I em depoimento no

mês de junho: tive diversos negócios regulares e contabilizados com o

Monteiro de Barros nos últimos dez anos, entre os

se incluiu Q construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.

Junho de 2000---

Brasília-DF] 25 de Outubro de 1999
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inacreditável a insistência do Correio Braziliense em manter sua li
de acusações infundadas à minha pessoa, até mesmo na abordagem

tão imoortante para o DF , como a indicação de senador aqui
do Plano Plurianual de Investimentos

Orçamento do Congresso Nacional, conforme matéria
outubro), Caderno Brasil, página 10.

PPA em qualquer estado, de enorme relevância
devido a importância e incontestável nas decisões que envolvem toda

nação, exceto, é claro o que consegue enxergar até um su-
que teria furado para beneficiar minha pessoa. O

desconhece a existência desse
corlte~)ta(;ao à minha indicação com base no CPl do Judiciário é in-

tot;3Imlen'te tendenciosa, uma vez que após meses de devassa
pessoal e pela· CP!, Banco Central,

deral, através de relatórios telefônicos, cheques, contratos, cartórios, por
o só se achou o que é natural e nada irregular. Pelo contrário,

atestar não existir minha com a obra do
ou com o de muitas

PPA é mais um reconheci
e vem honrar os eleitores do

~

'" ....~

C.
L.,

".
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vl1e/o

l
Gabe 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br

Ao Jornal O Estado de S. Paulo
Seção de Cartas
Redação

Urgente

Em sua edição de 28/10, o jornal repete inverdades publicadas sobre
o que foi apurado pela CPI em relação ao fantasioso envolvimento do
Grupo OK na obra do TRT-SP e cita dois parlamentares insatisfeitos
com a minha nomeação para a subrelatoria do PPA. Sobre o senador
José Eduardo Dutra, se existe um "mangue" no Congresso I o freqüen
tador deve ser ele próprio, já que foi acusado pela imprensa de apro
var projetos que são verdadeiras "patifarias". Em relação ao deputado
Agnelo Queiroz, ele deveria, antes de me criticar, pagar o dinheiro
que lhe emprestei na campanha eleitoral.

Junho de 2000
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz.estevao@senado.gov.br

Sr. Editor,

Em sua edição de 28/10, o jornal repete inverdades publicadas sobre
o que foi apurado pela CPI em relação ao fantasioso envolvimento do
Grupo OK na obra do TRT-SP e cita o deputado José Genoíno (PT-5P),
que se diz insatisfeito com minha nomeação para subrelator do PPA no
Congresso Nacional. Ora, Genoíno foi um dos signatários das emendas
ao orçamento que asseguraram verbas para o TRT-SP quando a obra já
estava sob investigação do Ministério Público. Portanto, se há alguém
que precisa ser investigado por ter contribuído para o desvio de di
nheiro público é o deputado petista. Ninguém está me investigando
sob suspeita de corrupção. ACPI inves:tiga o assunto há mais de seis
meses e não encontrou uma única ligação, perigosa ou não, entre as
empresas do Grupo OK e o Fórum Trabalhista de São Paulo.

Ao Jornal O Globo
Seção de Cartas
Redação
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Gab. 25

311-4064 / 4054 Senado
/uíz. estevao@senado. 009/

28 de Outubro de 1999

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Mais uma vez, gostaria de indagar ao jornal em que
eu estaria envolvido, segundo desinforma a chamada de capa de sua
edição de 28/10? O texto provoca risos ao deixar claro que, apesar
dos notáveis esforços da repórter, não se cónseguiu encontrar muita

para encampar sua fantasiosa tese. Do mesmo modo I fosse o
melhor informado e menos mal intencionado saberia que o sena

dor Jader Barbalho não "fugiu" para Belém mas foi participar de uma
festa em homenagem ao seu aniversário, há muito tempo agendada e
que reuniria 10 mil pessoas na capital paraense. Sobre o deputado
"camaleão" Agnelo Queiroz, com quem sempre tive relações muito es
treitas, ele deveria providenciar o pagamento do dinheiro que lhe em-

para sua camoanha

Sr.

Ao Jornal Correio 8raziliense
Coluna Sr. Redator
Redação

Junho de 2000
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publicada na coluna de
em sã consciência acha que o

à Receita Federal J ao Banco Cen-

a rnais de 350 cartórios em
CPI do Judiciário? Sim, porque to-

instituições aS relações do OK
do TRT-SP e nada encontraram. Dessa forma, seria desne

\\ operação abafa" para provar, de forma cabal, a mi-

nha já inocência em relação às torpes acusações de que tenho

sido vítima nos últimos meses.

Sobre
28/10 J

PMDB

Sra. J ornalista J

Jornal folha de 5. Paulo
Seção Cartas dos Leitores
C/C Coluna Jovce Pascowitch

Brasília, 28 de Outubro de 1999
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela~ Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado..gov.br

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sr. Editor,

Édespropositado o que afirma o sr. Ricardo Boechat em sua coluna de
29/10. Não existe nenhum "espião" a meu serviço na CPI do Judiciário.
Tenho todo o direito de requerer por ofício, como tenho feito, toda e
qualquer informação sobre mim ou minhas empresas que tenha chega
do à CPI. O senador José Eduardo Dutra, este sim, é um verdadeiro
agente infiltrado dentro da comissão, mais interessado em trabalhar.
sob as luzes da mídia do que para o sucesso das investigações das de
núncias.

Ao Jornal O Globo
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 29 de Outubro de 1999
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
/uiz. estevao@senado.gov.br
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A chamada de primeira página em sua edição de 29/10 é estapafúrdia.
Eu não sou acusado de desvio de verbas públicas por quem quer que
seja. A CPI do Judiciário investiga há mais de seis meses todos os ne
gócios mantidos entre os grupos OK e Monteiro de Barros (entre os
quais não se inclui o Fórum do TRT-5P) e nada encontrou. Portanto,
seria absurdo, por causa de pré-julgamentos e das intrigas de adver
sários políticos, renunciar ao meu dever e ao meu direito de exercer o
mandato de senador, conferido pelo povo do Distrito Federal. Como é
e será absurdo alguém achar que isso me impediria de exercer a fun
ção de subrelator do PPA, para a qual fui indicado pelo meu partido.
Fui o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano 2000 e rece
bi elogios públicos de parlamentares de todos os partidos, inclusive o
PT, pela forma como conduzi os trabalhos.

Sr. Editor,

Ao Jornal O Globo
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 29 de Outubro de 1999
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A respeito de nota na coluna "Danuza" de 29/10, gostaria de informar
que o pr.esidente do PMDB, senador Jader Barbalho, indicou-me
subrelator do PPA em virtude do bom trabalho que reaJi zei
relatei a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2000, pelo aual recebi elo
gios públicos inclusive de l"'It1f"'It1t'T'I"n"tt1f"'I(;)<::

gistrados pela imprensa à
minha defesa, mas os fatos ap' lf"'nt'1n<::

que confirmam a minha '-YllllJl~ I U

Sr.

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

Brasília, 29 de Outubro de 1999

Junho de 2000
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29 .de Outubro de 1999

de notas publicadas na coluna "Painel" de 29/10,
de que eu não sou acusado de desvio de verbas públicas por

quem quer que seja. A CPI do Judiciário há mais de seis me
ses todos os negócios mantidos entre os grupos OK e Monteiro de
Barros os quais não se inclui o Fórum do TRT-5P) e nada encon
trou. Muito ao contrário do todos as quantias citadas até o

momento foram explicadas à exaustão. O Banco Central realizou audi-
toria no Banco OK e atestou a correção das A Receita Fe-
deral também não identificou Os cheques estão todos

contabilizados e são nomimais. seria
prE~-I\JIIQa,me,nrc)s e das de adversários políticos f em renunciar
ao meu dever e ao meu direito de exercer o mandato de senador I con-
ferido povo do Distrito Federal. Como é e será absurdo
achar que isso me de exercer a função de subrelator do
PPA, para a qual fui indicado meu Sobre os comentários
do Queiroz, estranho apenas que sua COflVIC:c6es'

tão melífluas a ponto dele agora em criticar
a quem dinheiro para financiar sua campanha eleitoral.

Sr.

'\..

Ao Jornal Folha de S. Paulo
Seção Cartas dos Leitores
URGENTE

~

~

i.~

F:

;....,.

'-

( .

l.
C

00668 Quinta-feira 22



Cordialmente,

00671 Quinta-feira 22

sena509. doe
SENADO FEDER/4.L
CansaJh;.· de~G:a é C;'::~'::uj:: P;iri2men!;.~r

~w_2_-_:_.__ ..77

DIÁRlü DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~

Brasília, 1° de Setembro de 1999

r~~,;? t-2~---

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25 (61) 311-4064/4054 Senado

federal luiz. estevao@senado.gov.br

Sr. Editor,

Fui surpreendido, em sua última edição, por uma declaração do ex
governador do DF, bem pouco elegante para alguém que se intitu/a
educador. Percebe-se um visível ressentimento do ex-governador,
certamente motivado, ainda hoje, peJa sonora reprovação que o seu
nome recebeu do eleitorado.
Brasília demonstrou, em 1998, que não tinha qualquer orgulho pelo
candidato do PT. Apesar da ostensiva, caríssima e imoral exposição
pública causada pela propaganda oficial, dos gastos milionários em sua
campanha (muitos deles financiados com o dinheiro público, como o
próprio Jornal da Comunidade já denunciou) e de sua aliança com os
maiores empresários da cidade, Cristovam Buarque recebeu a mais
humi Ihante das lições políticas: a cassação de seu mandato pelo sim
ples desejo popular.
De minha' parte, gostaria apenas de registrar que o ex-governador em
nenhum dos dois turnos de votação de 1998 atingiu a minha votação,
que foi de exatos 460.947.
Finalmente, gostaria de lembrar que quem deveria ser investigado pela'
CPI do Judiciário é o próprio ex-governador, já que o primeiro negócio
feito pelo Grupo Monteiro de Barros no DF foi a compra de um terre
no da UnB, vendido justamente pejo então reitor Cristovam Buarque.

AIc Jornalista Nunzio Briguglio

À COLUNA "CARTAS DOS LEITORES"
Jornal da Comunidade

Junho de 2000- SUPLEMENTO
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Senador Luiz Estevão
A/a Senador Teotonio Vi/ela, Gab. 25
(61) 311-406414054 Senado Federal

luiz.estevao@senado.gov.br

Prezada Dora,
Retornei de viagem hoje e li sua coluna do último dia 30. Permita-me algumas considerações:
1) Não pedi a indicação para me fortalecer politicamente mas porque, como membro da Co
missão Mista de Orçamento e relator da LDO 2000, tive a oportunidade de realizar um trabalho
elogiado em plenário por parlamentares de todos os partidos, inclusive de esquerda. Na relato
ria da LDO, por exemplo, introduzi a obrigatoriedade de fiscalização prévia do TCU em qual
quer obra pública antes da liberação de novoS recursos orçamentários para o seu prossegui
mento. Também inclui em meu relatório, aprovado sem emendas pelo plenário do Congresso,
normas de precificação das obras públicas que evitarão gastos irregulares e superfaturamentos

comuns hoje em dia.
Meu desejo é o de contribuir para que o PPA seja aquilo que os brasileiros esperam dele: um
instrumento de retomada do desenvolvimento e da geração dos empregos tão necessários

para nosso país.
2) A função me foi delegada pelo partido porque, diferentemente de outras pessoas, tenho
entre os meus companheiros a convicção de que não existem empecilhos à minha atuação,
Pelo simples fato de que a CPI do Judiciário não está investigando, mas já investigou exausti
vamente esse suposto "envolvimento" (a palavra é sua) e nada encontrou. Negócios e empre
endimentos vários foram travados entre minhas empresas e as do Grupo Monteiro de Barros
ao longo de dez anos mas, entre esses, não se inclui o fórum trabalhista de São Paulo.
3) O "constrangimento" e "desconforto" sugeridos em sua coluna existem mais entre aqueles
que preferem fazer um pré-julgamento motivado por rancor político do que avaliar com serieda

de os fatos e documentos apurados pela CP!.
4) Desconheço que "a direção do PMDB e a cúpula do Congresso" tenham manifestado publi

camente seu desejo de que eu renuncie à missão a mim confiada pelo partido.
5) O sr. Agnelo Queiroz, com quem costumava ter ótimas e muito amistosas relações, mostrou
se um oportunista ávido pelos holofotes da mídia, ~o empunhar essa triste bandeira. Ele de
fato pediu-me dinheiro para custear suas campanhas eleitorais. Mas. ao contrário da suspeita
levantada em sua coluna, a única campanha peemedebista que eu financiei foi a minha.

Cordialmente,
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Gab. 25

/ 4054 Senado Federal

A resoeito da nota "Divergência", publicada na coluna "Danuza" de do-

(12)1 gostaria de afirmar que: 1) jamais fjz o comentário citado

com quem quer que seja; 2). o único objetivo da nota é tentar me in

compatibilizar e criar um clima de animosidade entre eu e o senador

Paulo Souto, relator da CPI do Judiciário; 3).todas as informações

apuradas pela CPI, inclusive através da quebra de siqilos bancário, fis

cal e telefônico, já foram amplamente divulgadas

tanto nada que venha a constar do relatório

relação ao que já é de conhecimento -público; ou seja, que todas as

transações comerciais entre os Grupos OK e Monteiro de Barros fo

ram abso,lutamente comerciais, legais e amparadas em lançamentos

contábeis.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor

Ao Jornal do Brasil

Seção de Cartas dos Leitores

Brasília, 13 de Setembro de 1999

Junho de 2000

2 de Setembro de 1999

r
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Cordialmente,
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Senador Luiz Estevão
A/a Senador Teotonio Vilela, Gab. 25 (61) 311-4064 / 4054 Senado

Federal Juíz. estevao@senado.gov.br

sena510.doc

Os encontrados tudo o que venho dizendo desde

maio. Enviamos os recursos para a Ikal de modo que ela, mesmo diante

dos atrasos nos do DNER e DNOCS,

continuar as obras federais em Pernambuco, recebesse os créditos e

assim nos pagasse os débitos contraídos junto ao Banco OK.

existência dos cheques comprova que, em todos os casos em que es-

tabelecemos relações com o Monteiro de elas acorre-

forma e com cheques nominativos e docu-

contábeis. Monteiro de Barros realizou vários outros empre

endimentos sem Q nossa parceria, caso,. por exemplo. do Fórum de 5P.

Sr. Editor,

Sobre reportagem publicada na edi.ção de quinta-feira (2), é
tonte registrar que os .citados começaram no finaJ de 1998,

a obra do Fórum do T5T de SP já estava paralisada há vários

meses, Por isso, é um enorme delírio tentar relacionar a co-gestão

em' Pernambuco entre o GruDo OK e a Ikal com a obra inter-
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Senador Luiz Estevão
AIa Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov. br

r~--""L..2P~

A/c Jornalista DAD SQUARISI

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

URGENTE

Étotalmente inverídica a informação publicada na edição de hoje (16),
segundo a qual a CPI do Judiciário teria autorizada uma "devassa" nas
empresas do Grupo OK. Tal proposta não foi apresentada e, portanto,
sequer discutida pelos senadores. No que diz respeito às nossos em
presas, foi aprovado prazo até o próximo dia 20 para o oferecimento
de novas informações, o que já está sendo providenciado.
Para conhecim~nto do jornal, registro que a inspeção do Banco Central
no Banco OK, que supostamente teria sido brecada pela bancada do
PMDB na reunião da CPI do Judiciário da última quarta-feira, já se
encontra em curso desde 27 de julho passado. Aliás, essa mesma ins
peção não encontrou, até o momento, qualquer indício de que as infor
mações prestadas pelo Banco OK acerca dos empréstimos feito ao
Grupo Monteiro de Barros sejam incorretas ou imprecisas, como al
guns integrantes da CPI insistem em sussurar à imprensa.

Ao Correio Braziliense
Seção Sr. Redator

Brasília, 16 de Setembro de 1999

Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonlo Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

AIc Jornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião

São necessárias várias ressalvas à reportagem publicada no último domingo
(12) pelo Correio. Inicialmente, o valor pago dos cheques emitidos pelas em
presas do Grupo Monteiro de Barros para as do Grupo OK nunca foi de US$
15 milhões. Em segundo lugar, não há qualquer contradição entre meu de
poimento à CPI, o que declarei ao Correio em maio e as informações presta
das por Fábio Monteiro de Barros à CPI do Judiciário: a fazenda de Mato
Grosso pertence totalmente a ele, mas assinamos um contrato de risco pelo
qual tentaríamos quitar débitos previdenciários com a oferta de dois terços
da propriedade. Casso isso não seja possível, devolveremos as frações cita
das. Do contrário, faremos o pagamento correspondente. a ela. Em terceiro,
não é verdade que existam R$ 2,2 milhões "não contabilizadosn

• Eles não só
estão contabilizados como constam de escritura pública e foram pagos me
diante cheque nominativo. Em quarto lugar, estranho é o Correio considerar
"estranho" uma empresa receber 2,5/0 do capital investido a título de "ex
pectativa de lucro", uma vez que ninguém estranha quando o próprio jornal
concede 20io de comissão pela corretagem de anúncios ou um vendedor de
imóveis recebe 5/0 apenas pela intermediação do negócio. Finalmente, quan
to à questão dos desembolsos, conforme documentação apresentada à CPI,
há contratos de financiamento do Banco OK para a Ikal que ainda estão
pendentes de pagamentos.

Ao Correio Braziliense
Seção"Sr. Redator"
Urgente
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DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Cordialmente,

Brasília-DF, 16 de setembro de 1999

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

1uíz.estevao(@senado. 20V.br

Encaminho em anexo cartas enviadas à Redação do jornal nos últimos di
as, contendo esclarecimentos sobre reportagens veiculadas, que têm sido siste
maticamente ignoradas e não publicadas.

Tal atitude me priva do direito de expor o meu ponto de vista sobre diver
sos temas cuja abordagem considero equivocada por parte do Correio Braziliense.

No momento em que o jornal se empenha em apresentar-se à opinião pú- .
blica de Brasília corno um veículo imparcial e independente, gostaria de solicitar
a V. Sía. o obséquio de analisar a possibilidade de publicar os esclarecimentos
prestados.

Senhor Diretor,

Ao
DR. JOÃO AUGUSTO CABRAL
Diretor-Executivo
Correio Braziliense
Fax 342-1443

Junho de 2000
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ao Estado de S. Paulo

Seção Cartas dos Leitores

Sr.

" Para conhecimento do .jornal, a. inspeção do Central no

Banco OK, que supostamente teria sido brecada pela bancada do

PMDB na reunião do CPI do Judiciário da última já se

encontra em curso desde 27 de julho passado. Aliás, essa mesma ins

não encontrou, até o momento, qualquer indício de que as infor-

Banco OK acerca dos feito ao

Monteiro' de Barros' incorretas ou imprecisas, como al-
ínt""'r"rU"ltoc:' da CPI insistem em sussurar à
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasília, 9 de Setembro de 1999

Cordialmente, r~--.' P l-Q...............
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vl1ela, Gab. 25 (61) 311-4064 /4054 Senado

Federalluiz.estevao@senado.aov.br

AIc Ilma. Jornalista Dad Squarisi

Sr. Redator J

O Correio repete em sua edição de 9/9 os mesmos erros da matéria

publicada em 29/8. Quem move ação contra o GDF visando proteger seus

direitos e interesses comerciais é o Grupo OKJ dq qual estou licenciado des

de 1994. Aliás, tal disputa entre o GDF e o Grupo OK arrasta-se há muitos

anos e remonta à administração anterior, quando o 'governador Cristovam

Buarque tentou invadir a área que atualmente ocupo com tratores, para des

truir as plantações de soja. Foi impedido a tempo peJa Justiça. Creio que

tal disputa não terminará no atual governo.

Eu e o governador Joaquim Roriz jamais misturamos nossa sólida relação

pessoal e política com aquelas que existem entre o Grupo OK e o GDF, ao

longo das últimas três décadas. É, aliás, comportamento totalmente diverso

do que ocorria no governo do PT, quando os aliados políticos tratavam de

seus interesses econômicos com o próprio governador.

Finalmente, o Correio omite o que é de seu inteiro conhecimento: eu ocupa a

área em questão de forma legítima, uma' vez que tal uti lização com propósi

tos produtivos foi autorizada pelo governador da época, José Aparecido de
Oliveira, pelo então secretário de Agricultura, Leone Teixeira, e pelo já ex

tinto Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio-Ambiente.

ÀCOLUNA "SR. REDATOR"
EDITORIA DE OPINIÃO
CORREIO BRAZILIENSE

....
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Brasília, 2 de Setembro de 1999

Cordialmente,

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio V/1ela, Gab. 25 (61) 311-4064 / 4054 Senado

Federal luiz. estevao@senado.gov. br

Sobre reportagem publicada na edição de quinta-feira (2), é importan

te registrar que os depósitos citados começaram no final de 1998,

quando a obra do Fórum do TST de SP já estava paralisada há vários

meses. Por isso, é um enorme delírio tentar relacionar a co-gestão

mantida em Pernambuco entre o Grupo OK e a Ikal com a obra inter

rompida.

Os cheques encontrados reforçam tudo o que venho dizendo desde

maio. Enviamos os recursos para a Ikcil de modo que ela, mesmo diante

dos grandes atrasos nos pagamentos do DNER e DNOCS, pudesse con

tinuar as obras federais em Pernambuco, recebesse os créditos e as

sim nos pagasse os débitos contraídos junto ao Banco OK.
A existência dos cheques comprova que, em todos os casos em que es

tabelecemos relações com o Grupo Monteiro de Barros, elas ocorre

ram de forma transparente e legal, com cheques nominativos e docu

mentos contábeis. Monteiro de Barros reaJizou vários outros empre

endimentos sem a nossa parceria, caso,·por exemplo, do Fórum de SP.

Sr. Editor,
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Senador Luiz Estevão
r

DIÁPJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

1uiz.estevao@senado.12ov.br

Cordialmente,

Brasília-DF, 16 de setembro de 1999

Encaminho em anexo cópia de ação de exibição de documentos que
estou protocolando hoje, através de meus advogados, no Tribunal de Justi- .
ça do DF, visando identificar o autor de caIta publicada no Correio Brazi
liense de 30/0911999, em que sou violentamente agredido em minha honra.

Esclareço que a ação não é contra o Correio Braziliense mas pleiteia
apenas que o jornal forneça à Justiça os documentos de identificação do
leitor, exigidos, conforme norma expressa da empresa, para a publicação
de toda e qualquer carta na seção "Sr. Redator".

De posse dos documentos, pretendo ingressar com queixa-crime
contra o referido leitor, pelas ofensas assacadas contra a minha pessoa.

Senhor Diretor,

Fax 342-1443

Ao

Diretor-Executivo do Correio Braziliense

.:f'

/,.., t'? ' .,..,
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Senador Luiz
r

13 de Setembro de 1999

AIc Jornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião

Sr. Redator,·

São necessárias várias ressalvas à reportagem publicada no último
(12) Correio. Inicialmente, o valor pago dos cheques emitidos pelas em
presas do Grupo Monteiro de Barros para as do Grupo OK nunca foi de US$
15 milhões. Em segundo não há qualquer contradição entre meu de
poimento à CPI, o que declarei ao Correio em maio e as informações presta
das por Fábio Monteiro de Barros à CPI do Judiciário: a fazenda de Mato
Grosso pertence totalmente a ele, mas assinamos um contrato de risco

tentaríamos quitar débitos com a oferta de dois terços
Casso isso não seja possível, devolveremos as frações cita

das. Do contrário, faremos o pagamento a ela. Em terceiro,
não é verdade que existam R$ 2,2 milhões' "não contabilizados". Eles não só
estão contabilizados como constam de escritura pública e foram pagos me

nominativo. Em quarto lugar, estranho é o Correio considerar
uma empresa receber 2,5/0 do capital investido a título

de lucro", uma vez que estranha quando o
20/0 de comissão corretagem de anúncios ou um vendedor

imóveis recebe 5i'0 apenas intermediação do negócio. Finalmente, quan-
to à questão. dos desembolsos, conform~ documentação à cpr,
há contratos de financiamento do Banco OK para a Ikal que ainda estão
pendentes de pagamentos.

Ao Correio Braziliense
Seção \I Sr..Redator"
Urgente
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilella Gabinete 25
Senador Federal
(61) 311-4065
Contato: Sylvio Guedes (Assessor de Imprensa) (61) 9126863

~

A respeito do editorial publicado em 18/9/99 ("O Prédio do TRT'), gostaria de
contestar a interpretação completamente distorcida dada pelo jornal aos fatos em
questão. Não há nada mal explicado no relacionamento entre o Grupo OK e a
Ikal. Tais relações comerciais antecedem em quatro anos o início da obra do
TRT-SP. Aliás, o primeiro negócio feito pela Monteiro de Barros em Brasília foi
com o petista Cristovam Buarque, à época reitor da UnB.
Nenhuma tentativa de investigação foi ou está sendo obstruída pelo meu partido,
o PMDB, na CPI do Judiciário. O que diversos senadores não aceitam é que se
tente transformar a CPI do Judiciário em uma CPI do Senador Luiz Estevão, que
não tem neP1huma relação com a obra do TRT-SP.
Apesar da: :entativas de parte da imprensa de fabricar relações minhas com o
juiz Nicolau dos Santos Neto, nada foi encontrado exceto quatro telefonemas
que não somam nove minutos de conversação, mesmo .assim em ocasiões muito
especiais: no meu aniversário, perto do Natal, durante o seqüestro de minha filha
e quando da minha eleição para o Senado. Nenhum chequei magro ou polpudo,
foi trocado por empresas nossas com esse juiz. Nunca realizamos um milímetro
sequer da obra sobre a qual recaem suspeitas de irregularidades.
Sobre o citado comentário de Jefferson Peres, deduzo, o senador deve sentir-se
enojado da posição que está sendo obrigado a assumir. Como por exemplo, ter
votado pela minha convocação e, na hora em que me apresentei para prestar
esclarecimentos, Peres não ter feito perguntas alegando não estar preparado.
Ou, ainda, ter votado a favor de um requerimento para que o BC iniciasse uma
investigação que, na verdade, já se encontra em curso no Banco OK há mais de
60 dias.
De tudo isso se conclui que para certos senadores a CPI nada mais é que palco
para shows de exibicionismo e pirotecnia, e não de investigação sobre os
verdadeiros responsáveis pelo gasto irregular de dinheiro público. Por que não
buscam resposta na Comissão de Orçamento do Congresso, que durante anos
aprovou verbas para a obra? Ou no TST, que as liberava regular e
generosamente? Ou ainda no TeU, que levou sete anos para dizer que algo não
lhe parecia bem no TRT-SP?

Senhor Editor,

À Folha de S. Paulo
Seção Cartas dos Leitores

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A/c Jornalista DAD SQUARISI
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br
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Brasília, 16 de Setembro de 1999

URGENTE

Étotalmente inverídica a informação publicada na edição de hoje (16)/
segundo a qual a CPI do Judiciário teria autorizada uma "devassa" nas

empresas do Grupo OK. Tal proposta não foi apresentada e, portanto /

sequer discutida pelos senadores. No que diz respeito às nossas em

presas, foi aprovado prazo até o próximo dia 20 para o oferecimento.

de novas informações/o que já está sendo providenciado.

Para conhecimento do jornal, registro que a inspeção do Banco Central

no Banco OK, que supostamente teria sido brecada pela bancada do

PMDB na reunião da CPI do Judiciário da última quarta-feira, já se en

contra em curso desde 27 de julho passado. Aliás, essa mesma inspe

ção não encontrou, até o momento, qua4quer indício de que as informa

ções prestadas pelo Banco OK acerca dos empréstimos feito ao Grupo

Monteiro de Barros sejam incorretas ou imprecisas, como alguns inte

grantes da CPI insistem em sussurar à imprensa.

Ao Correio Braziliense

Seção Sr. Redator
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

Diante de tais evidências, e violentamente ultrajado em meu direito de ofere
cer à opinião pública a minha versão dos fatos, solicito à Revista Veja que

esta carta na seção a ela destinada em sua próxima edição, bem
como reproduza, para esclarecimento perfeito dos seus leitores, tanto as per
guntas feitas pela jornalista quanto as respostas a ela oferecidas (e não publi
cadas).

6) Conforme documentação enviada à CPI atesta, todos os empréstimos do
Banco OK às empresas do GMB foram pagos com juros. Essa é, afinal, a ra
zão de ser de qualquer instituição bancária: emprestar dinheiro a juros.

Junho de 2000Junho

Brasília, 19 de Setembro de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Gostaria de lamentar a atitude da repórter Sandra Brasil, que de modo delibe
rado privou os leitores de Veja do direito à infonnação, ao omitir todos os es
clarecimentos que prestei acerca da reportagem "Operação Uruguai lI", pu
blicada em sua mais recente edição.
Na quinta-feira, às 15h30, recebi por escrito um questionário com duas lau
das enviado repórter, cujas respostas foram encaminhadas, via e-mail, à
Redação de Veja em Brasília exatamente às lOh56 da sexta-feira. Por fax, se-

outros documentos. A jornalista acusou o recebimento às 12h36
xos).
Talvez porque nossas respostas desmentissem cabalmente as infonnaçães
publicadas em sua: matéria, a repórter simplesmente ignorou-as.
Entre as várias inverdades publicadas, merecem referência:.
1) O üK nunca recebeu US$ 30 milhões do Grupo Monteiro de Barros

O valor declarado à CPI em reais é muito inferior a esse montante e
foi plenamente justificado nas respostas dadas ã jornalista.
2) Se o tenninal de cargas citado não saiu do papel, isso não se deve ao tra
balho desenvolvido pelo Grupo OK, associado ao Grupo Monteiro de Barros
até 1996, mas à desistência do novo sócio e outros problemas alheios ao nos
so conhecimento
3) A fazenda não foi comprada por dois milhões e vendida por quinze mi
lhões. Toda a transação foi minuciosamente explicada à repórter, anexado in
clusive laudo de finna especializada de São Paulo atestando o valor atual das
terras. o

4) A compra da fazenda está registrada em cartório e o contrato do terminal
do Rio de Janeiro era uma concessão pública registrada no Diário Oficial.
Portanto, ambos os negócios foram claros e
5) O Banco Central já audita os negócios do Banco OK com o GMB há dois
meses, independentemente de eventual solicitação que a CPI venha a fazer.

sobre esse tema, todos os auestionamentos feitos pela CPI foram

LJU\,.,Ul,:)Ul l.J1Q..::J111Q. e l.'L\,.,UQ.\..IQ.V
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio VIlela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

+,">'"

Brasília, 22 de Setembro de 1999

De Washington, onde me encontro acompanhando o governador J 00

quim Roriz em negociações junto ao BID, gostaria de, primeiramente,
agradecer o registro de algumas de minhas ponderações mas contra
dizer outras informações veiculadas em sua coluna de ontem (terça).
Não há documentos inconsistentes enviados pejo Banco O~ à CPI do
Judiciário. A CPI, ou parte dela, os acha inconsistentes mas não diz
em quê. Eu tenho todo o interesse em saber quais são essas inconsis
tências citadas por alguns senadores mas, infelizmente, nunca fui es
clarecido sobre elas.
Além disso, o Banco Central não considera nada de inconsistente ou
irregular nas transações bancárias em questão. Se assim pensasse, já
teria se manifestado há muito tempo, visto que pois inspecionou o
Banco OK sucessivamente em 1996, 97 e 98/ além da auditoria especí- .
fica sobre os empréstimos àIkaJ em curso desde 27 de julho p. p.

Prezado Jânio/

Urgente

Ao Jorrialista Jânio de Freitas
Folha de S. Paulo
Fax 021 21 2209127

4i\)

Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio V/leIa, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

Juíz. estevao@senado.gov.br
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Sr. Editor,
A respeito da fantasiosa história contada aos leitores em Sua última
edição ("Caixa-pretall

, Página 15), gostaria de registrar:
1) O Grupo OK teve um faturamento aproximado de U5$ 270 milhões
anuais somente em 1998. Os "generosos negócios" citados, ainda que
atingissem a quantia erroneamente citada de US$ 30 milhões, não re
presentariam sequer 2/0 do faturamento global do grupo no período
abordado.
2) O Banco Central já fiscaliza, desde 27 de julho, os empréstimos
feitos pelo Banco OK às empresas Monteiro de Barros. Nenhuma irre
gularidade foi detectada.
3) Nada que venha a ser incluído no relatório da CPI do Judiciário po
derá extrapolar ao que já foi exaustivamente veiculado por grande
parte da imprensa.
4) Na contabilidade do Grupo OK estão devidamente registrados to
dos os cheques emitidos pelas empresas Monteiro de Barros, relativas
aos vários negócios realizados entre ambos.

À Publicação
Brasília em Dia
Urgente
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DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio VJ1ela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

A matéria publicada em 22/9 é totalmente disparatada. Os serviços reali
zados pelo Grupo OK no terminal de cargas jamais poderiam ter sido pres
tados ao Estado, mas sim à empresa detentora da concessão, o Grupo Mon
teiro de Barros. No momento em que se realizou a concessão, o Estado dei
xou de ser parte da negociação entre as duas empresas.
No empr~endimento, esteve associada a princípio a construtora Andrade
Gutierrez, que mais tarde deixou o negócio -daí a razão da nossa entrada. O
Grupo OK saiu do empreendimento porque o sócio estrangeiro não aceitava
ficar com' menos de 50i'o·e o Grupo Monteiro de Barros não cogitava de re
duzir a sua participação.
O Grupo OK deixou o negócio acordando receber R$ 8,32 milhões, acresci
dos de juros pelo pagamento à prazo. Nesse valor, estão incluídos todo o
trabalho técnico, comercial, jurídico e financeiro desenvolvido por esta em
presa; na busca de um parceiro multinacional; e alguma expectativa de re
sultados, normal em qualquer empreendimento comercial que seja vendido. O
Grupo OK recebeu pelo negócio apenas 2,570 do valor potencial de fatura
mento, estimado em US$ 360 milhões na época. Esse valor, que parece in
trigar tanto o jornal, é muito inferior ao que um corretor recebe pela venda
de um imóvel ou ao que o Correio pago aos seus agenciadores de put>!lclda,de.

Sobre porque o GMB pagou mais de R$ 10 milhões por um negócio que não
conseguiu implementar, a resposta é simples: um ano após a saída do
OK e da associação do GMB ao seu parceiro francês, iniciaram-se as investi
gações, pelo Ministério Público, sobre Q obra do TRT-S?, levando o sócio
multinacional a desinteressar-se do empreendimento.
O contrato do GMB com o Rio de Janeiro foi rescindido três anos
saída do Grupo OK. Nesse período, o GMB não conseguiu agregar novo par
ceiro ao empreendimento.

Sr. Redator,

Junho de 2000
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Cordialmente,

AIc Jornalista DAD SQUARISI

Prezada Dad,

o Correio há quase uma semana uma reportagem contendo várias
informações sobre as considero crucial apresentar os meus argumen
tos em contrário.
Enviei o texto mas ele não foi aproveitado. Solicito o obséquio de reanalisar
o assunto e, se possível, as explicações abaixo, que já foram redu
zidas em relação ao

Ao Correio Braziliense

Seção Sr. Redator

~

(
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ÀColuna Sr. Redator

Correio Braziliense
A/C Sra. Jornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião
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Brasília, 29 de Setembro de 1999

r6~'''L.2~~

Senador Luiz Estevão
Aja Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.. br

Sr. Redator,

Em sua edição de 29/9, o Correio decide reduzir a "pouco mais de
US$ 1 milhão" os negócios realizados entre o Banco OK e o Grupo
Monteiro de Bçxrros. Curiosamente, o mesmo jornal, em diversas edi
ções anteriores, citou valores muito maiores, na vã tentativa, supõe
se, de fabricar irregularidades consideradas inexistentes pelo relató
rio dos técnicos da CPI. Registro alguns valores e datas para que fique
evidenciada a triste manipulação das informações.
Edição de 3/8/99 R$ 8,56 milhões
Edição de 4/8/99 R$ 8,56 milhões
Edição de 24/9/99 R$ 11,9 milhões~

Então agora que os empréstimos foram considerados absolutamente
legais (tendo inclusive sido auditados desde julho pelo Banco Central)
o jornal resolve minimizar seus valores e a relevância do esclarecimen
to? É lamentável verificar-se que o jornal não tenha a coerência de
registrar corretamente esse fato.

AIc Sra. Jornalista Dad Squarisi
Editoria de Opinião

ÀColuna Sr. Redator
Correio Braziliense

.,a

Junho de 2000=-----
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Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064 /4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov.br

Nenhum documento em poder da CPI do Judiciário respalda a afirmação da nota de
redação do Correio (28/9) de que o Grupo OK teria recebido US$ 30 milhões do
Grupo Monteiro de Barros. Sobre o terminal de cargas de Duque de Caxias, o go
verno do Rio de Janeiro deu uma concessão e, a partir dela, só passou a ser parte
do negócio quando da eventual aprovação do projeto, não tendo nenhuma ingerência
na elaboração dos estudos de viabilidade efetuados durante a fase preliminar do
empreendimento, da qual o Grupo OK participou durante cerca de um ano. O Grupo
OK ajudou na implantação, dividiu os custos de todos os estudos preliminares e
deixou o empreendimento recebendo 2,5% do seu potencial de faturamento (cal
culado com base no método do fluxo de caixa descontado). Éde se estranhar que
um jornal que paga 20io de comissão a um agenciador de anúncios ache elevado
esse valor. O Grupo OK realizou nos últimos anos diversos negócios imobiliários, de
incorporação, de construção civil, comerciais e bancários com o Correio Braziliense
e seria bom que o jorna informe aos leitores ,se houve qualquer comissão paga a
quem quer que seja. Finalmente, conforme já foi diversas vezes explicado, declarei
ao Correio em maio que só existiam dois negócios efetivamente implantados entre
os grupos QK e Monteiro de Barros (o prédio da OAB e a fazenda). Os demais
(como o terminal e o investimento no bairro do Morumbi) não chegaram a ser con
cretizados.

Sr. Redator,
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As informações abaixo são um resumo das explicações que lhe prestei pelo

telefone nesta manhã. São exclusivamente para seu conhecimento e não fo

ram encaminhadas à seção de cartas da Folha de S. Paulo.

1) Listagem em poder da CPI do Judiciário, emitida pela Telebrasília, regis

tra 26 chamadas feitas pelo juiz Nicolau Neto ·para telefones celulares de

meu uso eventual, das quais 23 tem apenas segundo~ e somente as outras 3 .
chegam a mais de um minuto. A própria Telefônica de São Paulo, no dia
28/5/1999, através do ofício n.o 0667, em poder da CPI, já corrigiu as in

formações equivocadas inicialmente prestadas sobre o número de ligações

feitas. Jamais neguei ter falado com ele (sempre afirmei que havia mantido

três ou quatro conversas, que se deram no meu aniversário e na véspera do

Natal de 1997 e após as eleições de 1998) mas reitero que não tenho relaci

onamento pessoal com ele.

Sobre os telefonemas do empresário Fábio Monteiro de Barros para diver

sos telefones do Grupo OK, são totalmente normais, já que o os dois grupos

atuaram em conjunto em diversos negócios e empreendimentos. Seria anor

mal se não houvesse comunicação entre parcei ros.

2) Em carta protocolada à CPI, esclareci que os negócios entre o Grupo OK

e o Grupo Monteiro de Barros atingiram a 2,5/0 de nosso faturamento no

período envolvido, e que esse volume supera os US$ 9,73 milhões em che

ques citados pela imprensa. Em meu depoimento público e espontâneo à CPI,

também informei que tais negócios e empreendimentos vão muito além da

compra de uma fazenda, passando pela construção da sede da OAB em Bra

sília, a associação para construção do terminal intermodal de cargas do Rio

de Janeiro, a compra e recompra de terrenos em São Paulo e os emprésti

mos feitos junto ao Banco OK.

3) Jamais tivemos engenheiros trabalhando simultaneamente nas duas em

presas. Eles só foram para a Ikal após deixarem o Grupo OK. Se alguns de

les cantinuaram a figurar como responsáveis técnicos de obras de nossa .

grupo, isso ocorreu simplesmente porque a legislação determina que tal res

ponsabilidade só termina após cinco anos de concluída a obra (no caso dos

Brasília, 3 de Agosto de 1999

Prezado Jânio,

Ao Sr. Jornalista

Jânio de Freitas

Folha de S. Paulo

Sucursal do Rio de Janeiro

Junho de 2000Junho

de 1999
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de

de informações publicadas jornal em sua edicão de

de esclarecer o que se segue:

à CPI, esclareci que os negócios entre o Gru

po OK e o Monteiro de Barros atingiram a 2,5/0 de nosso fatu

ramento no período envolvido, e que esse volume supera os valores ci

tados nela jornal (US$ 9,7 milhões). Em meu e es

à CPI, também informei que tais negócios e emprE~enldjrnefl

tos vão muito além da compra de uma fazenda, passando pela constru

ção da sede da OAB em Brasília, o terminal intermodal de cargas do

Rio de Janeiro, a compra e recompra de terrenos em São Paulo e os

feitos junto ao Banco OK.
2) Nosso banco, sendo de investimentos, não tem correntistas. Ne

nhuma outra instituição intermediou os-empréstimos, cuja concretiza

se deu mediante cheques nominais às empresas do GruDo Monteiro

Sr. Editor,

ÀColuna de Cartas dos Leitores
O Globo
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Sr. Redator,

Várias das informações publicadas pelo CB em sua edição de 3/8 não
correspondem à verdade dos depoimentos e documentos em poder da
CPI do Judiciário.

1) A própria Telefônica de São Paulo, no dia 28/5/1999, através do

ofício n.o 0667, em poder da CPI, já corrigiu as informações inicial

mente prestadas sobre o número de ligações feitas pelo juiz Nicolau

Neto para telefones celulares de meu uso eventual. O jornal sabe mui

to bem disso, já que diariamente acompanha os trabalhos da comissão.
Além disso, 'apenas três ligações superam mais de um minuto e várias
da chamadas estão listadas com duração de "zero" segundo. Do mesmo
modo, o CB sabe disso.

2) Em carta protocolada à CP!, esclareci que os negócios entre o Gru

po OK e o Grupo Monteiro de Barros atingiram a 2,5/0 de nosso fatu
ramento no período envolvido, e que esse volume supera os US$ 9,73

milhões em cheques citados pelo jornal. Em meu depoimento público e
espontâneo à CP!, também informei que tais negócios e empreendi
mentos vão muito além da compra. de uma fazenda, passando pela
construção da sede da OAB em Brasília, a associação para construção

do terminal intermodal de cargas do Rio de Janeiro, a compra e re

compra de terrenos em São Paulo e os empréstimos feitos junto ao
Banco OK.

3) Diferentemente do que diz o jornal, a Ikal não estava "impedida de
receber recursos públicos" quando contraiu os empréstimos junto ao
Banco OK.

4) Jamais os engenheiros citados trabalharam simultaneamente nas
duas empresas. Eles só foram para a Ikal após deixarem o Grupo OK.

Se alguns deles continuaram a figurar como responsáveis técnicos de

ÀColunà Sr. Redator
Correio Braziliense

AICSra. Jornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião

Junho de 2000Junho de........ ny,,",- r...n. SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sempre à disposição,

Espero que essas informações contribuam para o melhor entendimento do
assunto.

S[::i'~;·\LI(.i ::cL~'::;'\AL
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r6---'-p L-9..~
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

IUiz.estevao@senado.gov.br

executores) ou dura a vida inteira(no caso de quem realiza o cálculo estru
turai). Esses prazos ainda não venceram.
4) Nossa participação como co-gestores das obras da empresa Ikal no
Nordeste sempre foi tornada pública por nossas empresas, através de ma
térias publicadas em diversos veículos de comunicação, inclusive o Correio
Braziliense. Nos foram oferecidas procurações para assumir os recebíveis
em três dos empreendimentos do GMB: a obra do TRT-5P, o prédio na Ave
nida Paulista e as obras no Nordeste. Jamais utilizamos as duas primeiras.
No caso de SP, não havia, na época, a Ikal não tinha absolutamente nada a
receber pela obra. No caso do prédio do Colégio São Luís, o GMB tinha três
outros sócios no negócio que poderiam não concordar com os termos da pro
curação, Aceitamos e utilizamos apena~ aquela procuração relativa às obras
do DNER e DNOCS. O objetivo era assegurar o recebimento dos débitos do
Grupo Monteiro de Barros com as nossas empresas.
5) Assumi meu mandato como senador da República no dia 1° de fevereiro de
1999, nunca fui membro do Tribunal Superior do Trabalho, a quem coube a
solicitação e liberação de recursos para aquela obra; como não era nem se
nadar, nem deputado federal, nunca participei da Comissão Mista do Orça
mento do Congresso e, consequentemente, jamais apresentei qualquer
emenda destinando recursos para o TRT de São Paulo.
6) Pedi e obtive a suspensão do inquérito (mas não da investigação) levado a
cabo pelo Ministério Público de São Paulo simplesmente porque, como já lhe
expliquei, ele tratava de "fraude em licitação", o que é investigação de crime
(o que escapa à competência do MP) e, pior ainda, um crime já prescrito.
Nada tenho contra a investigação, como deixo bastante claro na reclamação
ao STF, mas apenas reivindico que ela se desenvolva nos termos da lei: rea
lizada pelo Ministério Público Federal no DF, sob a supervisão do STf.
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Sr. Editor,

Quero corrigir algumas informações incorretas que foram publicadas
em sua edição de 4/8 pelo jornal. O título da reportagem "Estevão
agora diz que Incallhe deu 40 milhões" é totalmente absurdo e insano.
Primeiro, porque ninguém deu nada a ninguém. Foram negócios e em
preendimentos entre os dois grupos, entre os quais empréstimos ban

cários que não podem ser considerados, nem pelo mais leigo ou mal in

tencionado redator, como \l doações".

Em segundo lugar, não é necessário que a CPI peça ao Banco Central

investigação sobre o Banco OK, até porque tais procedimen
tos se dão mensalmente em todas as instituições bancárias. No caso
específico dos diversos empréstimos feitos ao Grupo Monteiro de
Barros, desejo informar que toda a documentação cf'll'i'll"ll'"'r\hntÁ,.,in

está em poder do Banco Central, incluindo cópias de

ÀColuna Cartas dos Leitores

Jornal O Globo

Urgente

Junho de 2000
.:-----
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obras de nossa grupo, isso ocorreu simplesmente porque a Jeglslaçdo
determina que tal responsabilidade só termina após cinco anos de con
cluída á ob~a (no caso dos executores) ou dura a vida inteira(no caso

de quem realiza o cálculo estrutural). Esses prazos ainda não vence

ram.

5) A fazenda foi paga com imóveis em Goiânia e em Brasília, o que não
é citado pelo jornal, e o valor pago pela Ikal a nós por ela supera em
muito os 2,2 milhões publicados na matéria.
6) Nossa entrada nas obras da Ikal em Pernambuco nada tem a ver
com o bloqueio das contas daquela empresa. Tem a ver com a dificul

dade que eles enfrentavam para saldar os débitos junto ao nosso gru

po.
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Brasília, 5 de Agosto de 1999

Sou obrigado novamente a solicitar a correção dos erros que o jornal
vem publicando diariamente a respeito da CPI do Judiciário.
1) Já declarei à CPI que os negócios envolvendo os grupos OK e Mon
teiro de Barros ultrapassam em muito os R$ 14 milhões citados pelo·
jornal. Não há razão para o CB insistir com essa desinformação ao lei
tor.
2) Reitero, uma vez mais, que nenhuma empresa do Grupo OK partici
pou da obra do Fórum de SP, a qualquer pretexto.
3) O jornal errou. Nenhum dos 64 ch~ques relacionados peJa CPI do
Judiciário, emitidos pelas empresas Monteiro de Barros para o Grupo
OK, é da conta pela qual a construtora recebia dinheiro da obra.
4) O jornal insiste em privar o leitor da crucial informação de que, das
25 ligações feitas pelo juiz Nicolau para telefones de meu uso eventu
al, somente quatro tinham mais de um minuto de duração. Várias das
outras, inclusive, tem duração de "zero" segundo, pois evidentemente
nunca se converteram em diálogo efetivo.
5) Nunca disse que estava me precavendo contra o bloqueio de contas
do Grupo Monteiro de Barros, mas sim buscando meios de assegurar o .
recebimento pelo Grupo OK do que a ele era devido por aquelas em

presas.
6) Jamais d~c1arei ter feito apenas dois negócios com o Grupo Mon
teiro de Barros, até porque todas as transações foram públicas e re
gistradas em cartório, sendo, portanto, facilmente identificáveis por
qualquer pessoa.
7) Não fui eu quem aumentou o período de faturamento, como citado
no texto, mas sim a CPI que estendeu seu escopo de investigação de

Sr. Redator,

AICSra. Jornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião

ÀColuna Sr. Redator
Correio Braziliense

,.a

Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov. br

1) Não há "contabilidade elástica" nenhuma e tampouco "valore maio
res do que se pensava", como insinua o Correio Brazi Iiense. Quando me
referi ao faturamento de cerca de US$ 1 bilhão, falava do período de
cinco anos (1994 a 1998). Ocorre que a CPI decidiu investigar um pe
ríodo ainda mais amplo, de sete anos, o que eleva evidentemente o fa
turamento bruto para algo em torno de US$ 1,5 bilhão. Por isso, dife
rentemente do que diz o jornal, quem "ampliou a base de cálculo" foi a

CPI e não eu.
2) Nunca·disse ao CB que só realizei dois negócios com o Grupo Mon
teiro de Barros. O que disse foi que não falaria ao jornal sobre os de
mais negóci.os entre os dois grupos, uma vez que eles não eram (como
continuam não sendo) objeto de investigação da CPI do Judiciário.

Gostaria de corrigir muitas das informações veiculadas pelo CB em sua
edição de hoje (418).

AICSra. Jorna/ista Dad Squarisi
Editora de Opinião

À Coluna Sr. Redator
Correio Braziliense
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Não conheço I nunca vi e sequer sei o nome do funcionário do Banco
Central ao qual o jornal deu tanto crédito em sua edição de hoje (6/8).
Mas já que a diligente repórter parece conhecê-lo tão bem
então lhe solicitar que explique como, durante o recesso parlamentar
(conforme atesta documento em meu poder), sem qualquer aprovação
prévia da CPI do Judiciário, ele tomou a iniciativa pessoal de solicitar
ao Banco Central uma diligênCia junto ao Banco OK -
prontamente. Nem o referido funcionário nem qualquer outro teria

para tanto I exceto se amparado por prévia decisão do
te da CPI, do relator ou do plenário r O que não ocorreu.
Ele foi repreendido por sua atitude pelos créorios intearantes da co
missão, e não por mim, que iamais lhe

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasília, 6 de Agosto de 1999

Ao Jornal O Globo
Seção Cartas dos Leitores

Junho de 2000
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cinco para sete anos. E, naturalmente r se esse lapso de
vamente aumentado r igualmente o faturamento total do
lativo aó período crescerá.

8) Todos os ex-funcionários do Grupo OK só foram contratados pela
Ikal/Incal após seu deslígamento de nossas empresas. Do mesmo
modo, já informei que a responsabilidade técnica de engenheiros dura
além do prazo de dura,ção de qualquer obra. Para o cálculo estrutural,
por exemplo, tal résponsabilidade jamais cessa.
9) Não é verdade que Fábio Monteiro de Barros tenha ficado com um
terço da fazenda. Ela ficou com ela toda e pagou,
muito mais do que os 2,2 milhões citados .
10) Não é verdade que o Ministério Público de São Paulo estivesse in-

"a relação 11 entre as empresas dos grupos OK e
Monteiro de Barros r O do inquérito civil público aberto MP
de São Paulo era, conforme consta em seu ato de instauração, averi
guar "fraude à licitaçêío na obra do Fórum". Era, portanto, um
to ilegítimo e ilegal, apurava crime (o que exorbita as

e, ainda, já
Todos os documentos em da CPI demonstram o que já afir-

mei inúmeras vezes: a daçfa pela Incal para movimentar
recursos da obra do Fórum foi usada pelas empresas do
OK. Ela foi recusada pela razão de que não nos servia para as-
segurar o pagamento dos pois à época o Grupo Monteiro de
Barros não tinha nada a receber do TRT.
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

Brasília, 6 de Agosto de 1999 .

r~--"P L-9~ ............

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores

Nota publicada hoje (6/8) na coluna nDanuza" faz afirmações insanas
contra a minha pessoa, para as quais solicito as necessárias repara
ções:
Nota publicada hoje (6/8) na coluna "Danuza" faz afirmações insanas
contra a minha pessoa, para as quais solicito as necessárias reparações:
1) Se ela acha que o sr. Fábio Monteiro de Barros é um "laranja" em suas
próprias empresas, ela pode então indagar ao sr. Romeu Chap Chap,
conhecido empresário de São Paulo, ou aos padres jesuítas do Colégio
São Luís, com os quais Fábio divide um empreençJimento imobiliário, se
eles têm a mesma opinião.
2) Não há nenhum contradição entre meu depoimento e os fatos até ago
ra verificados pela CPI. O delírio da colunista certamente se deve ao fato
de que ela não leu meu depoimento e nem tampouco está inteirada do
trabalho da comissão.
3) Não considero um "negócio"·meu mandato de senador. Respeito mui
to, certamente 'mais do que a colunista, o mandato popular que me foi
conferido e o tenho honrado desde o primeiro dia. Tanto é verdade que
não há registro de qualquer reparo à minha atuação parlamentar no
Congresso Nacional.
4) Se a colunista considera que eu "manipulei" a mídia nos quatro anos
em que exerci o mandato de deputado distrital, ela certamente deve in
cluir-se e aos seus colegas jornalistas nesse suposto (e delirante) contin
gente de profissionais que eu teria corrompido.

.....

Junho de 2000
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r~--"P L.2..............
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov.br

A matéria de hoje ("Auditoria põe sob suspeita versão de empreitei
ro") contém algumas incorreções básicas. O Banco OK já encaminhou
ao Banco Central e à CPI do Judiciário todas as cópias de contratos
celebrados com empresas do Grupo Monteiro de Barros, os quais fo
ram devidamente auditados pelo próprio Banco Central, conforme de
termina a legislação. Em nenhum hipótese tais contratos foram apenas
dois, como afirma a reportagem.
Do mesmo modo I não é verdade que os pagamentos feitos pelo Grupo
Monteiro de Barros a empresas do Grupo OK tenham relação com os
empréstimos' ao Banco. Eles se referem a diversos negócios realizados
entre os dois grupos, entre os quais se incluem a compra de uma fa
zenda, compra e venda de terrenos em São Paulo e aassociação para a
construção do terminal intermoda/ de cargas do Rio de Janeiro, entre
os mais importantes.
Finalmente, não é verdade que engenheiros e técnicos do Grupo OK
tenam trabalhado para a Ikal na obra do Fórum. Eles deixaram nossas
empresas- e, posteriomente, foram contratados por outra construtora,
o que é corriqueiro no mercado de trabalho desses profissionais.

Brasília, 6 de Agosto de 1999

....

..~
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Senador Luiz Estevão
AJa Senador Teotonio Gab.25

311..4064/4054 Senado Federal

Brasília, 6 de Agosto de 1999

sena472. doe

Nota publicada hoje (6/8) na coluna "Danuza" faz afirmações insanas
contra a minha pessoa, para as quais solicito as necessárias reparações:
'1) Se ela acha que o sr, Fábio Monteiro de Barros é um "laranja" em suas
próprias empresas, ela pode então indagar ao sr. Romeu Chap Chap,
conhecido empresário de São Paulo, ou aos padres jesuítas do Colégio
São Luís, com os quais Fábio divide um empreendimento imobiliário, se
eles têm a mesma opinião.
2) Não há nenhum contradição entre meu depoimento e os fatos até ago
ra verificados pela CP!. O delírio da colunista certamente se deve ao fato
de que ela não leu meu depoimento e nem tampouco está inteirada do·
trabalho da comissão.
3) Não considero um "negócid' meu mandato de senador. Respeito mui
to, certamente mais do que a colunista, o mandato popular que me foi
conferido e o tenho honrado desde o primeiro dia. Tanto é verdade que
não há registro de qualquer reparo à minha atuação parlamentar no
Congresso Nacional.
4) Se a colunista considera que eu IImanipulei" a mídia nos quatro anos
em que exerci o mandato de deputado distrital, ela certamente deve in
cluir-se e aos seus colegas jornalistas nesse suposto (e delirante) contin
gente de profissionais que eu teria corrompido.

Ao Jornal do Brasil
Seção Cartas dos Leitores

Junho de 2000Junho de 2000
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6 de Agosto de 1999

providencia que JamOls adotei em relaçao a um JornalisTa ou um
mas, diante dessa lamentável realidade, e esgota

possibilidade de maior tolerância, só me resta lhe comuni-

car que buscar a reparação judicial para os sucessivos pre-
causados à minha imaaem oessaal. oúblicQ e- Pl"nl"H'·p<nl"'inl

Senhora

À Colunista

DANUZA
Jornal do Brasil

Encaminhei nesta manhã à Seção dos Leitores uma carta (veja abaixo)

reparação às informações contidas na edição de
Tenho sido vítima freqüente de calúnias e infâmias em sua

as auais sempre encaminhei as necessárias respostas

r

(
l;,

L:
L:

00704 Quinta-feira 22



00706 Quinta-feira 22

c·

f.....~~

t
(

f.~: t.

r~

~ .

L~

A

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE!vIENTO

Brasília, 13 de Agosto de 1999

Ao J arriai O Globo

Seção de Cartas dos Leitores

Sr. Editor, .

Diferentemente do que afirmou o jornal em sua edição de 13/8, eu

nunca declarei ter recebido 25 ou 26 ligações do juiz Nicolau dos

Santos Neto. Ao contrário, reitero ter conversado com este senhor

apenas quatro vezes. Uma delas, pessoalmente, por ocasião da abertu

ra das propostas para a construção do Fórum Trabalhista, em São

Paulo, em fevereiro de 1992. As outras três por telefone: uma no Na

tal de 1997; outra por ocasião do seqüestro da filha dele, Cleucizinha,

no mesmo ano; e a terceira quando fui eleito senador, no ano passado.

As 25 ou 26 ligações a que se refere o jornal foram relacionadas pela

TelebrasíJia, em documento enviado à CPI do Judiciário, ligações das

quais 23 não passam de alguns segundos e a maioria, inclusive, é de

"zero" segundo, configurando a inexistência de conversação.

Ao noticiar o "novo" levantamento, o jornal insiste no erro de confun

dir ligações para números das empresCl$ do Grupo OK com telefonemas

para mim pessoalmente. Entre 1994 e 1999, qualquer pessoa que ligas

se para as empresas de meu grupo não me encontraria lá, pois neste

período já me encontrava licenciado das funções diretivas, para dispu

tar a eleição e, posteriormente, cumprir meu mandato de deputado

distrital.

Quanto às inúmeras ligações de telefonemas do Grupo Monteiro de

Barros para o Grupo OK, são absolutamente naturais diante dos diver

sos negócios efetuados entre essas empresas no período apurado. Es

tranho seria se não existissem tais ligações telefônicas.r6--"P l-Q~~

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br
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Brasília, 18 de Agosto de 1999

À Coluna Sr. Redator
Correio Braziliense

AIC Sr. J"ornalista Dad Squarisi
Editora de Opinião

Prezada Dad,

O senador Luiz Estevão é forçado a encaminhar outra carta à Redação

do Correio Braziliense (anexa), em virtude de grave erro de informa

ção publicado hoje na Editaria de Brasil.

Trata-se, na verdade, de assunto totalmente div~rso daquele a que

fizemos referência na carta anteriormente enviada, cujo motivação é
uma reportagem da última sexta-feira..

Sabemos das extremas dificuldades de espaço e também das normas

que regem a coluna "Sr. Redator" mas solicitamos a sua compreensão

para a excepcionalidade da situação.

Há várias informações que necessitamos corrigir. Reportagens de

meia página contém por vezes seis ou sete incorreções e é virtualmen

te impossível contradizê-Ias todas em tão exíguo espaço.

Àdisposição para novos esclarecimentos,

~jtij~
Sylvio Guedes

Assessor de Imprensa (311-4065)

.' ~ ~~. E?(l~L
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Senado Federal
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Brasília, 19 de Agosto de 1999

r

311-4064/

.r;;;""iIJ19_"_1lJ9 Luiz

Senador Teotonio

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL- SUPLEMENTO

~

Atenciosamente,

Segue a versão resumida da carta enviada na semana passada, acres

cida, inevitavelmente, dos novos esclarecimentos relacionados com a .
reportagem publicada hoje.

Prezada Dad,

Junho de 2000---

prazo

SEf'·Y:'.DO F~:'ERA.L
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as In+"'l"'''''''''''''~J·H·

do prazo.

Sr.

Mais uma vez, o Correio Braziliense publica informações errôneas em

suas reportagens relacionadas com Q CPI do Judiciário. Em sua edição
de 18/8, afirma que eu e o Banco OK não teríamos encaminhado à co
missão dentro do prazo estipulado as informações solicitadas.
Na verdade, o ofício assinado pelo senador Ramez Tebet, l"\1"9,.,ei...l~.... +",

da datado do dia 9/8 e por mim recebido na mesma

lava o prazo de dez dias (a contar do dia seguinte, como estabelece Q

Segundo a boa matemática, o prazo só se encerraria no

é que o prazo tenha vencido no dia
......._~_._ ... ....... ..l::: .. seu texto.

foi recebido no dia 11,

a apressada
No caso do Banco OK, o
só vencerá no dia 21.

~. '
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Senador Luiz Estevão

A/a Senador Teotonio Vi/ela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal

]

A respeito da reportagem \\Trabalhos da CPI do Judiciário são pror

rogados", publicada em sua edição de 20/8, gostaria de reiterar que

não existe nenhum envolvimento meu com a obra do TRT-SP, alvo de

investigaçãC? da CPI do Judiciário. O que existem são relações comer- .

ciais l materializadas através de diversos negócios e empreendimentos,

entre os Grupo? OK e Monteiro de Barros (da construtora Ikal), daí o .

volume de transferências de dinheiro apuradas. Registre-se, aliás, que

todas as transações foram feitas de modo transparente e legal, medi

ante procurações, escrituras públicas e- contratos. firmados em cartó

rio, depósitos bancários e cheques nominativos.

Sobre o pagamento ao Bicbanco, também citado no texto, faltou in

formar aos leitores que ele se deu porque éramos avalistas do em

préstimo. Estamos certos que o Grupo Estado de S. Paulo, como todos

os demais grupos empresariais sérios do país, adota a mesma postura

do Grupo OK e costuma honrar seus· compromissos sem a necessidade

de execução judicial.

Sr. Editor,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ao Jornal O Estado de São Paulo

Seção Cartas dos Leitores

Brasília, 20 de Agosto de 1999

Junho de 2000
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov. br

DIÁRIO DO ~r..r~Al.JU rr..ur.Kf\L - .:)urJ

Sr. Redator,

Sobre cifirmações do jornal em suas edições de 13 e 20/8, gostaria de

esclarecer:

1) Só conversei com o juiz Nicolau quatro vezes. Uma pessoalmente

quando da concorrência do Fórum Trabalhista, em São Paulo, em 1992.

Outras três por telefone: durante o seqüestro da minha filha, Cleuci

zinha (setembro de 97), no Natal do mesmo ano e quando fui eleito

senador I no ano passado.

2) Das 26 ligações relacionadas pela Telebrasília à CPI do Judiciário,

23 não passam de alguns segundos e a maioria, inclusive
l

é de "zero"

segundo, configurando a inexistência de conversação. No novo relató

rio, ocorre o mesmo: a maioria das ligações tem duração de poucos s?

gundos, incompatível com as fantasiosas "conversas" citadas pelo jor

nal.

3) Entre 1994 e 1999 1 qualquer pessoa que ligasse para os telefones

das empresas do Grupo OK não me encontraria lá pois já me encontra

va licenciado do cargo de diretor.

4) Sempre declarei que os números celulares citados eram de meu uso

eventual e intermitente. Citei os númer-os 981-1981 e 981-0045 no de- .

poimento à Polícia porque, por serem mais antigos, eram os mais anti

gos e poderiam ser mais facilmente lembrados pela minha filha no ca

tiveiro. .

5) Nunca quitamos dívida alguma antes do prazo mas sim quando ela

nos foi cobrada pelo Bic Banco. Errado seria deixar de honrar o aval

assumido e só pagar mediante execução judicial. Essa não é a atitude

de empresas idôneas e certamente não é, por exemplo, o comporta

mento do Correio BraziJiense no cumprimento de seus compromissos

comerciais.
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Brasília, 23 de Agosto de 1999

As coisas não aconteceram exatamente como descrito por nenhuma das du

as colunas. Mas J de todo modo, eu não deixaria jamais de defender recursos

para melhorar o atendimento da Justiça do DF à população. Concordo até

com o comentário do senador Antonio Carlos Magalhães. Mas esse não é o

caso da Justiça do DF,

Li na Coluna do Estadão de sábado:

"Estocada

Depois da aprovação de uma MP sobre liberação de créditos para o Tribunal·

de Justiça do Distrito Federal, esta semana no Congresso, o senador Luiz

Estevão (PMDB-DF), foi ao microfone agradecer. ACM, que presidia a ses

são, não deixou por menos: IITudo bem, mas nem sempre a Justiça merece

esses créditos.'u Em tempo: a CPI do Judiciário investiga ligações de Este

vão com o juiz Nicolau dos Santos Neto, Q da obra suoerfaturada do fórum

de São Paulo."

No mesmo dia, li no Painel da Folha:

"Deu mole'

Luiz Estevão (PMDB), cujo envolvimento nas irregularidades das obras do

TRT paulista é investigado pela CPI do Judiciário, discursou no Congresso

defendendo verbas para a Justiça de Brasília. ACM não perdoou: 1UVossa Ex

celência bem sabe que não é todo tribunal que merece receber recursos 11

Sr. Jornalista,

Ilmo. Sr. Jornal~sta

RAIMUNDO COSTA

Coluna "Painel da folha"

Folha de S. Paulo - Sucursal BSB

Junho de 2000

/
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Sr.

O Estado de São Paulo

Seção Cartas dos Leitores

Sr.

Sobre reportagem publicada no último domingo, gostaria de registrar

que já estão mais do que explicados os motivos dos vários pagamentos

feitos pelo Grupo Monteiro de Barros às nossas empresas. Todos os

matéria foram contabilizados de maneira absolu

caixas de nossas empresas, incluindo

Brasília, 23 de

:,'
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Senador Luiz Estevão
Aja Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br
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Brasília, 24 de Agosto de 1999

Cordialmente,

r~--";> L-2..~

Não é verdade que a CPI do Judiciário tenha descoberto "novas pro
vas" da ligação do Grupo Monteiro de Barros com o Grupo OK. Os "no
vos" cheques divulgados correspondem a diversos negócios e empre-"
endimentos, como a compra de uma fazenda, a construção da sede da
OAB em Brasília, a associação para construção do terminal intermodal
de cargas do Rio de Janeiro, a compra e recompra de terrenos em São
Paulo e os empréstimos feitos junto ao Banco OK. Reitero, como afir
mei à CPI, que eles não somam 2,5% do faturamento total de minhas
empresas no período apurado.
Sobre os esclarecimentos prestados à CPI peJo Banco OK, asseguro
que eles são completos e inquestionáveis, podendo ser submetidos ao
crivo de qualquer auditor independente para julgar sua absoluta regu
laridade. São cópias dos contratos de empréstimo, dos cheques emiti
dos, dos crédi~os recebidos e das duplicatas liquidadas. Aliás, todas.
essas transações foram devidamente registradas junto ao Banco Cen
traI ao longo dos anos.

Sr. Editor,

À Coluna Do Estadão
Editaria de Política
O Estado de São Paulo
À Coluna Dia-a-Dia

Editaria de Política
Jornal da Tarde

.....
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vl1ela, Gab. 25

(61) 311-4064 /4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov.br
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Cordialmente,

Aproveito para lembrar que o Congresso Nacional aprovou durante anos su

cessivos os recursos para a construção do Fórum de São Paulo, período no

qual eu não era congressista.

O Fórum ganhou dinheiro com os votos favoráveis na Comissão de Orçam~n

to e em plenário da imensa maioria dos congressistas, em especial dos inte

grantes da bancada paulista (independentemente de partidos).

Não seriam eles também responsáveis pelos alegados prejuízos ao Erário

provocados pela obra, que já há vários anos tem sido investigada pelo TeU?

Écurioso que ninguém sequer registre esse fato

Finalmente, gostaria de registrar que, de fato, por muito pouco a MP que

liberava os recursos para aparelhamento do Poder Judiciário do DF deixou

de ser votada. Eu era o único parlamentar da bancada do DF presente na

quele momento à sessão do Congresso Nacional e foi graças à minha inter- '

venção que o plenário aprovou a matéria.

Acho que cumpri o meu dever como representante do Distrito Federal, cujo

Poder Judiciário é custeado integralmente pela Uni.ão, daí a necessidade de

liberação das verbas federais.
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Senador Luiz Estevão

Senador Teotonio Gab. 25
311-4064 / 4054 Senado Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Cordialmente,

Brasília, 24 de Agosto de 1999

AIc Ilma. Jornai isto Dad Squarisi

Sr. Redator,

Em meu depoim~nto voluntário à CPI do Judiciário, em

declarei que os pagamentos feitos pelo Grupo Monteiro de Barros a

empresas do OK correspondiam a diversos negócios e empreen

dimentos, como a compra de uma fazenda, a construção da sede da

OAB em Brasília, a associação para construção do terminal intermodal

de cargas do Rio de Janeiro, a compra e recompra de terrenos em São

Paulo e os empréstimos feitos junto ao Banco OK. Não apenas os em-

como dá a entender o texto.

Sobre os esclarecimentos prestados à CPI pelo Banco OK, asseguro

que eles são completos e inquestionáveis, podendo ser submetidos ao

crivo de qualquer auditor independente para julgar sua absoluta regu

laridade. São cópias dos contratos de empréstimo, dos cheques emiti-

dos créditos recebidos e das duplicatas liquidadas. todas

essas transações foram devidamente reaistradas junto ao Banco Cen

trai ao lonoo dos anos.

À Coluna "Sr. Redator"

Editaria de Opinião

Correio Braziliense

Junho de 2000

de'199924 de

,:;:I

SEN/,~c;;O F::DE~At

~~~';'~~:'~.~:'2J
i:i~ .. , --]..L~. ~ .

r
Cordialmente,

Não é verdade que a CPI do Judiciário tenha descoberto I\novas pro

vasJl da ligação do Monteiro de Barros com o OK. Os I\no

vos ll cheques divulgados correspondem a diversos negócios e empre

endimentos, como a compra de uma fazenda, a construção da sede da

OAB em Brasília, a associação para construção do terminal intermodal

cargas do Rio de Janeiro, a compra e recompra de terrenos em São

Paulo e os empréstimos feitos junto ao Banco OK. Reitero, como afir-

à que eles não somam 2,5/'0 do faturamento total de minhas

empresas no

Sobre os esclarecimentos à CPI pelo Banco OK, asseguro

que eles são e inquestionáveis, podendo ser submetidos ao

crivo de qualquer auditor independente.. para julgar sua absoluta regu

laridade. São cópias dos contratos de empréstimo, dos cheques emiti

dos, dos créditos recebidos e das duplicatas liquidadas. Aliás, todas

essas transações foram devidamente registradas iunto ao Banco Cen-

ao lonoo dos anos.

Sr, Editor,

Seção Cartas dos Leitores

Editaria de

(
(. '.:

c

(.
I'
\y'

l
l

l
l



Sr. Editor,

Ao Jornal do Brasil
Seção de Cartas
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Brasília, 25 de Agosto de 1999

Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio 'lHe/a, Gab. 25
(61) 311-4064 /4054 Senado Federal
Juiz. estevao@senado.gov.br

Sobre reportagem de 25/8 (quarta), gostaria de registrar que o documento
entregue ao presidente do Senado é absolutamente pífio. Pretendeu-se fa
lar em nome da "sociedade de Brasília" mas dos oito partidos "de esquerda"
listados, apenas um o assinou, o PT de Chico Vigilante. O espaço destinados
aos sindicatos que referendariam a iniciativa ficou praticamente em branco
e nenhuma outra entidade, à exceção da CUT, o subscreveu. Por último, à
entrega compareceu um único parlamentar,oque só demonstra que o PT do
DF tenta, mais uma vez, reescrever o resultado das urnas de outubro pas
sado, que me consagraram com mais de 460 mil votos.
Éo esperneio de um p.olítico fracassado, cassado pelo voto do eleitor e que, .
desde o início da CPI do Judiciário, já andava com um dossiê fraudulento
atribuindo a mim a execução de obras que não foram realizadas por nenhuma
das minhas empresas, como o anexo do TJDF e o Fórum de Samambaia. Pro
cessado por calúnia, difamação e injúria, foi condenado a me pagar R$ 360
mil por danos morais. -

Sr. Editor,

AO Estado de S. Paulo
Seção de Cartas

A

Junho de 2000

Brasília, 25 de Agosto de 1999

.SEi\I,~.D() FEDERAL
• ~ ~""r d~ Ó!('G! e~n~ Parl:5iifi:ntêr

R~fi_~,;:::- 4---:----2} sena498. doe
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DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Cordialmente,r~~--n' L..2~...-"

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25
(61) 311-4064/4054 Senado Federal

luiz. estevao@senado.gov.br

Sobre nota da coluna "Danuza" (25/8), gostaria de registrar que o documen
to entregue ao presidente do Senado é absolutamente pífio. Pretendeu-se
falar em nome da "sociedade de Brasília" mas dos oito partidos "de esquer
da" listados, apenas um o assinou, o PT de Chico Vigilante. O espaço destina
dos aos sindicatos que referendariam a iniciativa ficou praticamente em
branco e nenhuma outra entidade, à exceção da CUT, o subscreveu. Por úl
timo, à entrega compareceu um único parlamentar, o que só demonstra que ~
PT do DF tenta, mais uma vez, reescrever o resultado das urnas de outubro
passado, que me consagraram com mais de 460 mil votos.
Éo esperneio de um político fracassado, cassado pelo voto do eleitor e que,
desde o início da CPI do Judiciário, já andava com um dossiê fraudulento
atribuindo a mim a execução de obras que não foram realizadas por nenhuma
das minhas empresas, como o anexo do TJDF e o Fórum de Samambaia. Pro
cessado por calúnia, difamação e injúria, foi condenado a me pagar R$ 360

mil por danos morais. -

~ .

~ .
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Senador Luiz Estevão
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Senador Teotonio Vilela 25
311-4065 Fax 311-1136

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sr. Editor,

Ao Jornal do Brasil

Seção Cartas dos Leitores

Urgente

Brasília, 5 de Julho de 1999

Em relação à matéria "Luiz Estevão na mira da CPI", publicada em sua

edição de domingo (4/9/99), a repórter do JB comete uma inverdade.

Eu jamais disse à CPI que meus negócios com o Grupo Monteiro de

Barros se iniciaram em 1995 (basta verificar as notas taquigráficas de

meu depoimento espontâneo, na última quarta-feira). Ao contrário, in

formei que desde 1988 e nos últimos dez anos tivemos diversos

cios, a começar pela construção do prédio da OAB no Distrito Federal

até transações bancárias, passando pela compra de fazendas venda de

terrenos, o terminal de cargas no Rio de Janeiro etc.

Junho de 2000

sena427. doe

Estevão

.::> I ----X ...~

SEí\~,'::'.i~~:tJ Fr.::::~::'~~;\L

~1~:i.::2J '~::""'2)
FiS__.__ ._.._ -.ill... .I? _'0_. _

(

5 de Julho de 1999

Sua nota na edição de sexta-feira não reflete a verdade dos fatos. Eis

porque:
1) dis.se que estava à disposição da CPI para prestar quajsque~

esclarecimentos (o que feito comunicado por ofício no início do mês de
e na primeira vez em que meu nome foi mencionado eu volunta-

riamente me ofereci para .

2) Não houve nenhum na minha presença na CPI e tra-

tou-se de qualquer manobra do do PMDB, Jáder Barbalho.

Se depois de três meses investigando diariamente os fatos relaciona

dos à obra do TRT-SP, os senadores da CPI ainda não estão prepara-

dos para me formular então eu lhe perguntaria:

3) a referência à "tenra idade!1 (especialmente para quem s

amanhã, completaará 50 mas você conhece em a

minha vida e oS mais de 30 anos que a ela para

a construir o Gruoo OK.

Prezado Ari,

Ilmo. Sr. Jornalista

Cunha

Coluna "Visto. Lido e Ouvido
ll

~-

\.-

\.

f-~

(~

(

C
L

l

\..

i...;

c

c
c
(" ...

c-
c

('



00723 Quinta-feira 22

~,. ............
r~""""''''

Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz. estevao@senado.gov.br

~;~:~;ADG F~Q~R.A.L

Conseih0 áe Ética e OecoiO PSTlé1m~.mta!

~N°__L.J ... '17
Fls. ~_.f:_ .. _..

sena430. doe

A respeito da nota "Primeira Classe", gostaria de informá-lo do seguin

te:

1) Jamais qualquer avião meu transportou o juiz Nicolau;

2) O Ministério Público de São Paulo já conhece o prefixo do avião

bem como o nome do proprietário do avião que costumava trazer o juiz

a Brasília. O aparelho pertence a um empresário paulista.

Diante disso, é totalmente despropositada a tentativa de envolver o

meu nome com esses fatos.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Sr. Jornalista,

Brasília, 5 de Julho de 1999

limo. Sr. Jornalista

Ricardo Boechat

O Globo - Redação

,a

Junho de 2000
::.----

Junho

~;f:~';;',C:i ::~::DER'!\.l

ílt2?~,:t,:a:0Z:~cn.;;:5i. sena429. doe

?ls _ •.-1..lJ_.... __ f.. .'

uU~~NAVurnuc~·SUPLEMENTO

r~---.'''' L-2~ ............
Senador Luiz Estevão

A/a Senador Teotonio Vilela Gablnete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz. estevao@senado.gov.br

Sr. Editor,

Na reportagem \\ Senador sem explicações", a revista publica algumas

informações incorretas. Não há nenhum registro de 153 ligações tele

fônicas entre o juiz Nicolau e eu, como afirma Época. Ao contrário,

listagem em poder da CPI do Judiciário, emitida pela Telebrasília, re

gistra 26 chamadas, das quais 23 tem apenas segundos e somente as

outras 3 chegam a mais de um minuto. Jamais neguei ter falado com

ele (sempre afirmei que havia mantido três ou quatro conversas, que

se deram no meu aniversário e na véspera do Natal de 1997 e após as

eleições de 1998) mas reitero que não tenho relacionamento pessoal

com ele.

Do mesmo modo, e diversamente do que diz a reportagem, nunca ne

guei relacionamentos comerciais com o Grupo Monteiro de Barros, que

são públicos e se iniciaram muito antes da obra do TRT-5P, ainda em

1988.
Finalmente, sobre o engenheiro José Diniz, o mesmo deixou nossas

empresas em 1994, dois anos e meio após a licitação para a obra do

tribunal, indo trabalhar em outra empresa de construção, fato natural

na vida profissional de um engenheiro.

Brasília, 5 de Julho de 99

À Revista Época

Seção Cartas dos Leitores

URGENTE

( ;
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Senador Luiz Estevão

Senador Teotonio Vilela Gabinete

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Brasília, 8 de Julho de 1999

.....~.

Urgente

Sr. Redator,

É totalmente improcedente a informação publicada em Sua edição de

hoje (8/7/99), vinculando os empréstimos feitos pelo Banco OK ao

Monteiro de Barros a uma absurda insinuação de quebra decoro

Os empréstimos bancários ao Grupo Monteiro de

absolutamente regulares, aconteceram no período em que já estava

licenciado da direção do banco, já que _Q legislação proíbe o exercício

desse tico de cargo simultaneamente a um mandato (de-

rital). Além disso, como é público, eu sequer era senador à

época em que as transações Se concretizaram. Como então poderia eu

ter quebrado o decoro rV'f'It1mDn+"S"''')

Junho de 2000

Luiz Estevão

SEr'iADQ FEDER;'l,L

Conselho de t:,ca 2~oro .('1n]l'1rlnr~'
1lui..:.'i'._._.4. __ ... ...?y
;i:;·_...]2~ 47

r,-r-....,_'::>

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1ViENTO

6 de Julho de 1999

Ao Jornal Estado de S. Paulo

Coluna de Cartas dos Leitores

Sr. Editor,
Gostaria de registrar alguns reparos à reportagem em que sou citado
em sua edição de domingo, dia 4, àPágina AS.
1) Diversamente do que afirma o texto, ofereci-me para no.

simplesmente porque somente na terça-feira foi o meu

nome, pela primeira vez, foi citado na CPI.
2) Estranho o comentário de que "o senador foi inquirido sem que seus
acusadores se municiassem". Não fui acusado de nada e coml"'ll"l"'l'3 I" i

na condição de testemunha voluntária. Depois, a comissão
ga o caso do TRT-SP há três meses e creio que todos têm suficientes

para inquirir quem quer que seja.
assumir a presidência da Comissão Mista de

sou apenas membro.
Ol"r'l?"lr':5c."+il"r'lf'\ conhecido como "Operação

não foi considerado.
deral e nem Ministério Público.
5) Não há nenhuma acusação de abuso de poder econômico contra mim

decorrente das duas eleições que
e 1998). Quanto às calúnias que sofri nas campanhas, dois fatos

as contradizem: os votos que os eleitores me deram e a do
em dois processos judiciais, pelos quais será obriaado a me indeni

zar emR$ 350 mil pelos ataques mentirosos.

\.

\.

(.
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Sr. Redator,
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Brasília, 9 de Julho de 1999

Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-1065 Fax 311-1136

Na reportagem em que sou citado em sua edição de hoje (9/7), há vá
rias informações que precisam ser corrigidas.
1) Peço a suspensão daquele inquérito mas não da. investigação, que de
verá ser conduzida pelo Ministério Público Federal no DF e sob a su
pervisão do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê a lei.
2) Diferentemente do que diz o texto, não é por uma exigência minha
que os procuradores serão obrigados a prestar informações ao STF,
mas porque isso está previsto na lei.
3) O Correio insiste em ignorar o meu depoimento voluntário à CPI do
Judiciário, quando enumerei, além dos empréstimos e da compra da
fazenda (únicos citados no texto), diversos outros negócios ocorridos
entre o ~rupo OK e o Grupo Monteiro de Barros, entre eles transa
ções e empreendimentos imobiliários em Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo.
4) Nunca afirmei que a investigação só pode ser deflagrado pelo 5TF
após aprovação do Senado, como diz a matéria.
5) Nada tenho contra a investigação, como deixo bastante claro na
reclamação ao STF (o que também não foi citado pejo jornal), mas
apenas reivindico que ela se desenvolva nos termos da lei.

Urgente

ILMA ~ SRA. EDITORA
DAD SQUARISI
COLUNA SR. REDATOR"

....

r~--"p
Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Iuiz.estevao@Senado.gov.br

Brasília-DF, 9 de julho de 1999

sena468.doc
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Encaminhei nesta semana duas cartas à Redação, uma ontem e outrfl
na terça-feirn, com esclarecimentos a respeito de distorções publicadas em
matérias envolvendo meu nome.

Como ambas as cartas que enviei não foram publicadas, encaminho
lhe hoje então uma terceira versão, visando contestar especialmente o noti
ciário veiculado hoje.

Gostaria de contar a sua a gentileza na publicação da mesma na sua
edição de amanhã.

Cordialmente,

Senhor diretor,

Ao

DR. JOÃO AUGUSTO CABRAL
Diretor-Executivo
Correio Braziliense
Fax 342-1443 '
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1\1ENTO

12 de Julho de 1999

São levianas as conclusões tiradas pelos autores de reportagem
em que sou citado (10/7, Página 4A), O jornal deixa de registrar
relevantes informações que contradizem sua fantasiosa tese:
1) Àprocuração do TRT-SP, se juntavam outras três, emitidas na
mesma data pelo Monteiro de nos concedendo po-
deres para, em quitação de dívidas, receber créditos à
obra do Edifício São Luís (parceria com os às
obras do DNER em Pernambuco e às obras do DNOCS no Nord
este.

2) Recusamos duas das procurações tendo em vista que,
momento (março de 1998), a Ikal ndda mais tinha a receber do '
TRT-SP (meses depois foi assinado um termo aditivo qual a
construt?ra recebeu mais dinheiro pela obra), No caso da segun-

a empresa não obteve a concordância de seus sócios no
cio São Luís. Por isso, o OK assumiu apenas OS recebíveis
do DNER e do DNOCS,
3) A CPI do Judiciário detém o sigilo bancário de todas as em
presas do Monteiro de Barros e comprovar, facil
mente, que a procuração dada para a obra do TRT-SP foi
usada. Aliás, tais procurações foram feitas unilateralmente
grupo Monteiro de Barros e não contêm assinaturas de
representante de nossas empresas.
4) As procurações mostram a transparência das nossas relações
com as empresas Monteiro de Barros, Tanto é verdade que a
obra do iniciou-se em 1992 e, se houvesse de fato
quer envolvimento do Grupo OK em sua realização, muito certa-

Sr.

Ao Jornal da Tarde
Coluna de Cartas dos Leitor

Junho

de 1999

sena438. doe

9 de

&aDlneTe 25

Estevão

FEDERAL - SUPLEMENTO
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Um forte abraço I

Encaminho duas cartas, uma enviada à redação ontem e outra·

de manhã, com esclarecimentos a respeito de distorções

em envolvendo o OK,

Como o que enviei ontem não foi publicado, encaminho-lhe as

as, a fim de solicitar C1 oentileza da oublicacão de ambas na

Senhor diretor J

Fax 342-1443

Ao

DR. AUGUSTO CABRAL

Diretor-Executivo

Correio Braziliense

t_/

t
l,



mente eJe teria se materializado antes de março de 1998, atra
vés de uma procuração idêntica. Afinal, eu não era senador .e
nada impediria que qualquer de minhas empresas fosse subcon
tratada para a obra.
Diante de todos esses fatos, é absurda a afirmação do jornal de
que eu tive qualquer participação na obra do fórum.

00731 Quinta-feira 22
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz. estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ., SUPLEMENTO

~......"....-".::J L-9#----"'

Brasília, 12 de Julho de 1999

Sr. Redator,

Em resposta a carta do leitor Luiz Fernando Fonseca, publicada nesta

coluna no último dia 10/7, gostaria de agradecer.generosas referênci

aas à minha pessoa e informá-lo que tenho procurado oferecer expli

cações em todas as instâncias e locais pertinentes. Prestei um depoi

mento voluntário à CPI do Judiciário no momento em que tive meu

nome citado pela primeira vez. E, tanto ao Correio Braziliense quanto

aos demais veículos de imprensa, tenho enviado sucessivas cartas para

oferecer as correções necessárias às reportagens. Infelizmente, es

pecialmente no caso do Correio, não tenho tido muito êxito na publica

ção dessas explicações, o que sem dúvida pode levar à equivocada con

clusão do leitor.

A/C Coluna Sr. Redator

Ilma. Sra. Jornalista

DAD SQUARISI

Editora de Opinião

Correio BraziJiense

sena439.doc
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio V/leIa, Gab. 25

(61) 311-4064/4054 Senado Federal
luiz.estevao@senado.gov.br
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

As procurações mostram, ainda, a transparência das nossas
relações com as empresas Monteiro de Barros. Tanto é verdade
que a obra do fórum iniciou-se em 1992 e, se houvesse de fato

envolvimento do Grupo OK em sua realização, muito cer

tamente ele teria se material izado através de um instrumento

como esse naquela época, o que jamais ocorreu.

Junho de 2000
::..-----

Junho de 2000

sena442. doe

InIwIY-.dIVrc;., detém o bancário de
Mf'lntoirvo de Barros e com-

dada para a obra do TRT-SP

Con~~}lh0 (ie êtiCé 0 ~;;.:.ll';!_:;.• ;:;t=:;'::='!r":1f=nl:J(
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12 de Julho de 1999

Mais uma vez, o Correio I em reportagem em que sou citado
Poderes, 10/71 Brasil), deixa de registrar relevante ín-

que diferentemente do que ocorreu com ou-
de entre os a Folha de S. Paulo.

que l do
outras na mesma data e com idênticos

Monteiro de Barros nos parai em qUlTaça""
receber créditos à obra do Edifício São Luís

com 9s padres às obras do DNER em Pernambuco e
às obras do DNOCS no Nordeste.

Recusamos duas das tendo em vista que, nci-
momento (março de a Ikal nada mais tinha a receber

do TRT-SP (meses foi assinado um termo aditivo

a construtora recebeu mais dinheiro pela obra), assim como a

empresa não obteve a concordância de seus sócios no Edifício
Luís. Por isso, o OK assumiu apenas os recebíveis do

e do DNOCS. Tais foram feitas por eles e não

contêm as nossas assinaturas.
CPI do

todas as empresas do
+ocilmente. que a

A/C Coluna Sr. Redator

Editora de
Correio Braziliense
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Sr. Editor,
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Senador Luiz Estevão
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal
luiz.estevao@senado.gov.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

mente ele teria se materializado antes de março de 1998, atra

vés de uma procuração idêntica. Afinal/ eu não era senador e

nada impediria que qualquer de minhas empresas fosse subcon
tratada para a obra.

Diante de todos esses fatos, é absurda a afirmação do jornal de

que eu tive qualquer participação na obra do fórum.

,.
Junho de 2000
.:.-----

Junho de 2000

sena443. doe

SE1\:/\;::'C ;::::~";E?/~,J..
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Brasília/ 12 de Julho de 1999

São totalmente equivocadas as conclusões tiradas pela repórter

em matéria em que sou citado (10/7, Página A8). O jornal deixa
de registrar relevantes informações que contradizem sua tese:

1) Àquela procuração do TRT-SP, se juntavam outras três, emiti

das na mesma data pelo Grupo Monteiro de Barros, nos conce

dendo poderes para/ em quitação de dívidas I receber créditos

junto à obra do Edifício São Luís (parceria com os padres jesuí

tas), às obras do DNER em Pernambuco e às obras do DNOCS no

Nordeste.

2) Recusamos duas das procurações tendo em vista que, naquele

momento (março de 1998), a Ikal nàda mais tinha a receber do

TRT-SP (meses depois foi assinado um termo aditivo pelo qual a

construt~ra recebeu mais dinheiro pela obra). No caso da segun

da, a empresa não obteve a concordância de seus sócios no Edifí

cio São Luís. Por isso, o Grupo OK assumiu apenas os recebíveis

do DNER e do DNOCS.

3) A CPI do Judiciário detém o sigilo bancário de todas as em

presas do Grupo Monteiro de Barros e poderá comprovar, facil

mente/ que" a procuração dada para a obra do TRT-SP jamais foi
usada. Aliás, tais procurações foram feitas unilateralmente pelo

grupo Monteiro de Barros e não contêm assinaturas de qualquer

representante de nossas empresas.

4) As procurações mostram a transparência das nossas relações

com as empresas Monteiro de Barros. Tanto é verdade que a

obra do fórum iniciou-se em 1992 e, se houvesse de fato qual

quer envolvimento do Grupo OK em sua realização I muito certa-

Ao Estado de S. Paulo

Coluna de Cartas dos Leitor

....

00734 Quinta-feira 22
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Todas as transações que reuniram o grupo econômico do qual sou acio

nista e as empresas Monteiro de Barros foram realizadas de maneira

transparente e legal, mediante instrumentos públicos de fácil verifi

cação como cheques nominais, depósitos bancários, procurações escri

turadas em cartórios. Se houvesse qLJalquer vínculo de minhas empre

sas ou de minha pessoa com a obra do fórum
l

por que ele se daria de

modo diferente, uma vez que, quando a obra foi iniciada, em 1992, eu

sequer ocupava mandato eletivo? Tornei-me senador em fevereiro

deste ano, quando a obra estava paralisada há quase um ano.

A interrupção do inquérito levado a cabo de modo ilegal pelo Ministé

rio Público de São Paulo não significa o fim das investigações; ao can-

o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, acolhendo meu pe

dido, foi que o inquérito deverá, como determina a Constituição, ser

realizado ceio Ministério Público Federal, sob supervisão do 5Tf.

Brasília, 15 de Julho de 1999

um verdadeiro descalabro contra a verdade e o bom

JornalIsmo com seu editorial de 15/07/99, no qual inúmeras vezes sou

citado de maneira leviana e grosseira.

Não há nenhum envolvimento meu ou de minhas empresas na constru

ção do Fórum Trabalhista de São Paulo, diferentemente do que o JT e

outros veículos de imprensa tentam, de formá patética, afirmar.

Onde estão os truques, indícios e artimanhas citados no editorial? No

dia seguinte à primeira vez em que tive meu nome citado na CPI do

apresentei-me voluntariamente para prestar os esclareci

mentos que o Senado e eu (principalmente, eu) julgamos necessários.

Estavam presentes todos os membros da comissão, inclusive cinco se

nadores de op~sição. Qualquer senador que não integre a comissão

também pode, na CPI, inquirir testemunhas. Como então se afir

mar que meu depoimento se deu "sob absoluto controle de amioos e

Ao lImo. Sr. Jornalista

Celso Kinjô

Editor-Chefe do Jornal da Tarde

Redação

Junho de 2000
::.-----

Junho de 2000

de Julho de 1999

~

Redator,Coluna

r

c/c Dr. Joãq Augusto Cabral
Diretor-Executivo
Correio Brazlliense

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Relativamente à reportagem publicada

afirmar que à citada se OUTras rres redigidas na

mesma data (o que o noticiou, embora soubesse do fato),

essas que nos foram oferecidas para o recebimento de

dívidas. Todavia, aceitamos apenas as duas procurações relacionadas

às obras mantidas pelo Monteiro de Barros no Nordeste, recu

sando as outras duas, inclusive a do Fórum de São PauJo.

Será facilmente CPl que essa foi

utilizada Grupo OK. que a obra do fórum inici-

em 1992 e as são de março de 1998;
mais de 98 <Yo dos recursos já haviam -sido liberados. Somente mais

houve a assinatura de um aditivo ao contrato de construção.

Finalmente, asseguro que não houve omissão alguma em meu depoimen-

que· e reitero, é que não tive nem tenho

obra do TRT-SP, ob teto de investiaacão da CPl

rIma. Sra. Jornalista

r""
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

(61) 311-4064 / 4054 Senado Federal

Juiz. estevao@senado.gov.br

Ao contrário do que afirma o título da reportagem publicada hoje em

seu jornal, o suposto erro cometido pelo Banco Central na prestação

de informações à CPI do Judiciário Só me prejudica, já que eu sou o

maior interessado na rápida apuração de todas as operações bancárias

envolvendo a obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, providência que

poderá comprovar, definitivamente, o que venho afirmando há mais de

um mês: nada tenho a ver com aquela obra e as empresas do Grupo OK

jamais utilizaram a procuração elaborada pelo Grupo Monteiro de Bar

ros citadÇ1 na reportagem.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sr. Editor,

Brasília, 19 de Julho de 1999

Ilmo. Sr. Jornalista

CELSO KINJÔ

Editor-Chefe .

Jornal da Tarde

Seção Cartas dos Leitores

....

Junho de 2000
::....---

Junho de 2000

Sr=;\I':;~:'1\4:~ ~EC)EF{/~,L

r~~'; l-2~~

Senador Luiz Estevão.
Ala Senador Teotonio Vilela, Gab. 25

. (61) 311-4064 / 4054 ~Senado 'Federal
luiz. estevao@senado.gov. br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Com~t::!r:o dr,: ttica e ~)f:Corc ;:'::.rl;mentzr

~_Nn~-!---2;7
fls. 73 7- _.._f__ . 0_._

Quanto à citação feita à imunidade parlamentar, esclareço que ela em

nada me protege do julgamento dos supostos atos ilegais que absur:.

damente o JT tenta me imputar. O Congresso Nacional tem demons

trado, em especial nos últimos anos, que não é conivente com compor

tamentos incompatíveis com o correto exercício do mandato parla

mentar. Como, reitero, nada tenho a ver com as obras do TRT-5P, por

isso estou absolutamente tranqüilo quanto à conclusão das investiga

ções.

Finalmente, só quero lamentar que um jornal cujos proprietários cons

truíram sua trajetória pessoal e empresarial na defesa dos direitos e

no respeito às liberdades individuais possa pré-julgar sem provas e

qualificar como "truques" ou "artimanhas" aquilo que, nas sociedades

democráticas, é o elementar princípio do amplo direito de defesa.

....
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Brasília-DF, 07 de

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL"- SUPLEMENTO

Senhor editor,

Senhor editor da

Revista Isto É
Jornalista Tales

Senador Luiz Estevão

Aja Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

SEN':'\DO FEDER/~.L

Canselh::1d8 Él:J=c'1 ~ I)e~:cm r-l~-=:,'!~:m::r!iE:'
/f:,(fl:.~ N'i 2 / Cf ç
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A respeito da matéria publicada com o título "O novelo de Nicolau",

venho esclarecer que a Telebrasília informa a existência de 25 telefonemas

do juiz Nicolau para telefones celulares usados eventualmente por mim, dos

quais, 22 têm apenas segundos de duração~ tempo insuficiente para

conversa, confirmando minha afirmação de que havia falado com o iuiz duas
ou três vezes.

Os negócios do Grupo OK com o Grupo Monteiro de Barros incluem a

aquisição de fazenda, empréstimos e empreendimentos imobiliários, não le

vando a qualquer vinculação com as obras do TRT de São Paulo.

Ao procurar o deputado Fassarella, em 17 de janeiro, o fiz atendendo

solicitação do Judiciário do DF, que buscava a transferência dos recursos

cortados do TRT de São Paulo para a instalação de Juizados Especiais no

DF, conforme documento anexo do TJDF.

Pelas declarações irresponsáveis que fez, o deputado Fassarella está
sendo processado por danos morais.

Junho de 2000Junho de 2000

bal:nneie

?

de 1999

r

2 de

Um forte abraço do amigo,

Prezado Hélio,

Senador Luiz

Tribuna da

Jornalisto Hélio Fernandes

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Com relação a nota publicada hoje, em sua coluna na Tribuna da Im

prensa, gostaria de esclarecer que as multidões de telefonemas foram des

mentidas pela informação prestado pela Telebrasília Celular à CPI, dando

conta da existência de quatro ligações do juiz Nicolau para OS telefones de

nossa empresa. Três dessas ligações duraram menos de dez segundos e a

única que ocorreu, efetivamente, se deu no Natal de 1994. Estou, neste

momento, processando a telefônica de São Paulo pela inconsistência das in

formações enviadas à CPI e pelos danos causados a minha imagem refe

rida divulgação. Com relação as ligações entre as empresas, nada mais natu

ral em se tratando de empresas que atuam no mercado imobiliário e têm

em comum, e nunca o TRT de São Paulo.
f"'"
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Senhor editor,
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Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juiz. estevao@senado.gov.br

Senador Luiz Estevão

Brasília-DF, 15 de junho de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhores jornalistas,

A respeito da nota "muitíssimas pistas", publicada hoje no Painel l

esclareço que o juiz aposentado Nicolau Neto nunca foi passageiro dos

aviões cujos prefixos foram citados na nota.

Para conferir, basta que a imprensa cheque a informação junto

ao DAC.

Folha de São Paulo

Jornalista Rui Nogueira

C.C jornalista Raimundo Costa (editor do Painel)

.....

Junho de 2000---
Junho de 2000
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luiz.estevao@senado.gov.br

r~--.'~

Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Brasília-DF, 07 de junho de 1999

A respeito da matéria publicada com o título "Tudo OK no TRTII

, ve

nho esclarecer que a Telebrasília informa a existência de 25, e não 48 tele

fonemas, do juiz Nicolau para telefones celulares usados eventualmente

por mim, dos quais, 22 têm apenas segundos de duração, tempo insuficiente'

para qualquer conversa, confirmando minha afirmação de que havia falado

com o juiz duas ou três vezes.

Nunca neguei haver negócios do Grupo OK com o Grupo Monteiro de

Barros nas áreas de agropecuária, empréstimos e empreendimentos imobili

ários. Pelo contrário, confirmei o fato em todas as entrevistas que dei à

imprensa.

Ao procurar o deputado Fassarella, em 17 de janeiro, o fiz atendendo

solicitaçõó do Judiciário do DF, que buscava a transferência dos recursos

cortados do TRT de São Paulo para instalação de Juizados Especiais no DF I

conforme documento anexo do TJDF.

Pelas declarações irresponsáveis que fez, o deputado está sendo pro.:.

cessado por danos morais.

Ao Editor da

Revista Veja

Jornalista André Petry
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Senador Luiz Estevão
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Senador Teotonio VIlela Gabin~te 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juiz. estevao@senado.aoy

A respeito da matéria "Sigilo de Luiz Estevão pode cair", reitero

que os negócios entre o Grupo OK e o Grupo Incal referem-se a em

preendimentos imobiliários, agropecuários e empréstimos, efetuados

através de cheques nominativos, regularmente contabilizados.

Esses negócios, que não se relacionam com a obra do TRT de São

Paulo, não atingem a 2,5/0 da faturamento de nossas empresas nos

últimos cinco anos.

DlÁR10 DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

Senhores editores,

Brasília-DF, 25 de junho de 1999

Ao Jornal do Brasil

Jornalista Noenio Spinola

C.c. jornalista Marcelo Moraes

Junho de 2000-Junho de 2000

de 1999

sena403. doe

21 de

~

l_2-)
.L ..

Fax

:?

Luiz Estevão
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r

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1'AENTü

Senhora editora,

relação a matéria publicada na edição n° 57, esclareço que

encaminhei à 'Comissão um para que indicasse os servidores o-

quem deveríamos nos para obtenção de informacões Q

de siqi lo bancário e sigilo telefônico I já que

em 10 de até hoje não nos foram disPOflibiilizadcl$

CPI para análise e conferência.

Os negócios das empresas das quais sou acionista com o

Incal são de natureza comercial, com cheques nominativos, contabili-

Revista

Jor'nalista Venda Célia

l zados e
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Senador Luiz Estevão

Aja Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz. estevao@senado.gov.br

A respeito da matéria "Juiz não responde a procuradoras em

SP", esclareço que nunca neguei as relações pessoais e comerciais com

o Grupo Incal.

Reitero que esses negócios não atingem a 2,5io do faturamento

de nossas empresas nos últimos cinco anos e que todos os valores re

cebidos o foram através de cheques nominativos, regularmente conta

bilizados, oriundos de negócios imobiliários, agropecuários e de em

préstimo~.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor editor,

Ao jornal

Folha de São Paulo

Jornalista Rui Nogueira

Brasília-DF, 25 de junho de 1999

A

Junho de 2000
.:...----

Junho

sena412.doc
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Senador Luiz Estevão

Senhor editor,

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juiz. estevao@senado.gov.br

A respeito da matéria "Sigilo bancário de Estevão pode ser que

brado", esclareço que alguns funcionários deixaram o Grupo OK em·

1994 e foram trabalhar no Grupo Incal, procedimento normal, já que o

Grupo OK terminara uma obra de grande porte nesse ano, e promoveu

uma redução nos seus quadros técnicos.

Reitero que os negócios entre o Grupo DK e o Grupo Incal não

atingem a 2,5/0 do faturamento de nossas empresas nos últimos cinco

anos, e que todos os valores recebidos o foram através de cheques

nominativ~s, regularmente contabilizados, oriundos de negócios imobi

Iiários, agropecuários e de empréstimos.

Ao jornal

O Estado de São Paulo

Jornalista Edson Luiz

Brasília-DF, 25 de junho de 1999
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26 de Junho de 1999

Seção de Cartas dos Leitores

O Globo

Sr.

respeito de matéria em sua edição de hoje (26), sobre a existência

de ligações telefônicas que eu teria recebido do juiz Nicolau Neto e do

~~I"I,..~C'~,..iJ"\ Fábio Monteiro de quero registrar que o texto da

não informa que os telefonemas não foram dados ao se

cargo que passei a ocupar apenas em fevereiro deste ano, mas .

sim ao empresário e deputado distrital (estadual) que fui

odo.

Junho de- SUPLEMENTO

SEN;\DC FEDEP;Ó,L
Conselho ri:; É;IC~':l ~ ÜSO;rD P~r1arnentar

~_.w 2 I ... __?::j
Fl~.-.19.2-___P

de matéria em sua edição de hoje (26), sobre a existência

telefônicas que eu teria recebido do juiz Nicolau Neto e do

Monteiro de Barros, quero registrar que o texto dQ

reflete fielmente as minhas declarações, mas o título

edição não condiz com a verdade, pois os telefonemas não

foram dados senador I cargo que passei a ocupar apenas em feve-

reiro deste ano.

Sr. Editor,

Brasília, 26 de Junho de 1999

ÀSeção de Cartas dos Leitores

Folha de S. Paulo

e

~'"
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Senhor editor,
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A respeito do box "Luiz Estevão em dois tempos", reitero a ine

xistência de qualquer contradição. Os engenheiros José Diniz e Edgar

FeJJows receberam procurações exclusivamente para movimentação de

SEHACif) FEDER.AL
~»n5ej:1c o:.!e Etic~ e Decor·') ?-:rlam~~a.r

o ... /"') ~r '2 1_ . .j_~
~--- -;

As. 7~~ f- -

o fato de concedermos procuração com fim específico e limite

de prazo a determinada pessoa, não implica em vínculo empregatício I

nem desmente, como pretende afirmar o jornal, declarações anterio

res por mim prestadas.

A procuração pública conferida ao engenheiro José Diniz cre- .

denciava"'!o a representar a empresa Saenco, exclusivamente para mo

vimentação de contas bancárias, em agências específicas, não se des

tinando a qualquer outro fim.

A respeito da matéria "Engenheiro representava IkaJ e Saenco",

esclareço que a nossa participação como co-gestores das obras da em

presa Ikal no Nordeste, sempre foi tornada pública por nossas empre

sas I através de matérias publicadas em diversos veículos de comunica

ção I inclusive o Correio Braziliense.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

Ao Correio Braziliense,

Diretor de redação

Jornalista Ricardo Noblat

Senhor diretor I

Brasília-DF, 29 de junho de 1999
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Senador Luiz Estevão

Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz. estevao@senado.gov.br

Venho desmentir, com veemência, as declarações do deputado

João Fassarella, conforme matéria publicada na edição de hoje

(02/06), dizendo que o procurei em outubro para tratar do orçamento

de 99. A proposta orçamentária de 99 foi só encaminhada em 10 de

novembro, e o deputado Fassarella designado relator no dia 19 de no

vembro. Como poderia então tê-lo procurado para tratar de um assun

to inexistente? Procurei-o sim, no dia 17 de janeiro (domingo), aten

dendo a um pedido do presidente do Tribunal de Justiça do DF e De

sembargadores, para tentar evitar o corte de verbas destinadas a im

plantação dos Juizados de Pequenas Causas do DF. Na conversa, me~

cionei que se havia um corte de R$ 9 m'ilhões no orçamento da justiça

de São Paulo, esses recursos poderiam ser repassados para o DF, sem

que isso ~epresentasse aumento naS verbas do Poder Judiciário.

o Globo

URGENTE
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Vilela Gabinete 25

~

de 1999

Senador Luiz Estevão

r
Senador

30 de

311-4065 Fax 311-1136
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A respeito da matéria "OK recebeu dinheiro peja Ikal", esclare

ço que quem recebeu os pagamentos foi o Banco OK, e não a Ikal, já

que a Ikal tinha garantido os empréstimos com os recebimentos

ao DNOCS e DNER, procedimento normal em operações bancCírias

A matéria esquece a verdade ao dizer que manobra do PMDB ím

que o requerimento fosse votado. A sessão foi suspensa por de

cisão unânime dos membros da Comissão, para cumprimento do regi

mento, mediante solicitação de senadores não filiados ao PMDB.

Senhor diretor,

Ao Correio Braziliense

Diretor de redação

Ricardo Noblat

de receber cré-

Ikal.

Vl1ela Gabinete 25

:;:;
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OK/Banco OK lunTo ao

As orovidências tomadas o foram com

ditos do

em COnjUnTO I que nunca cnegaram a ser movimenta

das, já 9ue não houve impedimento para que Q empresa Ikal continuas

se movimentando seus recursos.

contas h....,"" .... ;, ... i" ...

i,",,~



A/a Senador Teotonio Vi/ela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juíz. estevao@senado.gov. br
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Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juiz. estevao@senado..gov.br

Senador Luiz Estevão

r~~'.? L-2~~

Senhores editores

Brasília-DF, 30 de junho de 1999

Ao Jornal do Brasil

Jornalista Noenio Spinola

C.C. jornalista Marcelo Moraes

A respeito da matéria Incal explica parceria com Estevão I escla

reço que em depoimento a CPI do Judiciário I o empresário Fábio Mon

teiro de Barros não mencionou, como afirma a matéria, que recursos

destinados ao Banco OK faziam parte das '''aplicações realizadas peja

Real Estate Investrnents para terceiros', por orientação do investidor

Pedro Rodovalho".

.....

Junho de 2000----Junho de

sena419.doe

L-9~~

SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SE~'~';':' .: .... ;. '7.:..~:::~.~,:"
C.:;;SAliIG dê ~::;c;-, -:-:~, '\~'F' ~.' .. :-:~~:.;-·~r

~_NI) __--Z.-.....'. .?7
rls....._ ].5-3 p

r~-.';>

Senador Luiz Estevão

Encaminho duas cartas, uma enviada à redação ontem e outra·

hoje de manhã, com esclarecimentos a respeito de distorções publica

das em matérias envolvendo o Grupo OK.

Como a que enviei ontem não foi publicada, encaminho-lhe as du

as, a fim de garantir a publicação de ambas na próxima edição.

Um forte abraço,

Senhor diretor I

Ao Correio BraziJiense

Diretor Executivo

Sr. João Augusto Cabral

Brasília-DF, 30 de junho de 1999
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Senador Luiz Estevão
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Senador Teotonio Vl1ela Gabinete

Fone 311-4065 Fax
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o que, aliás, não foi Q prImeira vez.

O repó~ter em questão é o mesmo que publicou, há duas semanas, em

O Globo J texto sobre um fraudulento "dossiê" do PT. Toda a matéria

fazia referência a documentos que jamais foram entregues à CPI do

Judiciário e que, em sua maioria, sequer foram lidos pelo jornalista.

Junho de 2000
::..----JunhoDIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

3 de Maio de 1999

ÀCOLUNA

~ DOS LEITORES"

o GLOBO

URGENTE

Mais uma vez. reoortaaem publicada por O Globo no último sábado

Globo a dezenas de clientes e veiculada

na Internet atingiu a minha e a minha moral através da vei-

de notícias absolutamente contraditórias e fantasiosas.

A começar do título CCPI do Judiciário estudará se chama senador

para informação sem qualquer consistência. Não houve

isso I não foi citada qualquer medida~ proposta J

menta ou mesmo uma mísera conversa de corredor que respaldasse

essa manchete.

Como ou outro instrumento qualquer conferido

ao reoórter Vannildo Mendes CPI do Judiciário parai

quem será ouvido ou não Senado considero Q

além de fantasiosa, ofensiva e antiética sob todos os U.;JJ-I~I.. j V.J.

As prosseguem ao longo de todo o texto. Diz-se que

"aceitei" a vitória da concorrente na licitação parai na frase

reconhecer que eu recorri do resultado. A seguir J diz-se que "conten

tei-me" com o indeferimento J como se à minha empresa fosse

fazer sobres os membros da comissão.

If'\"'I"ilf'\r,~1'I/Af'\ é o comentário \\Irritado com

comentários no meio , comentários sobre os quais não

ria ter qualquer reação, nunca os ouvi, exceto da boca do

de O Globo, que provocou a minha reação forma acusatória e des-

de QualQuer fundamento como tentou conversar
S::.. · ""'JU ;=EDERAL
C-.~s2:hti:e ~tC;:j e ::;:.;:cr\"I ;:J;::i2r~r~r!t:)r

&"P N" '2 !-_.2$ sella325.Joc
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Urgente
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Senador Luiz Estevão
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Ala Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

luiz. estevao@senado.gov. br

~

Finalmente, cabe registrar que, daquilo que afirmei na minha carta ini

cial, nada foi contestado pela Nota da Redação, a começar da informa

ção falsa que deu origem à matéria do dia 10 /5, segundo a qual a CPI
cogitaria de me·convocar.

Junho de 2000
Junho de 2000
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Sr. Editor,

À Seção de Cartas

O Globo

Brasília, 5 de Maio de 1999

Diferentemente do que afirma a "Not~ da Redação" de hoje (5) em sua

seção de cartas, não cometi equívoco algum ao contestar a reportagem

publ icada pelo jornal.

Ocorre que, das supostas "denúncias" que o Globo apressou-se em an

tecipar, em sua edição de 12/4, nenhuma consta do pífio "dossiê" pro:- .

tocolado pelo PT na CPI do Judiciário.

Se há desejo de buscar a verdade, basta ao jornal dirigir-se à Secre

taria da CPI e verificar que, no calhamaço, estão apenas cópias de in

teiro teor de cinco processos dos quais sou parte na Justiça.

Um deles tem como ré em ação popular a empresa Estacon, acusada

pelo autor de irregularidades em duas 'obras da Justiça do DF. Ora,

não tenho nem jamais tive qualquer relação com a empresa alvo da acu

sação. Nem eu nem qualquer parente em qualquer grau.

Em outro· processo eu sou o autor. Recorri à Justiça .Eleitoral no ano

passado para evitar que o PT e seus aliados veiculassem, no horário

gratuito de rádio e TV, calúnias imundas tentando me envolver com o

seqüestro de minha filha. Todos os outros três processos que inte

gram o "dossiê" referem-se a pendências entie compradores de imó

veis e empresas das quais fui diretor.

a recurso da calúnia e da difamação tem sido empregado peJo PT-DF

repetidas vezes ao longo dos últimos anos, o que já lhe custou a conde

nação em vários processos judiciais. Nos dois mais recentes, o ex

deputado Chico Vigilante e seu PT foram condenados a indenizar-me

em R$ 310 mil por danos morais, por causa de panfletos mentirosos

distribuídos durante a campanha de 1998.

Justamente por isso, ingressei com nova queixa-crime contra o ex

deputado, fato que comuniquei a O Globo mas que pareceu não despe~

tor em seu repórter o mesmo interesse que denúncias mentirosas.

"
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Brasílial 26 de Abril de 1999

Em sua edição de 23 de abril, o Jornal de Brasília publicou reportagem

dando crédito Q um suposto "dossiê" entregue pelo ex-deputado Chico
Vigilante à CPI do Judiciário. O único propósito do contumaz calunia

dor era utilizar-se da mídia para me atacar sem provas.
Ta/ manipulação fica constatada pelo simples fato de que o citado

"dossiê" nada mais é do um amontoado de ~obagens. Primeiramente,
assume a autoria das "denúncias", pois integram o dossiê ex

clusivamente cópias de inteiro teor de apenas' cinco processos dos

quais sou parte nci

Um deles tem como ré em ação popular a empresa Estacon[ acusada

pelo autor de irregularidades em obras de construção do Forum de
Samambaia (DF) e do Anexo do Tribunal de Justiça do DF. Oral não
tenho nem jamais tive qualquer relação com a empresa alvo da acusa
ção. Minhas empresas, aliás, sequer oãrticioaram das concorrências

das duas obras.
Em outro dos processos eu sou o autor. É uma ação movida junto à

Eleitoral no ano passado, visando evitar que o PT e seus aliados

veiculassem, no horário gratuito de rádio e TV, calúnias imundas ten

tando me envolver nome com o seqüestro de minha filha, em 1997.
O recurso da calúnia e da difamação tem sido empregado por esse in

divíduo repetidas vezes ao longo dos .últimos anos, o que já lhe custou

a condenação em vários processos judiciais. Nos dois mais recentes I

Vigilante e seu PT foram condenados a indenjzar-me em R$ 310 mil por

danos moraisl por causa de panfletos mentirosos distribuídos durante

a campanha de 1998.
Todos os outros processos que integram o "dossiê" referem-se a pen
dências entre compradores de imóveis e empresas das quais fui dire
tor. Alegam problemas de acabamento ou pequenos defeitos nos
dias.

Denúncias falsas e ignóbeis como essa não mereciam chegar até a

nião oública sem prévia checagem. Tive enormes prejuízos morais com

Ao Jornal de Brasília
Seção de Cartas dos Leitores
URGENTE

Junho de 2000Junho de 2000
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em sua edição de hoje (23) reportagem, sob o título "Vi

ataca Estevão"l que demonstra a absoluta demência com que
foi elaborado o suposto dossiê[ entregue ex-deputado cetista à

CPI do Judiciário.
as mentiras que o indivíduo busca creditar à minha pes-

soa, 1 1gura o alegado das obras do Forum de Brasí-
lia e de Samambaia. Ora, ambas as obras foram realizadas empre
sa Estacon, uma das maiores pmnreiteiras do oaís. e com a aual eu não

relação.
O recurso da calúnia e da difamação tem sido empregado por esse in-
divíduo vezes ao dos últimos anos,. o que já lhe custou

condenação em vários processos judiciais. Nos dois mais recentes,
e seu PT foram condenados a indenizar-me em 310 mil por

danos morais I por causa de oanfletos mentirosos distribuídos durante

a campanha de 1998.
vez, o mesmo e reincidente mentiroso o crime da denun-

caluniosa, pelo vai a novo processo.
Denúncias falsas e como essa não mereciam chegar até os lei-

tores de tão veículo de sem O
dossiê de revanche, do rlp--5e5tlerO e da derrota eleitoral do PT tem

destino certo: o lixo~

23 de Abril de 1999

Ao Jornal do Brasil
de Cartas dos Leitores

URGENTE

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
00760 Quinta-feira 22



a divulgação dada pela imprensa ao "dossiê", fruto da revanche, do de
sespero e da derrota eleitoral do PT. Ele é tão pífio que nem seus au

tores o' assinam. Portanto, estou seguro que ele tem destino certo: o
lixo.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\IIENTO
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Brasília, 26 de Abril de 1999

de Brasília

~I-~r~-"~
Senador Luiz Estevão

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1\1ENTO

URGENTE

sena3J3.doc

Sr.

Lui.z Gutemberg
Redator-Chefe do
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Ala' Senador Teotonio Vilela Gabinete 25
Fone 311-4065 Fax 311-1136

Juiz. estevao@senado.gov.br

Prezado Gutemberg,

Encaminho correspondência relacionada com a publicação de reporta
gem pelo Jornal de Brasília na sexta-feira passada. Estive ausente do
país no final de semana e, hoje cedo, fui à Secretaria das Comissões
do Senado averiguar o que continha o suposto "dossiê" do PT contra a
minha pessoa.

Creio que a leitura da carta, para a qual peço publicação, poderá ser
suficientemente esclarecedora sobre a leviandade da qual fui vítima
pela imprensa em geral, que não se preocupou em de fato ler o conteú-
do do aludido "dossiê". -

Cordialmente,

-.a

Junho de 2000Junho de 2000

sena313.doc
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Senador Luiz Estevão
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Ala Senador Teotonio VJ1ela Gabinete 25

Fone 311-4065 Fax 311-1136
luiz.esreyaom.senado.l!O\'obr
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Brasília, 26 de Abril de 1999

Em sua edição de 23 de abril, o JT publicou reportagem, sob o título
"PT entrega dossiê contra Luiz Estevão", dando crédito a um suposto
"dossiê" entregue pelo ex-deputado Chico Vigilante à CPI do Judiciá
rio. O único propósito do contumaz caluniador era utilizar-se da mídia
para me atacar sem provar, o que mais uma vez conseguiu, já que, além
da publicação no Jornal da Tarde, o mesmo a~sunto foi difundido pela

da Agência Estado na Internet.
Tal manipulação fica constatada pelo simples fato de que o citado
"dossiê" nada mais é do um amontoado de bobagens. Primeiramente,

assume a autoria das "denúncias", pois integram o dossiê ex
clusivamente cópias de inteiro teor de apenas cinco processos dos

sou parte na Justiça.
Um deles tem como ré em ação popular a empresa Estacon, acusada
pelo autor de irregularidades em obr~ de construção do Forum de
Samambaia (DF) e do Anexo do Tribunal de Justiça do DF. Ora, não
tenho nem jamais tive qualquer relação com a empresa alvo da acusa
ção. Minhas empresas, aliás, sequer oarticioaram das concorrências

das duas obras.
Em outro dos processos ~ sou o autor. Éuma ação movida à
Justiça Eleitoral no ano passado, visando evitar que o PT e seus aliados
veiculassem, no horário gratuito de rádio e TV, calúnias imundas ten
tando me envolver nome com o seqüestro de minha fjlha, em 1997.
O recurso da calúnia e da difamação tem sido empregado por esse in
divíduo repetidas vezes ao longo dos últimos anos, o que já lhe custou
Q condenação em vários processos judiciais. Nos dois mais recentes,

e seu PT foram condenados a indenizar-me em 310 mil por

danos morais I por causa de panfletos mentirosos distribuídos durante
a campanha de 1998.

Todos os outros processos que integram o "dossiê" referem-se a pen
dências entre compradores de imóveis e empresas das quais fui dire-

~,.c.o:""~~;~·~_:2?~:~e~~~ sello312.40<
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Ao Jornal da Tarde

Seção de Cartas dos Leitores
-URGENTE

Junho de 2000
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levar ao seu conheci-
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Prezada Senhora,

Ilmo. Sra.
Sílvia Correia de Faria
Diretora da Aaência Estado -
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SENADO FEDERAL

REPRESENTAÇÃO
Autores: Partido dos Trabalhadores e outros

( VOLUME - IV)
(DOCillvIENTOS De 08 a 25)

N° 2, DE 1999

EMENTA: Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de
Oliveira Neto, apresentada pelo PT, por seu Presidente; PDT, por seu
Vice-Presidente; PSB, por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal; PPS, por seu Presidente; PC do B, por seu Presidente;
PV, por seu Líder na Câmara dos Deputados; e o PL, por seu Líder na
Câmara dos Deputados.

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -' SUPLEMENTO
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Senador Luiz Estevão

toro Alegam problemas de acabamento ou pequenos defeitos nos pré
dios.

Denúncias falsas e ignóbeis como essa não mereciam chegar até a opi
nião pública sem prévio checagem. Tive enormes prejuízos morais com
a divulgação dada pelos veículos integrantes do Grupo Estado com essa
divulgação. O \\dossiê", fruto da revanche, do desespero e da derrota
eleitoral do PT, é tão pífio que nem seus autores o assinam. Portanto,
estou seguro que ele tem destino certo: o lixo.

c/c Diretor do Grupo Estado em Brasília, Sra. Sílvia Correia de Faria
C/c Diretor-Superintendente do Grupo Estado, Francisco de Mesquita
Neto

C/c Diretor da Agência Estado, Rodrigo L. Mesquita
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Públicll. I'.ira nnç,a '\urprc-'\;l,

SENADO FEDERJ\L
Cnnselh() de Ética e Decorr:. ?~rl~(;!entai

_._~ .. __J--'tt.
Rs. ?-tr r 1-:.: . .. .

I-§---·[·~---GJ
:-. '---1" .. a

" ........l.~f •• h :~ \ II~ 1-'

Estevão-Euacho muito bom, CP1'rontfifuoru.u:omiJ:lmzr
instlrisfatórWasap~

tn.l1Jç'âo?Dcsculpe.I"'O é um ra· :\üs cn\"iaOlos a eles fazendo J

rinciniu dl"ml"ntc. Quer diz!'r. lO' rC~~Jh'Jdl' tlUl' t'ram unruntl'n
dos os nossos negócios [or:101 t()<. prn1t1titÍlh pm 'iigi!o b;mc4irio
cont:lbiliz:ldos. l' UUi> !"'I'~ ,1ol'1In1l':

l/li smlwrparo (·It. SIL"pen"a.,.
l~~te\"ão- ~Ias se na época de Estc\"ão - X5n,l'I:l foi suspen·

l1iin linha dinheiro par.x me com· ~a por um., rJl.ãO muito simples.
prar nada. éum outro prohil'mJ.
Se de passou a Icr depoi$ qUl'
pa~"nl1 ;l constnur oTRT. nào ~ njo Cr.I uma iml:"ti~'Jçjo, ~rJ um

e~pl'tjt"ul() pirmémicl1. ramo ~

\"cl'ltldc que o ~1iIÚl;tl~lÍo públicn
li71~'e f"Scnndido. porquc cu iria no<, ~oiicitnu documentos rde·

lrêl oque JCOnlfCeU com os pri - isso d::ira, jll~iific:lr 0$ negócios
mciros recursos recebidos pelo do Grupo O..: com Grupo 110n
l;rupo ~Ionleiro de Barros nas leiro de Barros refen'ntes ao ter·
uhr.ls do tribunal. Primeira coisa. minaI de carg::is, cu fui apênas
C'cmprc ficou c\ideme que nós li· m05tr::lr que J respostJ da SC.'CfC

I1h~mos negócios com o Grupo laria de Tr.mspõn!,s do niõ dê Ja:
:\Ionteiro de Barros antes das
ubras do tribunal. Em 1988, com
() inirio da con~ml~o da ohra do disso aqui a.bnrua nos~a partici
prédio d:l Ordem dos Ad\'ogados
tio Brasil fO:\Bl, em terreno que
hll\"i'l sido rendido pelo Crislo· informaclÍt" rr~IJdas pela Se·
\";]111 BuarqUl'. então reitor da cretalÍadl' ir.m~pnnl's.
UnB. Jll Grupo ~tonteiro de Baf- Correio -omillistirio Pliblic:a
rns. Ele comprou do Cristm'am já I'illJUi frl:'f1ldo ~sa

BuarUlle edepois me rfndcu.

i3r:lsilb-DF

P-.ig.:_I_ I _

C;<;

,I/i ( Itr.

li.,ll'ifO i~w} Imr fil'"' f

dl'stf:'l rht:qul·";. Eu jj solicitei Jlé

as vezes em que eu fui convocado
aprestar depoimento. eufuí pres
lardepoimemo. Fiquei aguar·
tlq"bdo uma segunda convocação
4t1Cnune::!. ::icontcteu. só voces
podem e:tplicar porque nunca
m~ cnnVOC;Jr.Im milÍs.

c

!

C
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Junho de 2000

SENADO FEDEKAL
Consçlho de Éti.:." <:: :iecoro Partamentar

\:~__~_2-_i--3..~
Fis. 1-(Pcr.~)j~__

Brasília, 16 de junho de 1999.

Eminente Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senador LUIZ ESTEVÃO

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente da CPl do Judiciário

Of./GSLEIN.O 551 /99

....

Solicito a Vossa Excelência que nos sejam informados os
nomes} matriculas e relação funcional dos servidores responsáveis pelo recebimento,
guarda e análise dos documentos encaminhados pelo Banco Central do Brasil, e outras
instituições financeiras} decorrentes da transferência do sigilo bancário para essa CP"
decorrentes do Oficio na 046199 - CP, - 11Justiçan, e de seus desdobramentos.

Atenciosamente}

t
c.
C:<
(~

t.
L·
t:-
I···~

~'"

C
e
••G
\i
C
(j
(;

(:
~
r- ~

00774 Quinta-feira 22



00777 Quinta-feira 22

'1:;2

SENADO FEDE~.;',L

Conselho de ~tica e DI;C(jflJ Parlamentar

LJ--.-Ji
J.Fls.

R....e:E-Nü

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~

f.

~i~

Cio .

r
[.

C·
c
c

~

D
Li

Junho de 2000
Junho de 2000

orctl'lt.'rinu,'nlo. mas manteve outro:
nm'r rrt'úcnciiJf alguém de seu gabi-

SEN.A:;(1 FEDER.C.,L
Conselho d-: ttica e Oeçcl~ P~flamen~::;r

l(éP_- __N~----2-)._-
;:Is.. _._ -~-i.-----

1:ic'U" t h:mt:u,;un u I1n~idl'J1W 0;1 (]'t

1:,lIlH.'l rt'\H't 111~H m· \1 n,l.' dis5~'

h..bl'llh-t-mu UUlil n'tmi;in IlOIr:1l>fi'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

rn dt' Barrm. Filho, alrm de chettues
tb, i'num''';;1'' de F~ihin - ambos in- !leU' na CPl. "Vou indeferir. E1~ não
; ("l i~~\ll()" pnr tk'win de ft't:Ursos d:t fil7. parte dil cnmissão", informou Te·

I i I - brt. "'8(' teci m.:fS."'iO ílOS documentos.
11 :r.l., n.. ~·m. pnn;m. ;In al1.l~ar !1ll't. ~1~,,- p:1r.1 pedir copia. só porescriUJ."
dI, pl lllllm II \';X7~Il1I'llInllc 1l1[nrrna-

etll''' l' pr'llir n.. num I"; dos lêtnicl)~,

"h, ::\llJltlU lima plNlIr.l mai5 nfeHsi.
\:1. '1 U1' prn\"lll'llU ;J iUH't!huJ n."lc;ftu

IJ2,

f-~
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~ GBORDB SCOTtATOR I
~ Presidente da instituição vai à CPI .tlmoe -lnclurdu 85 renegada- Outrl vai pro-

~
çOes-, nwn total de R$11,9 m1. por que o BC faça

~t~.r;:;;~;,~~~~~e1§ doJudiciário explicarnegócios com lhOes. Os docwnentos enviados. "Qmmo ANE>W\A CP! OS ~~:c::r:~::CP, pelo Banco 0)( para e8chue- le. (RUA). Ne.ddo em 19%1••~
ti') a Ikal, mas não convence senadores cer as opel1lçOes foram conslde- DOCUMENTOS QUI! COMPROVAM A . biSm pedi"' fl Se· W1se,1\GVlJstnta. era Olho do capa

I11dOJ Insufidentes pelos senado- DENONCIA DO CoRRElO SOBRE A cretlUi, de1hIns- UIZ de UJnIllIl'lina. OllIor dettltl

~ ~~~q~: Pe~~~::::a~d~1J~~~ lN1!XlS11!NClA OH QUALQ1JBR OBRA DA portM do Rio do- a IBCedemJl de HoUywood. Oosta~
AOllmllrlll I\oul

ta~~~~~;::~~~~ ::raode
cumentol eobJ'81l

~.:r~~,:O\:~d;:=;h~P.:l o. Iqulpodo ClJfNlo CPI val.fJ!ltutJr, na próldma ter- MON11!IRO OH DAMOS 11 DO OK NO conceulolMon·
O reunJlIo, os técnicos da CPI cont!o ça-feln, wnpedido oftclit de Inf.. TBRMINAL DB CARGAS~RIo" telro de Duro. de :::~o:=:~c:':~~~ ',Il'i

li: O dl.retor do 8.aneo OI<.':An- nuaram sem a comprovaçllo de peçAo do BC no OI.UlCO Olt. um uumlnal de

O drd Medllldo, etJ.eve on- que as opemçfte8 de empréstimo N8l1egunda-Celra chepnun o~ los' Eduardo Dutn,M6Itm ,ns~ :emDuqufl vez que oklorkStudID, etCola d.

~
t81JltrurComthllo Paria- foram comunlcadu ao Banco nOV08 documentol. Ao eum1nll·

~~exlf~ ~~~e: ator81 em NovaYorlt, preatouu~
mentIU do lnquEtilo (CPf) do lu- Central (BC) - que desde 26 de 105, os IlIIeSIJOre. da CPI viram

:~a::e~:.:~tn;:.de~~:=~'z dJcl4rlo, acompanhado de técnl- Julho está fazendo urnal1scll1J.za- que se tratava basicamente do debltltl'll enio peemedeblst8lB ~:~~~J:à~s~~I:':of:~":i::e~J:,1J cos do banco, plU'8 tenw1esclare- çAo no Banco mc, Outros det.· meamo material enviado Isole- ocorrido na semana p81l98da. Os tlVll1 referindo com certlza ~
ti') cer 8' dLlvlduque ()§ ô1Seasores lhes lambl!m ftC8JlU11sem escla- :~,::md~tdt~~~eJ~s~~~~ ~kt; ~%~~1~:~:~~~~~:a 8tt~~

xlstêneJI de qualquer obra da Marlon Brando li Mont80met
O da CPf t@memrelaç!o·sDlIem- reclmento. O diretor do Banco Monteiro de Oarrol e do Grupo Clllt, OI mlls famosolllrolol ~O prt!stJmo!l do BIlDCO O,K, de pro-. OI( pec:Uu prazo até segundB-fel.m re:fidD foi feito pejo unador par o colego, o que levou 011 se· OK niquele terminei", Infor·

~r=t01::::~::~~~U:~O prledade do fien~dor Luiz. Este- para mandar novos documentos. ulz Bstevllo e autorIzado pelo IlBdore,'osé Bduardo Dutra (PT- ~:~'G~~:o~l~d: M~~:::~oed~
,~ vão (PMOB-DF), para o Grupo Bntre setembro de 1995 eJU- relalor, Paulo SaUlo (f'FL·BA). 58». Jefferson Peres (POT-AM) e ator de dnem! do mundo. Jd ffh

Monteiro de Barros. AConstrulo- MO deste ano, o Grupo Monteiro Aexpectativa em tomo da Carlos WUson (sem parrJdo-PB) Oarrol foi usada por Fdblo Mon· mOlo, recusou oOscar de melhot
O ta 1kaJ. responsável pela obra su- terla.contra'do, segundo Infor· pr6xima reunUlo da CPI é de que a defender que lU reunlOes se- teIra para JuaUOta( pagamento 810r, em 1970 por Pano... R'b4ld~

pedalurada do Fórum 'li'aba.lh16· Ulaç6ell do Banco 01(,18 emprés- se repita o embate enue peeme- Jamabertas. de RS 1) ,5 ml/hOc. ao Grupo OI(. ouHml1, de FrankIln Schaffnllr. ~
.:'
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SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Dt!~")i0 Pa:1amemai

1?-€R' Nu---.2_..J_7.e:t
;~-__J3...f. /--" .. __

"IVIandamos dinheiro para eles erecebemos um vale;' /
r. amais em paga1'l'}e!].to dos débitosdeles'" V

Correio Braziliense- Dos compromissosque teue OmúzDrirwestiuRS8
pagll11UmtDsfei1ospor «:0111 omúlOT.Osenhor mllhõesames.onegddo
FábioMonteiropfUlZ niio tem nenluutuz . Íl'1JIW~
empresasdasmbor.,ele redamtlflÍOa flUS'dJelM P.umõ-Caro. Você. antes de
ftutifim US$15milhões Estevão-Olha, eu posso lhe ClllocaraprimeiGlmáquiDapar.!
..."'" referrrues

4
fazenda dar informações objetivas. Meu escmu:otem:Do, lmlquegastar

tkMD.to Gl'O$SO.Masa ju!gamemo sobreas pessoas eu comestudos de viabilidade eco.
lÚI!afoiCIJ11Jprlu/apor reservo para mim, anão ser que D6micI. projetos de arquitewrn,
lIOcês,em 1993,porUSS 2 eu coloque também o que eu engenharia. fundações. instala-
miUIÕ'" • acho elevocê. çiies. Esses RSamilhões queele
Luiz Estevão - Não. Eum con- Correio - J\W porqlteo nos pagou envolviam também
trato de pcrmuta t\\te tem um Ftibirul.mbo14jicmuioama apea:.ativa de IESUltado. Na Vt!r-
valor apenas de referencia. O nqlleleslllznrtanlS.tosde dade. o que recebemos foi
valord05 imóveis que demos em (;IJ;ti"in.lllleestdo em menos de U% do pote.'1ciall~e
pagilmcnto das terras snmilVfl, llislJIIlajlld~ll faturamento do negócio. um
na épOCL ~Igo equivalente ~ USS EsteVlÍo - Emuilo simples. A wIor:uép~
7.5 mühÕes. panir do momento em que nós Correio _ Entre
Curreio-Os'lngamemos pagamos a fazenda à Codeara novembrode 1998eIMI'fO

deIpoo sell/lor~1?fi.orrm li COm imóveis nossos. eque pas- tilfstl!lUW.,tUemprernsdo
;'UteslimplltlU ~IL'i 1111 sarnos intcgrnlmentc essas ter- Stnhore,witu'a.m JlS2.2
{n-~rdtl? ras ao grupo Monteiro de Barros. miDlÕl$pamalbúem
Eslevãu- Primt'iru. t"ll dei 1111'115 oGrupo Of(deimu de serpane PmuunJnll:1J.No mtsmo
imóveis no .IlO r I'f(· nll.· tJil~UU :1 no negócio. que passou aser perlod.o,ra:ebemmdB
prnzn, em doi" nu 11 rs :'\1\U'\. Eti- clltre uGrupo Monteiro de Bar- uolta R$5,4 milllôaPor
dente qUl' tcm 'lUl' h'r h3\'ido .,wscaCodearn. lfURluJifemu;a?
juros. Entiiu. l~m n \-aiur lJns lürreio-Emrelaçàollo Estevão _ Você tem que p('r.
imó\rcis,lrm ns juru!i inrnrridus tem,iIlGldecargas:Ftfbio guntar isso pra ele. Us ';illor('~
no periudo c mais () rcemholsn tJf117!.Se1UDuoanumto não estão corretos. FilosnfiCil-

.de e..-enruaic;_ruslos clu.' ruis pnn;allnr~1Z mente. vamos di7.cr&Jssím. tJ(i..
~nhamo.C) ft'i"i '1flf}flrfa,in'il. m"mzmdelttlldoseJJ/lor mandamos dinheiro parn l'h'~

Correio -l;ill ;,'f"flin li liaqunleleJiazdevedorde num mês qualquer que eu nãl'
Inc/llsoS ""gdd(J~:"""J 1tS8miDIÕUEm me lembro e recebcmo$ e5~r
sl'lIi1or IP"; rnllli';;lrifl 1/l!ptJimmtlldCPf,/) dinheiro de \'Ol\a e tilmbém um
IleS.'ie I,prior/n, senhordbqlltsnill dPSSe wlora mais. que nciu sei pll"t'isilr
lfIJn7Pll1emellll'('lfl an11TPmdiJnmtomlll'S quaDlo foi. Cmpagilmento dos
se"'"rf' hmmm '!.\ qlleele!ossecoIllTrri=ndo. débitos deles para conosco.

-....

Correio Brasilicnsl" - Br:lsali:l _ DF

Public2do:~,1 .:..il' __,_
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tos de Fãbio p;&r.il emp~;tS lIu
GnIpoOJ:.

Dimque.:dtm dl1\cmpn"\li·
mos - de as 8.56 IlulhÍlc:\.
~~Ismmdl ..
p«é:a.\liIl:i:srêrioPüblicnC':1
CPI-.mim para f~io 1In!

IilI1lmOnatàmdo~fl11

S1a~:iIniciouum;;~

pmcottsDUiraml~dr

c::.qanaÍÜ!).~

AscmpreslSdDStni1Ôll1'~
-.. 2Ddo~petoMinis·

éiD PIiblicDBlIISioP:mlaI'Qf
..~tinlSdoGrupcm:
tabaIbaramDa~CIO
FM=r~de~p:wo ,
-parnalbl-~mope1'

llUDeàua 'UDcl.oa:trim dr
~AlimdisSo.f=mllon·

lIiradebTosdcu»'~po01:
podern par;; recebert"t'toal>
Ce.clmaclc:szmad2s~lL.al.

'cuIa iniciaL Até junho. eram- .
conhecidos cheques no vaior
de U5S 9,13 milhões (da lkal
pm as empresas de Estevão).
Mas opróprio senador admiúu
ontemque ototal pode chegar
peItO deRS40milhões. Ee am-

~d4&mt1cifirmt::ltllll(fl'lt.iSU3~"'~

fauftria eem"n:mmos feira.:s
pelo Bancu OI às empt2:SIS do
lII:lip. fl:dmeislo20 CJmDo
eas 28 de muo. :ia dia l5 de
i=bo.di depoimento ã aI.
de &WMntoU o lequed.ll~.

amqae~p:tprrleD·

~c=odonod2

COD.SUUloroa da fômm Traba·
lbiRadeSioP::u.La.

Deis meses 1Iaís.o~r
dizia que os unian nqoáos
tm'OlYeado dinheiro que Irte

anil Fabio foram a C'OJZll'I'3 tia

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A0>1 do Judiciário descobriu
que ototalde recwsos repassa
dos às empresas do senador
I "''P c..~'"..."" ID'Anu nt':' __ I ..

Atl!m dos chnrufS descDber
lOS pela CPI do·ludiciâno. o
empresllno Fábio ~1anlr:iro de
Buros filho "<lloU ounos as
2.23 rmlhões ao senador ll.U%

Eslmo IP~tDB·OFl.Odinhei
m [oi pago com um cheque áe
umlr:m!,reum~istllclla·

mada5lG S.-\. que °nia In-e o
silJÜo banemo quebrado pela
aI. AStG perttnce li nbio e
ao I!mpreurio Romeu Chllp
Chap e I) cheque foi eautido
pau qlJlIU uma dhid:a de
Fibio ('cm E,51nia retem!!e i
COMora de I1ma iuencb em
~10GsClSSO.

~ ;t~do o neqummmlO
que lornll Eslerio pilUint dI!
innslll"c:io - alI! :llJon. o
smadot não ioi imtstJpdo ofi.
cialmnue- ~tmque~.
ar d....l"eamda l'IIOSdeseu

....

~:-'-- - ---._-~ BRASfUA-DF ~ .. \ A.

=1 1.- ~':wLkPJw.1.1.;_ml
ENTRMSTA/Lm Estevia

"Empréstimos são uma coisa, negócios, outra"
c.orrrio~-'(CPf. Immosum!aturame:lmnem ~ludldbio.ApesatdaSW\ Qlm:jo-Um

:::,~= ~~~:~~al:~ =:~~~:.:a~::~: =~~rrnl~~::::::::;m==ú =2.!~Ca~DQ- ~:r:~ =~P::==-U:=
anpl"alUÚfdl1lo~ CDm:lo~Alndallm'llf1/2k;r 1!iI!ft.Ptlk1rásm~. do~Seeuú.z:l:rlSllDu:z1o
d8&rm=.Aqu.r.~ ~GI'.,~ .fI1IlÍI!!Jr_~.fIIl =és.Y:ÚdlrprnafilDdo~nn
a:rer~ tJWloJmiu:r~16 fff!/Rlfllf1IiI1t,1f1J~ YVà tem de up:r:It;úC'5 11"
Ltm:fsaerio-Eutamenreao {atDlllInIm~. EsI:eriD-~e~ emfSrésrimcs.dic;~asll
que declarei ~ CPl em meu F4bio. dímctos. Os nqúcios que milh6es.N:I~.rncefcz
depQimelllo.aoque~ao &não-~baft- eln'olnramllapmentosdele umaopmr;ãodeRSlmdlüu.
ún'raoport:l1Ueaoquededa. c:odollmaa,isL~es para mn.\õUI1C1Sciw'CSprinci. «F{Di~pcnoàic.mnl·
mà~emul'Du;zn:a~de comerciais Q.Il~ ma pás.~~zquc:lc:sqw: l2.&u».o(auuAe\lll:Zll:fcpu.l-
4dejunha. ~~1'JIi. sm.enc::ionenaCPL Çlksdeemprésúmc.;mlum:u
Correio-:~~ sz.~~ ~-OID'l'ftinrai. dcsanas.que~i!Sa.
smhardi:quts:uDSmrpre!f4t ~-Ma.~ artgriJlZdltutrltmrirL 9ouIOmilhóc:s.Dôla.gqtll·
~JU1hiZ1lÃD IilI:lfl:liIapmr~Cl &tmo-luo.olntmnorW odinbeiram11"rrsa;da.rnll:i
ltGuiltitnaJciN::DG1UJuquf '-'timtllfIII'. S!llUoMlôcic.EleZD41ClJmpr.a sido R5 a.!J ou 10 milblit:~
Gl'Mf!it'imalll'lczMDm.riro ~.miIJ dIIIm'mOGtdo~(emS2G DurMlrdettmlin=u.loprnndtl.
.BamlsIlliD~z.s~ ~CIl15Ulrd&. o P:iulDI. nmos diZl'r 14M " Imha

~T~~- ~Uo. Eu dhse-;I~=:= =:=S,.. ~~==
~quros~CQlDO à&ftio-Nkfucti:ae.c.. ftti:za_~lDm.iiMtsl cioempréstimodediz.lliII:l.lou
GmpottlonteinJuBarroslltin- mo'àCP1o~1liIÓS &uvio-\b::iu:mquelembw fOUlepaprIl:510m:1~\,"n,,·
p:m2.S!'.dono:uo~o ~~eDlIoGn.t:po o~encc::sodas~ri. lmm'llRS!lGnuL~'ltI...
aopcnocnEuniDblodtWma- ~ámcie~~ lll.Os.roc~temrmonçjocios Aleuiizlllll~p;a;HiI"
IIIIl2ntOdeASlb~;z.é~ jmnbi!jirjm r".-.med::lç6EJ ~VammSl:lpGt'que .R$9Dmil.~W=p:ru.ll1
depende do prriodo quet'OCé cte~fma1sampft e:l1EI1ba~RSlftlli.lhàD ep::lpltS2Dnuiel'Z2llll':lRS:n
comidm.Úlnsidmndoquu lDr:perpntm.mque~ panxe..\LnlC'êd'aeg:ansn-m- ~Se"'lIchOft'l::,fl'W"'nntm"\:
CPle:supepndoumlennla. U21m!SSeS.Emsemptret1Dea àmeD1OemtlT.lPo~ lODml1r: DPl:S.r.lod:lrumDl.mlmlf.il:K'
1Im21od.tSdtl992-del9923 me2qt2GSBJl:lSmlaep:iasCD'D m=nD'IV~umodr:RS soo.600.miJmasna~:-.u.
1991!sàDsetee:tm::ióos-Dós des1Wlell2mobjcsodaCPIu smrml ~~~
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SENADO FEDERAL
COj';selho de Éti::a e Decoro Parlamentar

itf!--NO :2 " te;
Fls. ~TI__ '-f ...-.

.--c:::.:;; ;;J

5e.r:adcr Luiz
,"';/:! .5enadiJf' Teo'tonio Vi/c/a, Cüb. 2}

(5.[) 211-·106·4 / 405,'1 Senc. j/o F~dt.:rGí

h:iz. eS1"e.l/QQ@Senao'o.gov'.;;r'

"'''' 0- , ...

: :- ..; .: ....: c. ~'IC" •.

2·+ de t'90sto c{,z. :)~)

t;1\ me'...! t:2?OIt';,C1Y:'O vclul'\rério à C?I do Judiciur';C' / em
ci~.~:8r2i q!..:2 oS ~a9amcntcs feitos pelo Grup8 1.,t\Orci ·;;":1'0 c:: í:C:-r'0:>. o.
C':\~;~2~CS do Cl"'u?,o 0\( ccrrc$p~nciiama diverso~ neSGcbs ~ em?rcen

:::r,"...:ntc~, cc::~\o Q cOi-r.pre de. Ul-;1J fazencJlJ/ a ccr,struç::J C~Q seC:~ c:J
Cr\G ;;.:r. ;r'~::~;i;(1, c cs.::;ccicç~~ para construçüa do t:.rm:nd :n·j·crm;,;ck.!

c.::. C8~~::$ G~ ::::~ :.!;: :;anciro, a co:npra e recompra c:c 7Crl'er.a,·; cr;1 São

~\~'..;b c ç::; ~:·f.rr:~íi:i~os feitos junTo 00 Bem:o o:~. N2.8 c?cnc~ oS ~l"';\-

Cl.:7a c::í Gcni"2.nc;~r o tz.x'ro.
:::~re 8S '::·(-:::'.!'::c::·:~entc:: prc~tadcs à CPI peb nai1CO O:~, C.s52.;UrC
c

r
.;-:- 2.i2-S :~.~.] :·~,:'?:~':'C5 ~ i:iqt:r:siicnúvds, pcck.nc.ia ~~Ci" 5úb:~... :·tici~~ 00
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Relatório emitido pela CPI sobre
"operações de crédito realizadas entre o

Banco OK de Investimentos S/A e o
Grupo Monteiro de Barros, de 28/09/99.
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SENADO FEOEPj4,i
Gonselnc j~ Enca -= Oecoro ?ar!::lr;:'::itar

~w 2 i._-!li.
FIS._.7f;1 ri

CARTAS

lSenador responde
A respeito damatéria "Sigilo de Luiz Estevão

pode cait',~ que os negócios entre o Gru
po OK e o Grupo IDeal referem-se a emprccndi
mc:mos iinobiliários,~os e emprésti- .
mos.. demados attaVés de cheqt= DOminativos, ,
~~ Esses negócios,
que não se rel3cimwn comaobra dom de São
Paulo. Dão aIingem a 2,5% do t'anuamento de
DOssas empresas nos últimos cinco anos. Luiz ,
Estevão., senador- Brasília (DF).! ,J...

Vl'\.l"ir1.L

ornaI do Brasil- Rio ue Janeiro - RJ

Publicado: .d!L- /~ /~

I

~

{

{

t.. _.
,~ ~

("'

.t
(

<-
t.:~.l. ' .
f~

f.
t
L
C
(;

e
e
G
c
l~

L
L
(.

00786 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO



:2

00789 Quinta-feira 22

CC; 03563-42(1)

CG 03732 ·41 (3 )

RENOVAÇÃO

CG 03455.39(1)

09/12/1997 690.000,00

24/04/1996 500.000.00 CG \hh/"'''-'''~I

05/01/1998 1.560.000,00 CC; D37ii4.4!H71

VALOR US$ TOTAL
LIBERAÇÃO

04/Q9/1995 600.000,00 633.579,72 633.579,72

24/04/1996 350.000.00 353.249.89
25109/1996 350.000.00 343.238,21
01 fi 0/1996 200.000.00 195.943.96
13/12/1996 250.000,00 241.01032 1.133.442.38

07/04/1997 400.000,00 378.000.38
07/04/1997 600.000,00 567.000,57
14/07/1997 500.000.00 463.048.71 1.408.049,66

26/11/1998 300.394.12 250.662.65
04/12/1998 90.000,00 74.887.67 325.550,32

21/0111999 420.000.00 253.103,53 253.103.53
TOTAL....... 4.06Q.394,1·2 3.753.725.61

OPERAÇÕES DE IIROLAGEMu DE CíVIDA

NO CONTRATO DATA VALOR R$

DIÁRIO no SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDER;\L
~'10 (la ê~;;a eDecoro Pariamentar
. __N~_2 _.! __92
.·1~ _.._---_J.rJ_--1-__.

CG 03539·42{ 1) 26/0111996 600.00 0.00

CG U,H~~l)·4l)i ~J

03455·39( 1)

CG 03564-43
CG 03612·34
CG 03616·38
CG 03647-45

(1) - O contrato CG 03455-39, firmado em 04/09/1995. não foi
pago no vencimento (03/1111 sendo objeto de sucessivas
rolagens. conforme contratos 03539-42. CG 03563-42 e
CG 03614-36. O pagamento do principal somente ocorreu em

8/03/1997 o Em resposta, o Banco OK informa que em
24/04/1996 foi amortizada a importância de R$ 100.000.00. '0

que põde ser confirmado por meio da documentação
apresentada.

CG 03822·42
CG 03825·45

a) • OPERAÇÕES EM QUE HOUVE LIBERAÇÕES DE RECURSOS

CC; 0316~-49(2) 06/10/1997 1.310.986,00 CG 03688·54 e 03S89.5S('2}

CG 03614-35(1} 26/09/1996 500.000,00

N° CONTRATO

cc.; 03855·51 (2) 28/06/1999 2.726.772.00
(3) (4)

()

co;

c
('

(

c.

c
C

ç

Junho de 2000
::...----

Junho de

encaminhada
999, o Banco
995 a 28/06/1999, realizou 1

liberações de recursos e 7
"rolagam" de dívidas, a saber:

5EN;.\DO FEDERAL
O.:;n~iho de ::bca e Oecoro P3!1arremar

fiee.-N·l-L_!__~J.

fls. :rn fJ-~.

Brasília (DF), 28 de setembro de

esclarecimentos prestaoos foram devidamente
e entregues a esta CPI conforme expediente

27/09/1999, os quais serão analisados em
respostas aos Ofícios nOs 489/99 e

apresentadas, respectivamente em 19108/1999 e 20/09/1999 ..

1. Em atendimento ao Ofício n° 567/99 - CPl uJustiça
n

, o
Banco OK de Investimentos S/A, por meio do
20/09/1999, encaminhou dossiê contendo cópia de
e informações, com vistas a esclarecer os motivos pelos quais

efetuado diversos pagamentos e recebimentos a empresas
integrantes do Grupo Monteiro de Sarros.

23/0911999, às 16:20 horas, atendendo
requerimento formulado pelo Senador Luiz Estevão, técnicos do

Investimentos estiveram na Sala de Apoio da CPI
prestaram esclarecimentos complementares ao expediente

20/09 p.p ..
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DATA VlR. l.IBERADON° CG

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(2) Liberação por meio do cheque n° 128952 do Banco
Francés e Brasileiro, conta corrente 11892-4, no valor
de R$ 347.327,40, nominal à Recreio Agropecuária, o
qual foi endossado e devolvido ao Banco OK para
pagamento de parte do contrato CG 03564·43, "9
valor de R$ 350.000,00. A diferença de RS 2.672,60 foi
completada com o cheque n° 128950, do Banco Francês
e Brasileiro, da mesma conta, emitido para liberação

RECREIO AGROPEC. 03564-43 24/04/96 RS 220.136.27 (1)

RECREIO AGROPEC. 03612·34 25/09/96 RS 347.327,40 (2)

M.S. CON5TR. INC. 03732·41 14/07197 RS 497.836,92 (3)

SENADO FEDERAL
~selho de;~C3 e':2,$' ,;-.:;amemar
~_.. .. _ _fJ_1
Ri.-----11.-L__#---__

O) Liberação por meio do cheque n° 129909 do Banco
Francês e Brasileiro, da conta corrente n° 11892-4, no
valor de R$ 220.136,27, nominal à Recreio
Agropecuária, o qual. foi endossado e devolvido .ao
Banco OK para pagamento do contrato CG 03539-42.
Na mesma data o Banco OK depositou o referido cheque
na mesma conta (11892-4) do Banco Francês e

Brasileiro.

Explicações:

FINANCIADA

3. Quanto às demais operações a seguir listadas. cujos
depósitos não foram encontrados nas contas correntes das
empresas integrantes do Grupo Monteiro de Barros. os técnicos
do Banco QK prestaram os seguintes esclarecimentos:

l.IBERAÇÕES De PARCELAS, CUJOS DEPÓSITOS NÃO FORAM
L.OCAl.IZADOS NAS CONTAS 00 GRUPO MONTEIRO DE BARROS

CG 03455-39 04/09/1995 05200000 597.012.00 422/0400/27559-1

CG 03564·43 25/04/1996 S/N° 127.249,23 42210400/27961·8

CG 03616-38 0111011996 S/N° 118.389,80 42210400127923·5

CG 03616-38 02/10/1996 S/N° ao.ooo.oo 422/0400/27923-5

CG 03647-45 13/12/1996 S/N° 249.682,25 244/001/40845-83

CG 03688-54 04/04/1997 222500 397.015.20 244/001/4233·70

CG 03689-55 04/04/1997 222700 595.522,80 244/001/40981-90

CG 03822·42 26/11/1998 OOC549927 300.000.00 399/1540/6219-06'

CG 03825·45 04/12/1998 OOC549950 89.885,61 399/1540/6219-06

CG 03828·48 21/01/1999 OOC549950 420.000,00 399/1540/6219·06

N0 CONTRATO DATA N° oocro. VALOR R$ O E PÓS I T O
BANCO/AG/CONTA
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3. Em resposta, o Banco OK informou que havia adotado as
medidas administrativas cabíveis tais como: securitização
parcial da divida, na forma da Procuração anexa ao expediente
de 23/09/1999; inclusão da dívida na Central de Risco e
cobranças diretas e. que não caberia ao Banco OK adotar
qualquer medida judiCial por considerar satisf'atórias as

i1edidas administrativas tomadas.

1. Efetuou-se o cotejamento dos valores informados. na
relação de fls. 2 a 4. com os extratos de todas as contas
bancárias tituladas pelas empresas do Grupo Monteiro de
Barros (considerados. inclusive, os extratos das contas
mantidas nos Bancos Safra e BradescO . encaminhados a est3
CPI em 22/09/1999), com vistas a confirmar se os recursos
liberados pelo Banco OK foram depositados nas contas do
Grupo Monteiro de Barros. bem como se os valores recebidos
pelo Banco OK são oriundos do Grupo Monteiro de Barros.

2. Das 11 (onze) operações realizadas, em que o Banco OK
informa a ocorrência de 11 (onze) liberações, constatou-se o·s
correspondentes depósitos nas contas do Grupo Monteiro de
Barros relativos a 9 (nove) operações, quais sejam:

(2). (3) e (4) _ Estranhamente. os contratos CG 03688-54 ê' CG
03689-55. ambos de 07/04/1997. vencidos desde 0611011997,
bem como os contratos CG 03732 -41 , de 1410711 9

97
e CG

03828-48. de 2110111999. vencidos. respectivamente. desde
13110/1997 e 2210611999. totalizando R$ 2.320.000,00.
somente foram "rolados' em 28/0611999, em plena vigência
desta CPI. por meio do contrato CG 03855-51 no valor de R$
2.726.772,00. Os únicos registros de pagamentos que existem
datam de 0510711999 e 09/07/1999. noS valores de R$ 471. 149

e R$ 321.918 mil, respectivamente.

2. Indagou-se ao Banco OK de Investimentos SIA acerca das
medidas administrativas elou judiciais que foram adotadas para
o recebimento de tais operações. principalmente dos contratos
CG 03688-54, CG 03689-55 e CG 03732-41, que permaneceram
vencidos por 20 (vinte) meses e foram renovados em
28/0611999 com incorporação dos encargos financeiros

devidos.
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PAGTO.

RS 277.239 m I
RS 238~032 m I
RS 186,498 m I

RS 471,149 mil
RS 321.918 mil

RS 1.494 /836 mil

05/07/99
09/07/99
TOTAL

0385S Q 51
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cc:;

CONTRUTORA IKAL

SENADO FEDER:';L
J(.~seioo de IÔti,ca" t.P.cc,", ;.,,;,,; l','.er

1.t:te.-_~t' ~ I_... _._ 97
Fls. ~. _llr.._. ...;.

CONSTRUTORA lKAL 03783-52 22/04/99
06/05/99
17/05/99

fls. 10 e 14 do expediente de 23/09/1999, o
Banco OK informa que as parcelas a seguir listadas foram
recebidas diretamente do DNER por conta da Procuração
lhe foi outorgada em '13/04/1999 pela Construtora tkal
cuja cópia junta como documento de fls. 7g.

CG DATA VLR. FlAGTO.

CONSTRUTORA lKAL 03783-52 22/04/99 RS 277,239 mil (DNER)

CONSTRUTORA IKAL 03783 Q 5Z 06/05/99 RS 238 1°32 mil (DNER)

CONSTRUT.ORA IKAL 03783 Q 52 17/05/99 RS 186)498 mil (ONER)

CONSTRUTORA IKAL 03855 Q 51 05/07/99 RS 471,149 mil {DNER}

CONSTRUTORAIKAL 03855-51 09/07/99 RS 321,918 mil (ONER)

CONSTRUTORA IKAL 03539-42 24/04/96 RS 22°/136 mil (1)

RECREIO AGROPEC. 03564-43 25/09/96 RS 350,000 mil (2)

CONSTRUTORAIKAL 03614<36 18103/97 RS 500,000 mil (3)

CONSTRUTORAIKAL 03563·42 24/09/96 RS 166,726 mil

RECREIO AGROPEC. 03564-43 24/09/96 RS 70 186 mil

TOTAL.. RS 236,912 mil (4)

M. B. CONSTR. IN(: 03779 0 56 26/05198 RS 250 ,940 mil (5)

CONSTRUTORA IKAL 03783-52 24107/98 RS 204 1264 mil

M. 8. CONSTR. INC. 03779-56 24/07/98 RS 94 530 mil

..
TOTAL. .. RS 298,794 mil (6)

CONSTRUTORA1KAL 03822 Q 42 23/04/99 RS 13/000 mil (7)

5. Na que tange aos demais contratos, cujos cheques não
foram encontrados nas contas correntes das empresas
integrantes do Grupo Monteiro de Barros, nas respectivas
datas, considerando a resposta contida no expediente de
20/09/1999 e, após as explicações dos técnicos do Banco OK
em reunião de 23/09/1999, chegou-se à seguinte situação:
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DOC 00451 400.000.00

Doero. VALDK RS

CH.000191 134.753.52

CH. 651477 2~4.684.74

CH.281279
CH.281280
CH.281281 270.000.00

(")CH. 281262 1 00000 00
1.400.000.00

;:"j:;.

SENAÚO FEDERAL
CcnS€lhe:- ';8 ttica eDecon p~<1;:;rr~Í',;nt~r

12k1?__-NO __••.-2-...!.__ ._.93
.._....3...~.1

2441001140962.90
244/001/40982.90
244/00 \ 140982·90
2441001/40962.90

001118241525.552.;(

n° 729485 do
n° 0090-309

nominal à
e InCU1l-JY1 g-fões Ltda.,

e devolvido ao Banco OK para

304.697.00
95 287 00

399.984.00 39911540/5219.06

26/06/98 1'34.753.52 237/095/212314-2

26/\l1/96 234.68 4 .74

constante no verso do cheque 28'282,
Grupo Monteiro de Barros estaria

de juros de ~ffll"'ll'"é1f:dimf"'l

fi. 4 o Banco

divida da BSC EqUlpamemu~. no valor de R$ 308.126,67,
sendo quitada pelo Grupo Monteiro de Barros.

oaaamentos de prIncipal e encargos
de que se trata, dos 22 (vinte

recebimentos informados pelo Banco QK, comprovou-se
de efetuados Grupo Monteiro

(oito) contratos, conforme a seguir:

Conforme
no valor de

CG
CG
TOTAL

CG 03455·39t.
t.
l'

{

c:



(3)Liberação dos contratos nO$ CG 03682-48 e CG 03683
49 da esc Equipamentos de Segurança S/A. efetuada por
meio dos cheques nO$ 729443 e 729444 do Banco Bandeirantes.

SEN;.OO FEDERAL
Ccnseiho di: fl::~; :: ~:::oro Pôriamen~ar

1Q.e_N~ -_._2_.. /-..-_Ifl
~- 1/L _-/- _
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(1lDepósito em dinheiro, no valor de RS 13.000.00
efetuado na conta corrente n° 090.309.270019/9 do Banco
Bandeirantes S/A, titulada peto Banco OK de Investimentos
S/A. conforme extrat~ apresentado.

(5)Cheque no valor de R$ 300.000,00, emitido pela
Construtora Ikal Ltda., conta corrente n° 25006-6, agência
1836-8 - tmbiribeira (PE). do Banco do Brasil S/A, o qual foi
depositado na conta corrente titulada pelo Banco OK de
Investimentos, n° 270019-9, agência 322 - Imbiribeira (P:),
mantida no Banco Bandeirantes., Deste cheque, R$ 250.940 mil
foi utilizado para pagamento do contrato CG 03779-56 da
Monteiro de Barros Construções e Incorporações e R$ 49.060
mil utilizado para pagamento do contrato CG 03793·54 da esc
Equip,amentos de Segurança S/A.

(6}Cheque n° 000331, no valor de RS 298.959,00, do
Bradesco S/A, agência 0095-7, conta corrente n° 223656-7 da
Construtora Ikal Ltda (devidamente localizado no extrato).
depositado na conta corrente 090.309.270019-9 do Banco
Bandeirantes, titulada pelo Banco OK de Investimentos S/A.

SENADO FEDERAL
~~Sejhc de ~~:;Z! ~ OeC!j~ P:?rl:;meli~ar

~N~-'--Z._i 93
As ---_?r.~_-I._

9. Q'uanto à Procuração juntada como documento de fls. '7g,
em resposta ao Ofício n° 0567/99 - CPl - -Justiça", foi lavrada
por instrumento público no Cartório do 10 Ofício de Notas e
Protesto de Brasília (DF), em 13/04/1999. onde compareceu

(4)Liberação do contrato CCC N° 001/96-BOK (CG 03611·
33) da BSC Equipamentos de Segurança S/A, por meio do
cheque n° 128948 do Banco Francês e Brasileiro S/A, agência
0540. conta corrente n° 11.892-4, no valor de R$ 236.911.55,
nominal à esc Equipamentos, endossado e devolvido ao Banco
OK de Investimentos para pagamento dos contratos nOs CG
03563·42 da Construtora Ikal e 03564·43 da Recreio
Agropecuária. Ato continuo, referido cheque foi depositado na
mesma conta do Banco OK mantida junto ao Banco Francês e
Brasileiro S/A, conforme extrato anexo.

conta corrente n° 0090-309-270019-9, no valor de RS
250.000,00 cada um. totalizando R$ 500.000 1 00, nominais à
esc Equipamentos, os quais foram endossados e devolvidos ao
8an C,O OK Par a pa9amento do con trato no CG 03614-3S da
Construtora Ikal. Ato contínuo, foram depositados na mesma
conta do Banco OK mantida no Banco Bandeirantes, conforme
extrato anexo.
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(2)Liberação do contrato n° CG 03612-34 efetuada por
meio do cheque n° 128952 do Banco Francês e Brasileiro,
conta '·corrente 11892-4. no valor de R$ 347.327,40, nominal à
Recreio Agropecuária, o qual foi endossado e devolvido ao
Banco OK para pagamento de parte do contrato CG 03564·43,
no valor de R$ 350.000.00. A diferença de R$ 2.672.60 foi
completada com o cheque n° 128950, do Banco Francês e
Bras ileira. da mesma conta. emitido para liberação de parte do
contrato CG 03611-33 da esc Equipamentos de Segurança
S/A. que igualmente. foi endossado e devolvido ao Banco OK
para complementar o pagamento do contrato CG 03564-43 da
Recreio Agropecuária. Na mesma data (25/09/96). o Banco QK
depositou os referidos cheques na mesma conta (11892-4) do
Banco Francês e Brasileiro, conforme extrato anexo.

6. Como documentos comprobatórios, anexou có'pia dos
extratos de suas contas correntes que receberam tais créditos.
À fI. 31, item \IB" 2, reafirma que tais Ordens de Crédito foram
remetidas pelo DNER, por conta da citada Procuração.

7. Relativamente aos demais pagamentos que teriam sido
efetuados pelo Grupo Monteiro de Barros, cujas emissões de
cheques não foram encontradas nos extratos das contas
tituladas por empresas que compõem aquele Grupo, ainda à fI.
31, afirma que /lcomo o Grupo Monteiro de Barros tem sua
matriz em São Paulo, os pagamentos de suas prestações
ocorre através de depósitos em conta corrente do Banco OK,
nem sempre possível identificar a fonte pagadora do crédito."

8. Não obstante tal afirmativa, em reunião ocorrida em
23/09/1999, os técnicos do Banco OK apresentaram as
seguintes justificativas e documentos:

(1 )Liberação de parte do contrato n° CG 03564'·43
efetuada por meio do cheque n° 129909 do Banco Francês e
Brasileiro, da conta corrente n° 11892-4. no valor de R$
220.136,27, nominal à Recreio Agropecuária, o qual, foi
endossado e devolvido ao Banco OK para pagamento do
contrato CG 03539·42. Na mesma data o Banco OK depositou o
referido cheque na mesma conta (11892-4) do e'anco Francês e
Brasileiro, conforme extratu anexo.
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dívidas, quais sejam: CG 03563-42, de 24/04/1996, CG 03614
36, de 26109/1996, CG os 03764-49, de 06/10/1997, CG 03783
52, de 05/01/1998 e CG 03779-56, de 09/1211997,
induzindo a erro eventuais análises posto
qualquer liberação de recursos por conta de
mesma forma que no Contrato CG 03539-42, também
registram tratar-se de renovação/repactuação de dívida.

SENADO FEDERAL
CO!ise/ho de Ética e D~c')r{' Part;;mer:tai

12f2_N'~_J_-!l'j
::/s. '7-f2..

3. Muito embora o contrato CG 03855-51, de 28/06/1999,
registre no Campo 5 tratar-se de consolidação dos contratos
CG 03779-56, 03783-52 e 03828-48, também para a elaboração
daquele instrumento contratual foi utilizado indevidamente o
modelo único que mantém as Cláusulas Primeira e Segunda.

Sobre este assunto, o Banco OK de Investimentos informa
que Saté o momento tais pontos não causaram prejuízo de
Qualauer natureza na relação do Banco OK com seus tomadores

empréstimo, tanto nas discussões administrativas)
comerciais, como nos casos de litígios judiciais. 1#

5. Assim sendo y sob o aspecto formal da lógica interna,
informaçó-es e documentos apresentados são suficientes para
explicar as operações de crédito realizadas entre o Banco ok
de Investimentos S/A empresas integrantes do Grupo
Monteiro de Sarros.
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130.360,25
78.155.30
95.950.11
98.086,49

252.821.68
128.309,68

490.075.55
101.614,56

mesmas cláusulas (Primeira e Segunda), foram
todos demais contratos de renovações

SENAOO FEDERAL

i1fe::~:tica e D2"" ~::?'~7!~
.._c11

CONSTRUTORA IKAL l TDA., por meio da
seu bastante nrf"\f"ll,.~rl1"lr

S/A, a quem
receber junto ao DNER

c ......~~~~ de Rodagem) os seguintes valores:

.9

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

t

01 a 30/09/98
01 a 30/09/98
01 a 30/09/98
01 a 31/10/98
01 a 31110/98
01 a 31/10/98
01 a 30/11/98
01 a 30/11/98
01 a 30/11/98
01 a 31/12/98
TOTAL

se registrar que o referido instrumento de mandato
menciona quanto ao fato de que os referidos valores

sendo recebidos para quitação de parcelas relativas
""'f"\"h-!:lt1"l<: CG 03783-52 e

PD-4-005/97

1. Relativamente ao Contrato C G 03539-42, celebrado com a
Construtora Ikal Ltda. em data de 26/01/96, não existe

de que o mesmo tenha sido celebrado para
contraída Dor meio do CG 03455-39, conforme

do Banco Ok de
fls. 2 a 4. Pelo contrário,

leitura conclui-se que foi liberado dinheiro novo para
Construtora Ikal Ltda., senão vejamos:

Cláusula Primeira estabelece que
crédito à FINANCIADA, para financiamento

no valor, prazo, espécie!
financeiros te garantias expressos nos quadros acima,

- - (arifamos)

r'·
(

00796 Quinta-feira 22



À
Diretoria do
BANCO OK INVESTIMENTOS S/A
Brasiiia- DF

00799 Quinta-feira 22

15 SEr. 1999 17: 58 P:

São Pauto, 16 de agosto de 1999.

537
NU. ra..: 061 3272854

AIOJIS/CAuditores Independentes

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• os instrumentos de contratação fOrml formalizados adequadamente:
• foram contratadas de acordo com os normativos que regem a matéria;

!Oram cobrados os tributos incidentes;
• os rendimentos obtido~ foram corret1mente registrados na contabilidade do Banco e~ por

coosequência, submetidos à tnbutação;
• os eventos foram todos reconhecidos nacontabilidade da Instituição;

• OS rrvl'Os legais e Iisc:ais estão devidamente Iilnnalizados. iZJ
SENADO FEDERAL

~~cde~,::~t:33

F -----.o'if-~ ._lo- 0._

Rua Cardoso de AJmeida, 167, 3<J.And. - CEP 05013-000 - TeVf4 (11) 263..7977 .. São Pau.lo - SP
E-mail: akwconfi@DoLcom.br

Com relação as operações de crédito contratadas através do Banco OK de Investimentos S.A., temos a
comentar.

Nossa verificação teve por base connnmr se todos Os documentos encaminhados, pertenciam ao acervo
contábil do Banco OI( de Investimentos S.A., bem como, atestar que as operações foram nas épocas
próprias, objeto de registro e controle.

Prezados Senhores,

Em atendimento à soliçitação dessa Direto~ n:visamos as informações e os documentos encaminhados ã
Comissão Parlamentar de Inquérito - CP! - Justiça, relativos ao requ~rimento daquela Comissão, OF N.Ct
489/99, datado de 05/08199, o qual solicitava esclarecimentos a respeito de operações realizadas entre esse
Banco e diversas pessoas fisicas ejurídicas.

.....

Er-ll.:!ADO POR: BANCO OK
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SENADO FEDERAL
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SENADO FEDERAL
Conselho de ttic-"'.1 e CeC:jl~ Parlôrnent?r

'1(eZ-_N°J __J_U
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_.___ 1S SEI. 1999 17:59
• ·,""·~...er,,.· ..~.~"'t'~·f:;.dT:'?:. ~,":""1':...\.. :-,",

lJU"'U'\..!V lJV 0.c1'lI"'U.lV t't'-Ut:'..KAL - SUPLEMENTO

a das informações e dos documentos encaminhados.
normallmerne mantidos em de regular. com as características usuais de

atendimento aos princípios de contabilidade qmmto para as exigências

lU.IIJ:ll. \",allgOSOI uc; j"'Umlli~ma. 16í, 3°.And. .. CEP 0501>000 - TeJJfax (11) 263·7977 - São Paulo ..
E-mail: akwronfi@uolcom.br

GÚIFlDO POR: BANCO OK
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Contrato de compromisso de
Venda e Compra de imóvel, 22/12/93.
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São fJuio (11) U1.0606

OMISSÃO

\ABRE HOJE

APURAÇÃO
SOBREMT

~is.

~

SENADO FEDER...~J..
CC:1Selho de Ética e D~c:,; ;:;~:r!?!'1 ',=r.t;;

fe-E.-~ .._...w_--L.._) ..._..L
.[f.~ .__1_.

Brua1i1 (6J) 223.02';9
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Refat6ri~ltoria óbvio que se e!e f~ um ai- I~ .-meça ã1n.v~i.
• mum mortal nao teria esse tra- gar formalmente as denunaas

do Senado considerou lamento, mas como impedir . contra o Tribunal de Justiça de
satisfatórias. informações wn~or de ter aasço a ~-: "Mato G!Osso, feitas. pelo juiz

enviadaspelo OK fo~~ pelo pro- Leopoldin~ Marques· d~ ~-
. pno Senado?'" r.a1, assassinado e!te mes. Vao

CÉSAR EEUerQ '; Dutra adiantou que, diante depor está tarde os advogados
daconclusãodacnnsultoria téc· Elizabeth ROcha. Lucídio de

RASÍlIA - O senador Dica, vai desistir, por enquanto, ; Mello Fllho e' E1armin Mitan
Luiz Estêvão (pMDB- de pedir auditoria do BC no da, que teriam testemunhado a

. DF) conseguiu ontem Banco OI'.~~u que venda de sentenças por parte
pratu:amenteeliminara po~ibi. ~recuo~~que Es- de desembargadores. Segundo
lidade de o Banco O~ de sua têvao esteja promno de se Ii- Dutra, os advogados foram es
propriedade,sofrerumaaudito- ~ de citação no relatório fi- colhidos porque são as ~cás
riado.~C~ACPI~1 DaL "As operações envolvenqo ~desupostasIrregU
Judiciário, que investiga o eu.. ~ o Banco OK e a lkaI represen_' laridades do tribunal que con-
volvimento de Estêvão com"; t.am apenas RS 2 milhões dos ~rdaram ~ d;por. .
Construtora IkaI, responsável R$ 3S milhões transacionados' ~da nao há consenso den
pelaconsttuçãodoFórumTti:: IkaI IfftO'-\~""c!: trodâCPlsobreorumoaserto
&alhistt de São Paul _...... entre a ~ empresas~. madà Caso OS depoimentos de
. . O,l~ ao senador", ponderou opetiS- h' .• . t A
mn~rlo.prelimin.arda~ ta"Dopontodevistainvcstiga-, oJe ~J.3J!1 consiSten es.
su1to~ técDii:a do Senado con- tfvo, sigDiW:a pouco." . ,. . i Constl~.proibeoCo~gres-
siderandoasinformaç6es~ . Na s=ão de ontem, a'CPI so ~e mvestigar tJib~ 7o
daspdo próprio bancosufici:ri- aprovou dô1s requerimentos de ~~~o do~o.
tespara~aso~ autoriadeDima pedindo irifor-
~tre .a emprezteira e a ins1:i!!: Ip.aÇÕeS sobre duas operações
çaD- • não rdacionadas com obanco:

Estevão rec:beu o relatório acompra deuma t'aundadose-
antes dossenado- nador pelos donos da Ikal. no
res. a~ faz~ um valorde RS 2,2milhões,ea vtn:-
requenm~to pa- da da participação do senador·
ra o presidente na construção de um trmIinaI
da CPI, Rama de cargas no Rio, por USS.11
Tebet (PMDB- milhões.. No primeiro caso. foi
MS), pedindo aprovada aquebra do sigilo do
aces~o aos da: cbequedaSLG,cnpresadeFá-
dos. 'Claroque e hão Monteiro de Barros, dono
lícito ele tu aces· da~que&têvão re:::beu pa-
50 a documentos la darquitaçãoda fazenda.. Em
da CP!; isso se relação ao tmDinaI de cargas,
chama cidadania", justificou integrantes da Secretaria de
Tebet, afirmando que "qual- TransportEs de Duque de Ca-
quet: um poderia fazer o mes- :lias (RJ) ~o
mo". O senador José Eduardo de prema iDfor-
Dutra (PT..sE), integrante da. mações sobre as
CPI.1amentou o fato, afinnan- ~so-

do que isso poderá constranger detárias da em-
consultores do Senado em as:- presa que dcsen-
suntos envolvendo Estêvão: "E volve o projeto

do tenninaI es0
bre o estágio da
obra.

Hoje,aCPIoo-

Rio de JaneIro em 162.~201

o Estado de São Paulo - São PauI~:~P

Public2do:~ / Qij.3L P:ig.:~

-j

""'"'

(14

(
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Sendo cel- i

Llllla

Of·ieio

nabo.l.reza trabé

1 i VTe de -arTe:'

pE'l-tence a CODEflI',{

de

com Iir

SENADO FEDERAL .
Conselho de ~tic2 :3 [)ec·)rc:Pariameni

~_Nil_~__lT·_-3
f~·- 1lJ.f .__--/-

acim~ dispostas, devic

acima,área

quite com o pagamento das taxas e COI

previdenciárias, bem como

compõem o ANEXO l, fazem parte íntegiãnte d

e

BarTa do Garça, Mato Gasso, cujas a~ resPEctiv~de

as cláusulas

se encontl·a regisb-ada no Cartól-io do ia.

DiÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE]\IffiNTO

a área encontr~-se

embargo de natureza judicial ou administrativa.

_ A COCEARA i senhora e legitima possuidora de

.2 - O domínio e posse da

mente

fere

ql.le

lhista, fiscais

ou

11.3 - A ~rea ~cima encontra-se na posse da COCEARA

ônus "de n~tureza real ou pessoal, inclusive

_ O objeto do presente compromisso corresponde ~ uma âr

de no mínimo 53.Q64 ha, .destacada d~ irea maior a quP se . r

tribLljcces sobre ~la incidentes d~vid~s e cobradas atÉ esta d?

p/~~~~~e Contrato.

Com.;.rca

ii\.;.tíiculas que

a qu~l

rural, de 132.800 h~, localizada no município de Santa TerEzi

nh~1 Estado do Mato GrosSo.

11.

Têm entrE 5 i j Listo e avençado c presente COt4TRATD DE COI'IPF-.:D

MISSa DE COMPRA E V~NDA DE lM6VEL, pelas cláusulas e condiç5es

abaixo, qu~ mutuam~nte outorgam e aceitam:

IMóVEL

(.:.

í

Junho de 2000

c

ne-:::

30. Ar

aqui di

com sede n

CGC/T'lí í,úme.-

. FABJO r10NTE!

SENADO FEDERJ.'.L
Conselho de Ética e Deco)":) P;'!,ia!"i,e:

~N"~_.~._.!

Fls· .. _2f_'f.._ 1

aqYi designada com~ MONTE

Presidente

inScíita no

na. ARAGUAIA, com sede na Ci-

Fazenda Santa Ther2zinha J Mate

forma est~tutária por seuS diretores

Sio Paulo - SF, à Rua Sete de Abril. 34~

8Tasília-DF,

no C.G.C/MF sob o n. 03.631.397/0001-08

de

inscrita no CGC/MF sob o n.

310-9 SSP/SP e do CPF/MF n. 895.904.738-49,

Santa Terezinha, na

no Municipio

CQr1PANHIA DE

_ f10NTEIRO DE BARROS CONSTRUCõES E INCORPORAÇõES LTDA,

~.A"":""r:: rT1.I~O. r~tT"O qual i ficado

CELlDONIO DE MELO REIS NETO e CHRISTIAN Cor·IDE. doravante

a~o repres~ntada

30.

~E B~RROS ou Co~~RADORA

.2 _ GRUPO DK CONSTRUCõES E INCORPORAÇõES S/A.

signado como GRUPO DK ou COMPRADORA.

dar. S~o Paulo. Capital. portador da cádula idEntidade RC

pres5rio. com escrit6rio • Rua SetE de Abril. 342

c'''-'' -',r f(,8!O MONTE!RO DE BARROS FILHO. brasi leiro. casado. E';

01.535.160/0001-06, neste ato representada por seu bastante pr~
;·~un i c: i p i o

designada simplesmen~e de CODEARA cu VENDEDORA.

neste ato representada na

Grosso, inscT" i ta

dade

r·'



ora se negocia.

00807 Quinta-feira 22

-faz pcu-te in i

caracterizadas em re

. S[!i~D;.:r FEC;::;:j.AL
C:"m~::ih;': 'Í(,: t·~jr..= ~;)~(::';"., :':'\':r::>:ilénta.

~__~~ ZL~~-=.~

e nos termos do ora disposto o pas~mento

o produto de venda será entregue, pelo Grupc

DE EARROS à COCEARA imediatamente após o respect

~L%Q

forc:a

do imóvel ora compromissado a venda É o equivalente

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

p'-eço

I
e MONTEIRO

Sendo certo que

V.2 - Por

cor.stantes do citado ANEXO IV .

~io ~ne~a - ANEXO IV,que assinada e iubricada

prec:o do imóvel rural será feito pelas Compradoras à Vended

com o produto d~ venda de cada uma das unidades imobiliir

gr~r.~~ do presente contrato.

V.i - Os compradores da 4rea rural, o Grupo DK e MONTEIRO
I

BARR95, s~o senhores e legitimos possuidores de 66 (sessentc

seis) unidades imobiliárias descritas e

o p~g~mento do pre~o será ieito da seguinte ~orma:

a

U$~ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares americanos) converti

dos ~m moeda corrente nacional pela cotaç~o do dia estabelecid

pelo aan~o Ce~tr~l do Brasil para o dólar comercial vend~.

As.~omp;~dcraG ~ntram neste ato na posse d~ jr~a rur~l objeto [

presente contrato.

tas.

.:'...:......~:....:....:-._- ....

~h

v - De FriGAMENTD

IV - DO PREÇO

....

r .;;;,._~,.;:

c:
(:.

f
~

{

fa..

{.

i :
f'

(

(.

(.
()

C'../.

C·,
(;

C'
Ü
{)

C
C'
e
e
r=:-:
~

t;
f;

~

~

~ ~~..
;s:

~

Junho de 2000

inc

16N'1~

pa1-tE

Junho de 2000

contrato

a seguir dis

questZo. Decl~ra ain,

c6pia do croqui da irE

determinados,

com

a implcmtac:~o do pl-ojeto, cal
I

(:ol1seih~ ,..!;:,: ~~CA'~ f:-:=~r:~~(r: '·#··~J~"I .• :t.:~:-~::"

~~f-;O__.-2-_.._f._ ... -~1

FlS.~h. __i=_·_. .
. que COlTlPÕe

j Llntamente

~rea objeto do presente comprDmj~~n, livr
a

confTonta~ões certos e

coisas ou qualquer outra circunst~ncia que possa cauS

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

diante as ccndi~ões estabelecidas nas cláusulas

J r([JW~

MONTEIRO DE BARROS, que se obrigam a COMPR~-LA, pelo pie~c e

sive em razão de impostos, pelo PRESENTE INSTRUMENTO E NA MEL

ta~r1{\ T'E D!RF.JTO, fi CODEARA OBRIGA-SE A VEtJDÊ-LO. ~lO snupo. O.

III.1 - r:=t~ndo

desemr.~íaçada de quaisquer vínculos, ônus ou restriçôes,

da.~~~i~iCão da gleba em questão.

inexistir PEndªncias seja a que titulo for, junto ao

INCRA qve possam comprometer

F .:;q-CEl· i Cl OLt arrendamento na área em

11.6 _ Gar~nte tamb~m, a CODEARA, nIo ter ~ualGuer

posse manEa e pacifica, para a COMPRADORA,

direta ou indiretamente embar~~os a transfpr[ncia do d0minio e

soas 01.1

Contrato inexistem invas5es, ocupaç5es, posse de terceiros, pe

11.5 _ A CODEARA garante aoS compradores que na área do pres~n

que compõe o ANEXO 111. caracterizando com exatidâo a parte q,

efeitos de direito,

ANEXO 11 do presente instrumento, o qual rvbricado pelas
9

iic~ fezendo p~rte integrante deste contr~to, p~ra todos c

mite$ e

Ilb

111 - DA FROME~SA DE VENDA

(

('...

{

r
C'
r:
c:
c·:
c~

G;
C~
C;'

c~
() "

v
c
•e
c
c;
c
c
li
C
ti ~:+:

~

<.
C
r
(

(
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r1DNTf

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CODEARA deverá indicar ~tÉ o di~ 30/07/94 se deseja re

outc:wgará. a Ese14 i tura Públ iea de Venda às car1PRAOORAS ou a quem

estas vierem a indicar; da área objeto do ANEXa II, e as Co~PRA-

VI.2 ~'Fica desde já estipulado que em atÉ 30/09/94; a CODEARA

Cj) - certidões escl~recedoras dos ieitos apontados;

·'Ê3?~~~~:~;;·'
(1) - certfdic do~ distribuidores forenses, Justiça Estadu~l,

Fed~ral e Justiça Obreira, ~~lativamente ao local d~ sede da em-

presa e local da situa~ão dos imóveis;

dsssa dataI taIS despesas e tributos ~erio de responsabili

nORAS outona,sl-ão à VENDEDORA oU'a Cjllem esta vier a detel-min~w

<k> - certidões de proteste.

as escrituras das unidades imobiliárias referidas no ANEXO IV,

liárias referid~s no ANEXO IV e que atÉ esta data ngo tiveí~ü

que ATÉ 30/09/94 não tiverem sido objeto de venda a terceiros.

sido vendidas.

ceber em 30/09/94 as escrituras definitivas das unidQdes imobi

V! 3 - As partes at~ 30/03/94 arcaria com as despesas e o

tr~!:n.tijS if')ci::'1entes sobl-e SlIas re<.;pectivas propriedades, pa,-

VI.4 - C~d~ p~rte arcar4 integralmente com todas as despesa

dade dos respectivos adquirentes.

VI.S - As partes de comum acordo estabelecem que a área de tE

de transferÊncia dos seus respectivos imóveis.

ias da CODEARA e as unidades imcbi

t..

Junho de 2000

(

f-'

('

(

L
c
(.

c
C

(

administrativa, este

cois~s. podendo desde

:3fN..4.DU Ff.n;::~~:.j,L"

acordado ~ue c valor da venda dE

ECONOMICA FEDERAL f Agente Financ'

qu~lquer ato de apreens;~. arrr

venda obeter para si a escritura dEfi~

cer~o

prazos de cada venda.

trans~eridos.

e determinado pela CODEARA que dever~ incontinent

.favor

~or~a nos termos do disposto nesta Clausula fie;

condic;:ões

que, a partir desta datai serA imediatamente inicial

das unidades imobiliál-iêls transferidas .a lel-ceiras, se

Fica desde

Por

c~me:rc:ic.I i zedos

:_··)(l:.;,;Íi~~·: ',]2 .·:::w ....,.,· ' ":.1.:-:

As compradoras garantem que com excec;:~o da hipoter

CODEARA terj o direito de se assim o desejar ao inv~

vend~ das unid~des imcbiliarias, podendo ~ CODE~RAJ desde

recebimento.

SO, ofert?-los a terceiros.

tiva d~s unidades imobiliarias que indicar sempre livres (

de r~~eber o produto

qualquer 6nus ou hipoteca ..

COi1st í tI.lida

im6vPis de propriedade das mesmos, con~t~"do do AU~~O TV.

TO do S.F.H. p nenhum outro ônus re~l pesso~l pes~ sobre

os mesmos ivres

01.1 ~~bc;rgo

totalmente ~~~~cup~dcs

r~·
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DO ARAGUAIA - CODEARA

SENADO FEDERAL
n1o~hC de~~"" ~ '2 ~f.;\;,",:,"n\a!
,~ __.,._2.~

FIS"_~~._•• ··· /

4 ~ · Át 1\ . '. 1- n,)
~J})t"v.~ lJ ...... ()Jl i \0.1./\/:;0\ 'J.).k'(J'

MONTEIRO fE BAR~S CDNST~ÕES E I/~ÜRPDR~ÕE5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.1 ;Jj' t f. J1 ~ 1'- Ot1. .f' Ir. v..... •aJ. '~.I.1,.;ir- IJo~ •
fSRUPO O~: COI!UCÕEJ E INCOR,5 RACõES i/A r

...

"

.J

~'.

que a ~~~~ a~sistiram.

...

São Paulo, 22 de dezembro de 1..993

c
r-

r
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t.
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C
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t:
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C
/t:,,
~

e
e
e
v
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c
~

e
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Junho de 2000

Junho de 2000

exec l .1.;ãc

testemunl

de

- .... - ---.
•• ·0 ;.GO;:S:3F.;H~:ida~lcó:O~:",e9:9

t1WJ2--k--'--- ,;--~. .t-
O..) -t---_ ...F~,____ __

r~form~rese~~s

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

dirimidas qUélisquer dúvidas ou questões oriundas das estipul

Qualqyer outro, por mais privilegiado que seja, para nele se,

Flca eleito o Fo,o da Comarca de 5~0 Paulo. com exclusão

~õe$ do pre~Ente in:trumento, ar~,ndo a parte vencida com cust

e honorários advocaticios"da parte venc:edora.

especifica na forma da le9isla~ão cível e processual.

rio, a obter a Adjudicacão compulsória através

ros e sucessores. a qualquer titulo autorizando-as. se necessi-

rater irretrativel e irrevogivel. obriga as partes. SEUS herdei

o presente por vontade expressa das partes, j celebrado em ca-

lação aoS direitos como aS obriga~õeS que lhe decorram deste

me de solidariedade entre si e perante a Vendedora, tanto em re-

VI.é _ Este instrumento é celebrado pelas Compradoras em rEgi-

03 <tias) vias de

fJ;
em

E, por estarem assim just~s e contratadas, assinam o presente instrume
r

VI!I - DO FORO

VII - DA IRRETRATA8ILIDADE E IRREVOGA8ILIDADE

....

~

o
§.";"
~

G

c:ontl-ato.

nada ,mais exigil- uma da ou~ra, a qualquer titl.llo.

DE BARROS. t@m valores equivalentes. e por isso. se obrigam a

t"
("

C
( ..

"'_0

r~

C,
(;

"•Q
G
e
••

r·
f.
C,

C·
c.: .

;:;fE~j.~ki:fE~~..:)::":.;.
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1997

, , . " ....
.. . .

S <11' • .. rt1

( ..... ..
S

.lNt,,~M..lC.I.I.Yl 30 UJI:.. nJUn&.LI

AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS S.A.

CGCJ1\1F N° 00..347.268/0001-02

NIRE 35..300.140.800

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

LOCAL, HORÁRIO DATA: Rua Sete de Abril nO 342 - 9CJ andar~ cj. 99 São Paulo - SP, às

14:00 horas do dia 30 de abril de 1997. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (c~ por

cento) do capital social. (art. 124 §4° da Lei 6404n6). MESA: Presidente: Sr. Fabio Monteiro de

Barros Filho, já qualificado; Secretário: José Eduardo Ferraz. dispensados os

editais de convocação, avisos. Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras. na forma da

lei. ORDEM DO DIA DA AGO: I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e

votar as 'demonstrações financeiras dos exercícios de 1995 e 1996; II) Deliberar sobre a

destinação do resultado do exercício; fi) Aprovar a correção da expressão monetária do capital

social. DA AGO: 1) Considerada sanada a realização da Assembléia após o

prazo disposto no art. 132, Lei 6404/76; 2) Aprovadas as contas dos administradores e as

demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 1995 e 1996, não publicadas em razão de

não atingir o valor legal que obrigaria sua publicação; 3) Levado o resultado do e.,;ercicio à

coma Lucros eJou Prejuízos Acumulados; 4) Reeleger para Diretor Presidente o Sr. Fabio

Monteiro de Barros Filho e para Diretores E:<ecutivos o Sr. José Eduardo Corrêa Teixeira

Ferraz. que tambêm assina José Eduardo Ferraz e o Sr. Carlos Dale.. todos já qualificado~, com

mandato até a realização da próxima Assembléia Gerai Ordinária que examinar as contas do

exercicio de 1997. com a remuneração global mensal de até o limite dedutível do ImpostO sobre a

\ Renda como sendo despesa da sociedade. os quais declararam não estarem impedidos de
~ .

~-JO.M.97 -IL 1 ! SENADO FEDERAL

'f!;";~O da~;üta 2~o", ~arta1ar--. . .._.__..7
Fls. ÓfJÓ L_._.._._._.-ó_... __.__ .. r~

I'"..

r,
c

("

f

c~

C

Junho de 2000lunho de 2000

SEN.'\D0 FEDERA,L
Conselho de Ética 13 Oecoro Parlõrr:~ntõ;-

~N° ,1 1-55
Rs,_,_.1.PL-I-

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLElVIENTü

~

r

c
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SENADO FEDERAL

Z;;::ca:t:Ji
Fls.__ i/o L _

DIÁRlo DO SENADO FEDERAL - SUPLE.I\1ENTO

Ofício oferecendo imóvel à dação INSS.

Junho de 2000

~
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r~
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C·
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Junho de 2000

.:4r. n:llnaRUI 0& .IUSTIS:- c
.... o.. I:l0U..816

JlJ!ITA tOMERCW. DO ESTADO
DE slo PAU1.O

CEmlF1CD C REGlSIrO ~t~.
satoH)e;o -

SENADO FEDERAL
Conselho de t!íca e Dec'Jrc. Partamentar

17~ Y'"j~jU 2 I. ca
~----~
fls.----.trJ r--J-

120.752/97-9

:\got - 30.04.97. fl. 1."2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

r r f fff ,f ff

t ~ ; ; ~ : ~rf >: ~.:
exercerem ativid.ades mercantis; 5) Apro~adaf ac~~~ ~ ~ressão monetária do capital social

no valor· de R$ 91,79 (noventa e um.reai.~:e ~ént2 te neve Céitavos) relativo ao exercício de
i I , '( r c ( •

1995 e sua incorporação ao Capital 3Gci~,: qtÍe ~dÓr.ivaItt~: ~rá de R$ 1.114,30, passando o

"Caput" do Artigo 4° do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Art. -/0 - O capital social é

de RS 1.11-1,30 (um mil, cento e quatorze reais e trinta centavos) totalmente subscrito e

imegrali:ado. dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor llominal". ORDEM

DO DIA DA AGE: a) Alterar a denominação da sociedade; b) outros assuntos de interesse

social. DELIBERAÇÕES DA AGE: A) A denominação social fica alterada para Agropecuária

Santo Estevão S/A., passando o Art. 1° do Estatuto Social a ter a seguinte redação: Art, 1°

AGROPECUARIA SANTO ESTEVÃO S/A é uma sociedade anônima que se rege pelo prese11le

Esta/lllo e pelas disposições legais aplicáveis, com sede em São Paulo - SP. podendo abrir e

encerrar filiais 011 outras dependências no pais ou no exterior por simples deliberação da

Diretoria. O Conselho Fiscal não estava instalado, nem foi pedida sua instalação (an. 163, m da

Lei Federal 6.404/76). Todas as dehõerações foram tomadas ·unanimemente: com abstenção do

legalmente impedido, no tocante à aprovação das demonstrações financeiras e contas dos

administradores. Estavam presentes os administradores da sociedade. Nada mais havendo a tratar

o Sr. Presidente mandou lavrar a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e por todos

assinada. São Paulo. 30 de Abril de 1997. Presidente da Mesa: Fabio Monteiro de Barros Filho.

Secretário'. da Mesa: José Eduardo Ferraz.. Acionistas: Monteiro de Barros Construções e

Incorporações Ltda. e Fabio Monteiro de Barros Filllo. Visto da advogada Eliane Fe1ix

Figueiredo OAB/SP 117.567.

Cenifico que :res~:tj~fie!.J!o original lavrado em livro próprio

/~ 1_7/.~· -Ji1 .
.:.' Jose Eduardo Ferra

J Secretário da Mesa

r-'
f

(.

(

t
(

C:f
C,

~

~

(

(.

l.,
(:

(;
(;

e
E
€L
& .....
'11.;.-

t.

"~'-;
'" l~

00814 Quinta-feira 22



_.1.00817 Quintó.

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Oecoro Parlamentar

~N:)_2:- __I 11
F~. {42 1_.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

l-'

l_~

Junho de 2000

SENADO F=DER.~L
~nselrio d€ t..;tica ~>fccrc Panamentar

r(t-'P ~':' Lr / QqFls.=..IlJ--T

a inteira disposição de V.Sas. para
necessários.

- SUPLEMENTO

Atenciosamente,

esclarecimentos

"",<., -/

\
.'j

/"9'

c;
C.:

A s/A", (~.

f
{

f
r seguintes empresas:
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SENADO fEDER;\L
C"n5€!;r t';a êüea e ;)"~CO~!,· :J';lrl~m,;lnt::lr

1i~.~.::,~ Z·.·~;~~
:-;~. """_f,~~_"._---/.__.-

DIÁRiO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Subestabelecimento para
funcionários do Gruno OK

Junho de 2000
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DE NOTaS EPROTESTO
Çjomes de .temos . _ ""

:.;-" .~po~.r Judícürlo

CR5 504 • Bloco ~AU - Loja 18· Fones: {061} 321-3334 ·226-5483
Fax: (061) 226-6864 • Telex: 614291 • Brasl1ia DF

1708

****FOLHA: 0087

****PROC.: PROCURAÇAO

....

P R O C U R A ç i D com SUBSTABELECIMENTO bastante que
faz (em) JOAO LISBOA DA CRUZ, na forma abai~c;

SAIBAM quantos este pLlblico instrumento de F"ROCUF:AÇAO
virem que no ano de hum mil novecentos E nov~nta e quatro (1994) ao{s)

.,. q"lquatro (04) dia{s) do m@s de fevereiro (02):1 nesta Cidade de Bras.í.lia,
Capital da República Federativa do Brasil, perante mim, T~belião

Substituto, compareceu(eram) como outorgante(es): JOAO LISBOA DA CRUZ,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão de bens antes da Lei
6 .. 515/77, com GOIACIARA TAVARES CRUZ, engenheiro civil, port.ador da
identidade nQ 1 .. 450-CREA/GO, e do ele nQ 117 ..039.381-00, residente e
domiciliado Gurupi-TO, ora de passagem per esta Capital;
reconhecido(a)(s) e identificado(a)(s) como o{a)(s) pr6prio(a){s) do que
deu fé. E por ele(a)(s) me foi dito que; por este instrumente publico
nomeia(m) e constitui(em) seu(ua)(s) bastante procurador(a) (es) (as):
FAUSTO VIEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, maior, do comércio,
portador da identidade nQ 757 • 423-SSP/DF , e do Cle nQ 284.931 .. 091-34,
residente e domiciliado nesta Capital, a quem confer~(m) amplos, gerais
e especiais poderes para vender:" prometer vender, ceder, transferir,
onerar e ou alienar a quem convier e nas condições e preço que
convencionar o(s) imóvel(i=) constituido(a)(s) pelo(a)(s) imóvel rural,
composto pelo lote 09 15, do loteamento Lagcãc, em Sandolândia-TO, com a
ârea total de 9.9BO,OO(nove _iI, novecentos e oitenta) hectares~ podendo
para tanto, receber o produto da operação:, dar E aceitar recibos e
quitações:, outorgar e assinar a competente escritura com as cláusulas e
solenidad~s d~ estilo~transmitir dom.í.nic, direito, aç~o e pO$se~

caracteristicós, limites e con1rontações, responder por evicção de
direitos, pagar taxas e impostos necessários:, promover registros,
averbações, re-rati1icações, representá-lo(a)(s) perante as Repartições
Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios em geral~prestar as
declitrações e~:igidas pelo Decreto Lei 93.24()/S.s, ertfim, praticar os
demais atos aos fins deste mandato, inclusive substabelecer. Outrossim,
substabelece na pessoa do ora outorgado os poderes conferidos por
SOIACIARA TAVARES CRUZ, brasileira, ca5lada com D outorgante. do lar,
portadora da identidade nº lbO.47ó-SSP/TO, e do Cle nQ 419.22é~ó41-04,

residente e dOMiciliada na cidade de Burupi-TD, nos ter~os da procuração
lavrada às 115.109, do livro 14, do Tabelião 12 de Notas de Gurupi-TQ,:
aqui arquivada. E, de como assim a disse(r.... ), do que dou "é, me
pediu (ralD) lhe(s) lavrasse(m) a presente ia qual feita e sendo lida a
achou (ar.m) em tudo conforme, outorgou(aram), aceitou(aram) e assina(m).
OISF'ENSADAS AS TESTEMUNHAS POR VONTADE DA(S) PARTE(S).. Dou fé. Eu.
EVANDRO ENDKI GONÇAL.VES, au>dliar judiciário, a digitei. Eu. 1. LUIZ
RONAN SILVA, Tabelião Substituto, a fi~ lavrar, conferi, 1 e encerro
colhendo a(5) étSSinéstura(s) e subscrevo. (a.a) LUIZ RONAN L\i"; JOAO
LISBOA DA CRUZ. NADA MAIS.. Trasladada em seguida. Eu , a

subscrevo, dou fé~ ::::::U::O:~.:::DA9t ~
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~:!.-;-?!l t:::: ':::: i::: rüL 1 i::::: :n:-: ~n.::"l::-'~. t:' 'j~'.? r ~... :";l.W ,:',~ i:: : I':,'
qt l /? r, 11!.!:. d,-:- :r,il :.C:I:eci?I.~':':: t;- n.:, cnt;;; e qLl~\~r'-' (1994) .. ~.'.:'!

(02) j :.:-(-= I j::-. !:.::~ -:!'-:-: dezembro (12). f:':': ti', 1-:~.-::;'.l'2 d.,:: Fr?:,L. .i~~·
C,:q::.:.it:.. do:> F-:t:·ç..úblic: Fede:I-:d~i.. ~ j,:-. Br~=j], p!?r.::n~~ T:.::'e17:io' ='_:b;l.i
t,_~t~. t:'::!O!::::~.'-~::':1'_! :=-t-';':IOJ r::I:'':' c:,-:t~::-g~f't~'~C?::.;): VIEIRA
L'-':".::i l€::'il":':"" ~e:-] teit-c,' l!diOl·, de. '=Clmé'ícic ~ n::=ic~E'nte:· t:2 d:::crJÍ,:.i liz.:Jo r:E-=t~

'::::::'1:3]. ::':'r'::~d.:': d.?l C! n~ ~S:'l',q~:--=~F'./[-F. e ~;I=":l-itl:, /1':) C~'F :s:!:.b c n9
::':E:'l. r:::l ,0,'7': -:~: no: ':·:JnhE."ci d\~.(:..) I ::) e:' i dC'nti f ic~d:!i ~ i i::) CC.l~· C {;: ~ (E'

;::""C:~r~:.:" !::-.;', ~lc que d:.:'! f":. E por zd·,1::=.·,1·:=) ,r:~ fe':" jit~ q'.IC'. ;'':~f- ~~I:~

in;;+'-L'lTIE'I:~O j:'.:·,b]jcG =~.'bE:t.?b~)ec=·. n:3 pf?=::"J~ de: NILSON DE CDSTA~

!:n-i::l=.ij:.:jl':~. \:~=:.\.b! Acl;{,ird=tl~.:\dc'l- d~ Ei:.ore=:=~ FCTt::,o::.r ~: CI nQ
1 -;-'5co::"5:1··~·~P "pr·. ~ in;;!:' i t,: :1:. C:-='':- ;::t c ~.'2 -::-:'.:- j t. -;-'-óC. ,j ~ =::" :"}

VASCONCELOS. !::·r?:::il'r~r~. ·:.=:=i:d:.... c~m~'rci~:-:.!::. ,··~·,=~.:1::·;I!:..::
P": c:"fi'llr.:':ii"j;:: r.Er.;L:: C.:.;;jt:), r.:· ~HI~ 01 (\5~ ,:hisc=r~ é5~ p,~:.. tEtdc,J' d~ i.: 7
n~= ·::?~e:;~:,·-'7.::F'TF~ ? ':"rt::c..-ii:':J po;, (F'F ;'-:t,- c !19. <·!:'8.!.-:'00t1::l! :':'0 l.'.;d:,:·nd!::
:::rF-':·r.:..j~ii,ei-.t ..: t:;':::·rCE:- t':'.:If.::: .=:. ~..=.:l.?n?=:. l.'t'.:'.::.!O:::' ·(c'·II',<:,.:i:::!:i:::: ç..:=:-
.:1·=.: 1 ~.r ~:: .;.: :á·:· . f L:::lr. :.!Q c : .-~ :::.q l:~~ ~ \!I"'\ I.,::' I' .:::; 1:'(""',-= ~ . ~ 1 ;; :.:r J=.!': I q:' ;·:l

i:,õ:::wn='~.~=~ ::::: l::...~.j~l'-== .::._:~ lht:' f':::-?:ll !:'c':r=r: ·1·...::: i-C!- JOAO LISBOA
CRUZ, n::.l ~r~~'_~:'-3Ç~:Ç l~.T::ld3. ::: fl~. 087, :L l~ rc l-:"(·l~o d·:::·;;':~.; llct.:::::~

em (i,L·~·:?"?4. ?> ~~l:-] fi:·).l-~ r:·":i:?rd,..J p:..:~i,,? jr.teJr:.r~tl.:-· d,:::~te i".stnH!:':::1t:J~

==~ :-:::'::?;-'. ? ~ r-,::d ·.:-rd2 q ~n,:l·.~-::.· '-';: ::lJb':; -I:~I"::-: 1 e!::':'f" dE, de como
) lhe(s) 13vrasse(m)
achou(aram)

assiu:5 \ tld d DISPENSADAS
. r'''~',l f ~, E1. fl;I."?I~19 ~: 5~!.!:~ l:':- i li ir 3

3 c:nf!rí. li f!lCl!rr::::: e;"i:~l'ltl! ,Üi)

!;.3} ~1J'lI~I!J :-J~5 ~!.' l8'~S. FAUSTO
rE ~nusp. ~P.A5~. iu.:iH3r jlJ~lcHric. 3 cOl'lf

FOLHA:

FAUSTO

PAce.:

(

C-··

r

l

00820 Quinta-feira 22



00823 Quinta-feira 22

SEi'JADO FEDERAL
C.onsslho de Ética e Decoro P3ri2menraf

·~N·~'_.,5.2
F1;- t(L~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\4ENTO

Escritura de compra
Bandeirantes Ind e Com 18/10/93.

....

("

(

Junho de 2000

~

{

{.

t
t
(.

.~;6

Junho de 2000

~" ~

~ ;o.~

... " .
..~:~-

",'...,

4UI'SlI {Jl'lsna llql''' ~tlme3 C:Yieil'4
&'lleREVEHT~

.~::IS''l:açu(TO) •..l.§..de novemb:-o .d~ i~

,-... r ~

\,) . ,l:J L / ......;:::;.'!.J..-\.=...~ .... V";r,,ú '~:'7: <::5'!' "\\.1'

OfjciAl

RTIDÃOc

REPUBLICA PEDERATIVA DO BRASIL

Munidpio de Amguaçu

Comar~a de Ataguçu .. Estado do Toal1tfns'

o refc.-ndo é 'Verdade -= d.,,, i~.

:teste mesmo Care6no. Job número n-1L2 •653 ~.~ :>

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

___ilOS 26 ge nove.m.brf'} 19l1:.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELlqNATO

PRIMElRO DE NOTAS

,4n.toniii P.1I1'4 ~cJw.
OFICIAL.

à t~gtstra.r. (;NUS de o.splicfe algtuD, tais c..::mo: !~iafs. cotlvenclo::ais. hipotecas, penhor, enitteu-;."!.

elI: busc.:::. de hoje .i'rocedid~ ae!te Cartório, não eS:1C~ouuei uaDsaito. averbado ou à Averbar, regis;: .:

__•• _ •• 0 __• _

CERTIFICO. a rec;uerlcento verbal de parte iDteressada que tevendo oS }fvros e pB~.(is p:éF

t11h;:, de:' ~:. d~qt.:~o ca.ação ou' Qutra qualquer espédc que venha gravrsr o nom~ de lU.RIA D

A!110~ ~ ."í:''!! .:~:. ~~Qtf.8:ll SJlffO~t lL.nuill!~1.nl,1c.u1c=t.t·.ia1, yl~ya., ce:::.

~~l!!.~s.+::11t~,~!" ....~r; .:tseife-PE•••-z,.,X-%-%-%-%~X•. X-X-X-%..J:-:x-:!:-:::t-x-x

ne::: ::.::: ;":;·.ICO S\!~ ,)toçr~ed~dll: eecominad parta do lote n2 1.2, do lo-:e~.?:E.!s, ia

m:"''1~o :" .• ~.:ilsç~o" .....-X-%-X-%-X-x x-x-x-%-%-%-%-%-%-%-%-X-1:-:;:-)"-:::.-:~~

E regis trada

cio tino 2M-RG

_________: Sttuada neste mgmdplo e c:om .! " ::~ ::!.!.-_?:
OC,.. C:~ha(qu.atro mi11 duzentos trinta e dois heeta...~s).,;,.-x-Ã:~....~~:~

SENADO FEDER.~.L

:Co;e~ d~\:tiC3 ~"'''~ ~",~"m",~'"if •L '__.._.. _5
:=Is. ._. ..gi.?:. . o. f

SUJEIT(; A ~ELA ;:.~{
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PODER JUDlCIÀRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANIINS
COMARCA .OE·AR~GUACU

direilo, SGm necessidado t!~ p'rodu~ir I.provao em é.JudiônciêJ

podando tor Julgomuntc nco.·;tst'Rca :·dc'-art. JJU, 1 do CPC.
. ;. 'J(~' 0'0 ~1.1 . ~ I • r'"

. MARIArpOS~ANJOS LIMA LAPA DE SIQUEI
RA SANTOS, roquor D Qnulação;.d~ i.Bocritura LIa cumpra o vun

da, lovrada às ·rl:s. 15 B ló·idcH'liVl'ol;7JJ, sob li nQ 2677,do

Cartório uo la OfIcio da;.NQta:"~c:iE'-~GQiãnitl-Colii:;.o Ilegl!~ 

trc reit.c no CDrt.ório·.do.R~gJ.•.t.J:.~l·CGJ:'~l·de IIfI~vcis do Poi

XC, lavrado à:s r13. ~92 dQ:iLJ.lvr~·i·2A~5,·:m~tr!culn UT-laOS,·

diJ me tade do lote 12 :do 1~~s.am8e~oJCagóio, com árc'l do 4"

232.00 hectaras,.~i~~~qo~~~~~~~~~fPiD

.' 0;·;:11 ....; rl~lO~~.~!~q~~~~~~~~.?~~critur~s ~~o friJu"

dulantas poitS decorrem ·de;.~"4~9.Q.~Po~o.~~~:o~ovendêJ fraudulenta.
. . . '-:"'~,r:,..l~fJ;t':·.; ..""'.~::

I\n~~'~~~i~t~o.lJ.~gs.~ todoG 00 ueicumon Loa

nccaosários e COPlprQvan.toDo~ode~I;~.,u~a ..~l"gaçõDD.
" ••~. ~;f~~'t~l~i~' '04.•~.

. A··.~~tqcr1't~d.a.1~·p'g:r.fBdi tal n~o compare-
i ... :O"~I ".~ '1'

ecu om Juízo, aendo-lhe ;do~o;Jnj~~doJ:::.IiÚJpDCial.Cmbora t.2.

nhll aretued~ a compra dl:l~d~.~;"i.r".;~~i~ 80 apoo::;ou da rnc~
ma manten.do..D ~utora. ln~a.~.9~~!~.~n•.q,.t'., p~círiciJ •

• ~ o :~. ~ • :. :.i'$tt1rof:..If~"'~ f···.. :tt. .. ,
. !' ':,: Não:: p-J:8cila:8prarund~r-~c tanto pêl'"..''~r ".' ..... _ :~,~'-:, ,

to ao percober. a fraudo' n8~.al.1lin;.:çeo:~Q' 1'0 du nrca InGn::!.o-
, ,'Ii!' - ••.,.. •• ';.-. .' •.

n~d~. O livro em quo. par~·.v.Dntu:a;.p'odBr18oX!Gtir a procu... .:.:';.'--....~.......... , .,.".-.

~ção em que a . 80. to r a· e ,f~Seu.t·llJp.~t~~,ti~?~ LU PES 5I(lUE:] 11/\ •
SANTO 5 ou to rgaram . podO;f;~41rf"IWlt~~I.,~OARES [AV /\L CMJTE: •

não existo. Dai deco~re qu*~~~~~~G~:lBcimcnto passadQ I

. por aste a MAql:ll,.DE~~~lJ,~~~~~;,.~~~nhUIll efoito. •

Ne8t.,.,:.·.~.rJnal 800 do todn proa1don

ciOJ os ologaçõo8 do autor8.~A.~·COllprD e vend~ c c!~cri turi33
r.· ~.

delo deco~rentDG são ~u~~~~~~p.~~~o direito
• ·:'P"!"'f"·~~···t.#

.' ··'~'J~~!:'L';;'fl .•

:..:;~~~~~;~:'
DO':9fP90sto s do mai::> qur..: do~ outn:; ..

consto. julgo proced~nté.o:pB.~~d~ para doe] ~rar :) nuJ idodc

.'::t~~~:f::~": .

(
.:." .
• 10 6M••"

-Aa

~ .,:;.::"

••.•~·r

W'

~.:'
f~o.

Co.!

.~",
~
I..t~

~ .
Ú~o:.

~.

i ..,,-;'-
~

Junho de 2000-
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.f~: ." ~...... ~.c. ......

~~Jti~\
PODER JUDlC1ÂRIO:;~ ~':~ .~!,' :.' •

TRIBUNAL DE JUSnçA DUE5rAOO DO TQGANTINS
ÇOMAR~A: p.~~~JHl~.~ ~.~~·ti_i ..

- - ·'ir~~~~ti :~.
" o • : l·l·.;·~:~i;t;· :,' ';

.• ,:~ochrp,~~.;:,:a~,~a~a, quo n ~I:nhor ~JAL
TER DE SOUZA LOPES, e indiciado.. em outros procB~COS cri 

Pies dessQ natureza pela' Com'a~~à'fde'JGoiânia.
; ,. ~'§i~i:'~tr!,'~ 11 ,. / t. ;

Ob~Q~~.~.,.~· qP'~.:.~ óroe em quo ~ t'5o apc -

sar da ter s190 alienQd~ ~f,D~~~l~~~a~~~~a a ró, e~ta nuncü

praticou nenhum n~rviçc n"n~e1m~,. ~an~.Dndo pois êJ outr~ 8

:;ua posso miJn~a o poc!fi~Çl. 9,r3~o.só. roi conhecido pclu

iJutorQ (IUando procuro~·:orQgiet:.r~r··~I!1é~· c~rta do adjudicação'

doa bens deixados po~·. r.n~~~e,.:~9:~~~~"'~l~?~.ec.
rr~et.rodl1.a ci.tação d:.l ró por corta,

.,:. .. ~

P~ r n50 oor oncontrada, e..'1',: suei.: e,~~.~;!:~xr~iU-:Je a. oua cila-
çao por cdi tal. '0 •••• o; •r.. \.. .L-."í·\

L·' . Na"'oou~.ae-lhe-;F,u_r!s~or oopccial, no.
CO 142, que requisita xeroc~pia-autenticadada p6gina do 11-
C vro do Procurações do Cartório' do' zo! or!cio du CtJlnatca de

C :.~ Goiânia, no . livro 192;' fl~.: 258,'· para ialier:igua,;ãu do fal".!:

C;:.: flcaç:io ou não.· .. :; "., ,. \ t;;:· ;m'ill·~I)~1l ..

'()~~~\ .:. ~~ 'ti .:. l'i''-l
.~~ ....~\ .9 rlo~."159.· 0

0

MM~ Juiz dolcrmino tam
·~V· . --R~L\ : ., há"" que sa~a prov,idonciodo para;' se :junta~ aos DO. tos cópia

~U \: :' di) procuraçao que gerou"lIubstabe1ecimon~0de no. 15/1, on

!9...\: i ; de ANTONIO SOARE:S CAVALCANTE-:H;ranami te.ta ,WALTCR DC SOUZA'

~.';!!; LOPES, oa poderea 'que lhes :ra;~...~out.o~9~d.~:l, por JOS{ LU-

~~:; PES DE SlRQUEIRA SANTDS fie· S~&Íi~~P~B"~t~~fC
fi) . I .. ,,: ri-,: ,.",.. .',~. iI:· .. '·"· ..·J,·· !.to·j
,,~k .1 ' , ,.. .~:'~l.!t?;~r~.u2t~C~~.~o..:~oculRonta de flli
•., 'c. lU4, peda o julgamento IlntooipBdp...d!!,.~lde, ·por :ler a qUllll-

~
.,··t'--· I

..

': tüo do mÓrHo ,unioalllonta" dll~dinito.~.~'~ .. ~:,
,:.,. : ,/ ...d.!s':\·~,,: .E\;.-·t'~I'!;l·iJ ':«1.11.-.1.'.

:Õ.POlrÊR' jüTOrClÂ~IO' .~'. i":~~I.;:·:,i/~);~~~1~~>.iJ...~,!·
- - . _.. ,._... , o· ralatéripo' decJ.do;

. " :: .~.~~.:, ':..:;' .: ~~, -l.: ... ...-- .. ~ ::':;.:':;., ~.: .:. .. ...
. .. i~:'-};-:;~:o:;, . "

"!'~'!Í.::.c~:to;-=,(!h ,'0'"
\....~L---" ,-

I _ • í I . ·.'~:r;· :~ A~ co~u~~..~n9.~JJ~J questão UU r~to o clt!
. '.'::; ~"::!~~~:i~, .~: '~ :: .

(

( . ;

C.\·
('o

: .....' ~'r
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.,,~

Tocantins

SENADO FEDERAL

~,~~~~~me;;
As: tf.2h /
~-,

Sandolindia

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Sara Ivo RibeIro Alves
Tebplli • Ollclal de

Regl~IICOI

pessoas conhecidas de mim, do que dou fá. Pel os (,~lurgante S vendedor as me foi
dito que sendo senhores e possuidor as , a justo titulo e absolutamente livre e desembara.

çados de quaisquer dúvida e ônus real, Inclusive hipotecas. mesmo legals de uma gleba

de terras situada neste município, no loteamento denominado "La
GOKo". parte do lote nO 28-0, com a área de 387,20.00ha(trazen_
tos e oitenta'e sete hectares e vinte ares), que tem os limites

e conrrontaç5es seguintes: "Começam-se no moreo crnvndo, ~, n1i
nJ,lamea.to de rumo 1.298SI~·9.uNtI. t-Jesta aiinitotllenlo de 1'7955-1 29"JJI:,',

s e 9UCJ a Lé a d i ~ t. de 1. 562 ,12me t r 05 <> f\ 1 in héS con r r o n ta _~ Q. C om a

fazenda Piratininga até a estaca 15" Da estaCtl 15 a estnc:J 23 I

segue rumo de 669 42'16 11 NE a umn dista de 3.83U,5Umetrcs. 1\ li

nha confronta-se com a Fazend;) Lagoão, atá a mar'gem esquerda do

Hio'Áyua fria. Da ponto, 5Ague o rio 11yua r ria acima üté a dis

t.incL~ sinuosa de 1UO,OOmetllon. üe~~c ponto ~~/:Jue rumo di) 5J u 30'

12
11

St·j 3 Uma t.listâllci;'} do 1,.OU3, lSmetro:; li 1\ J í,nh;") cOnf.'OIl!:.U-:H! •

,:com a parte da qU;.ll SE! doslllemura. Np.ste ponto foi enconl:raLfo n

vertice do urlge1n, onde tom fochamenl:n o perílllp.troll. Memorial I

Oescritivo elaborado por José Coelho Almeida-CREA-J74/15~região'

GO/TO. A gleba retro descrita e caracterizada está sendo por f~
ça desta Escritura, desmembrada de área maior; havida pelos Ou

torgantes Vendedores por compra ao IDAGO, através do Título Der!

nitivo de Domínio; ora devidamente matriculada naste.x.x.x.x.x.x

.x.xox.x,x.x.X.XeX.XeXoX.X.XoX.XeXeXeX.X.X.XeX.X.X.x.x.x.x.x.x.x

r'

~~

~--'

c

~1

Junho de 2000----

Junho de 2000

"l' '1

\.../

12 TRASLADO

DO
~~
f~

~

FLS. 71!72VQ

f€.OERAT/

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

•••••••••S.8R8.••.1,U.Q••••BlEiE:.I.Rll....AJ...V.f:S••••__•••••••
TABEUÁO

E S T A O O DE •••••.!.ºf.~~.!.~.? ....... &-.w.e...-R;belr-e.. Alves
coMAR CA DE •••_A.88.~!JACJJ._ ..._.•__• .• l.~~~!~!•.!..9.~J.~~.!'
MUNICfplO DE SANDOL~NDIA R!13I~le:oa

o1STRIT O DE ~=~~~§~~~~~Qg~~~ºl~~~~= s;;t;;ii;ii;······=······To·canttn:s

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - VALOR R$24 .000, 00

LIVRO N2 01

arquivado nestas Nota8.x.x.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.~.x.x

I

SAIBAM quantos a presente escritura pública de compra e venda virem, que no ano do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e seis (1996),
aos vinte e nove(29) dias do mês de novembro(ll) nesta cidade de

Sandolândla, Distrito Judiciário da Comarca de Araguaçu-TO.,
perante mim, Sara Ivo Ribeiro Alves - Tabeliã ,compareceram
partes entre si Justas. avlndas e contratadas, e saber: - De uma parte, como outorgantes
vendedores: FIRMINO TAVARES fIGUEREElO, fazendeiro, CIRGnQ463.488 -
SSP/GO e sua mulher OOfLIA ALVARENGA flGUEREOO, do lar, CIRG nQ

l.062.677-SSP/GOj brasileiros, capazes, casados, résidantes e d~

m'léiiia·do's 'nfi fazenda' Vaca "Branca, 'neste 'municIpio; portadores '

do CPf ng 031.041.681-72. - E do outro lado como Outorgàdo Com

prador :ao Sr. lU IZ ES TEVÃO DE OLXYE IR~ NETO...bras 1181ro-, empresá
rio, casado com CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, sob o regime da co
munhão universal de bens, ante~ da vigência da Lai6.515/77, resi

dente a domiciliado em Brasllia-Df, portador da CIRGng 159.375 

OPf/Df e inscrito no CPf/Mf sob n9010.948.581-53, neste ato le

galmente representado por seU procurador CRISdsTOMO COSTA VASCO~

CELOS, brasileiro, comerciário, residente e domiciliado nesta ci

dada, casado, portador da CIRGnQ aa.555-SSP/Df B inscrito no CPf/

Mf nRQOB.169.S91-15; conforme procuração pública, lavrada em 11.

11.96, às fls o +79, Livro 2065-P, sob nQ6621B3, no Cartório dQ

12 Orício de Notas e Protesto em brasília-Dr, cujo traslado fica

....

/

(

~

\

C
L
C
C
Ç'f'" .)
C:'"
C
(,

C,
~...
l.
t;
L=
c;
l)

l_.:
C

C.
C
<)

~. tc"'~-)"--
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Alves

TocantinsSiI'IdoJãndia

Sara

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

5andolândi3, 29 da novembro da 1996.
S4NJ 1110 Rióelro -:Al"e:

2..

C.
I

'I,

I

I

I

f I
I

I

;,.1

; I

~.J I.

(I.
i

(I

. I E por se acharem assim contratados me pediram lhes fizesse a presente escritura, que, sendo-lhes
. lida em voz ahs aceitaram, outorgaram e assinam-ne dispensada la presença das

fi temunhas lnstrument~ri~s por força da Lei 6.952 de 06ell.BI~
ti Sara Ivo R~beiro Alvas Tabeliã, que a escrevi subscrevo

(I r~· 8 assino em 8 raso. Em
(I

Junho de 2000

x

X ,,)I, x. X .. X '(

e quatro

'(.X.:<e~e:<.j(

x.x A.,y' .. X.;.(.j(.~I..,x.x

vista x.x"x.x.x.x"x.x.x.x

SENADO FEDERAL
ConselM de Etica e 8ecorc' i:;=!{'j::;rr:;=~t.:;Jr

Rfi:.E.-)ID
••f'-_ ..!---ÍJ

.X<i>À.;:r,.Jl'.."' .... .,

X.X.XeXeXe~.~.~.~"XeXe

com todas as setvid5es sam roserva

eOOO,oo

Tocantins

Iv('l rrb1iro Alves
j 1 l'l-I'iI f' ()'lr.;r.1 de

P"'bllco,

confessam e declara!ll ji»
pago s satisfeilo s dan·

prometendo por si seus sucessores fazer
obrigando.se em todo tempo, como se obriga rn

de direito, pondo o outorgado comprador a par
e transmitindo na pessoa dele outorgado
J, possa. direito a ação na causa vendida, desde já. por bem des·

.... ,.., .. 'l'""I'"'I.,..' ,.,.., Pelo outorgado comprador me foi
com o outorgante s vendedores na in ic i-

ajustadoPelo

,. '. ~

l_
\ ..
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SENADO FEDERAL
Gons~lho de i:tica s f)ecnm Pariar'l1êolar

f}.P . ._ _.NJ_.__.~_.J ..Z3
·:!s 530 ./

.---.-------- ...,R"-... __...•-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\1ENTO

CAATÓRfQ DE REGISTRO DE IMÓVEIS
SANDOLANDIA - TnCANTlNS

Protocolado sob n9••_9.1._...as fts..._~
do Livro 1.fl.-._M~triCuj2do sob n9._6I5..
--===---a fdhJs...b1L..do livro 2.9.::_~

A registrado sob n9 R.í"'l:.J~L_6.Q----:o-

:t~~·;tr~t~
t &m /1I1J Ribeiro .tlJlIeJ - Oficial

pessoas conhecidas de mim, do que dou fé. Pelos outorgantes vendedores me foi

dito que sendo senhor as e possuidoras ,a justo título e absolutamente livre e desembara
çado de quaisquer dúvid.s e ônus real. inclusive hipotecas, mesmo legais deuma propr i,!

dade rural, situada no municípiQ de Sando1india-TD, no Loteamen

to denominado "LAGOKO", Lata nA15,com a axtensio global de 9.980.

OO.OOha(nove mil a novecentos e oitenta hectares, zero zero are

e zero zero centiare), caracterizada com os limites 8 confronta

ç;sa seguintes: aCom8ç~ no m~rca linha A-U,rumo magn~tico 88Q30'

S~ com o comprimento de 13.720metros; Norte Linha C,O,E, Sul com

azimute magnético de 90fOeste; 86QlStN'rJ com o comprimento de 4.

030,OOmetro~, e 11.680,00 metl'os; Nascente Lintla b ...C, com azimu

te magniticD de oaSul com o com~rlmento de 9.70Dmetros; ~oente:
Linha E.A, pelo ~lJLia Fria acima numa axten.se.o de ~.800,OOmetrO$;I.
Que, referido imóvel foi havido pelos Outorgantes Vendedores por

compra feita a Maria dos Anjos Lima Lapa de Siqueira Santos. De
valor de Cri69 .967.D75,03, conforma Bscritura de compra e ve~

lavrada em 10/09/93, às Fls. Ol/02V2 t do Livro n235, do Cart~

rio de Registro de Imóveis e Tabelionato 12 de Notas de

çU-TD, a qual se ancontra.x.x.x.x,x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x •

•x.~.x.x,x.x.x.x.x.~.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.XIX.X.X.x.x.x.x.x,~,x~~

. ..
i
"f
l~

I
U
.J"

ll'
~ .

1
t

1

~
(

t.l
I

{..,.

> ~.

(

(I

( ~
( 1
(1
"

t
,I
i
'I

Junho de 2000
Junho de 2000

Tocantins

::-;ENADO FEDER/~.L

C.)nsé1O de ;::üca e1'J i'aM."mentar

1?f[?_._--~·._-- __f_ ..__...77
FiT_--E.{··· ./

Ivo RIbeiro Alves
Tabelll e Oficial de

Regi~~:.~~I~.lIco!

SaIldoJãndla

~eOltiáal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\1ENTO

5andolândia, 06 de novembro de 1995.

s.v I.. IUbeise ,..

J:D~~

A

Epor se acharem assim contratados me pediràm lhes fizesse a presente escritura. que, sendo-lhes
~ Ilida em voz alta aceitaram, outorgaram e assinam-na; dispensada a presença d3s

\. .X.x.x testemunhas instrumentárias, por força da Lai 6.952 de

( 06/11/81. Eu, Sara Ivo Ribeiro Alvas - Tabeliã, que a escr~vi,
subscrevo~ dou ré, assino em público e raso. Em testQ (sinal pú.

l. I blico) da. verdade. sandoli~dia, 06 de novembro de 1995. (a) Sara

(. Ivo Ribeiro Alves .... Tabelia. (a) CRISOSTOMO COSTA VASCONCEUE

(:~ ~ADA MAIS. Trasladada em seg riginal paI;

(' ',-:lqual me reporto a dou ré. Eu _ Tabelia

a datilografei, conferi, subscrevo, dou e assino em púb1i

Em te.tg~ da verdade.

( :
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novecentos e

situada no municipio

:3r::f\;;:~~~}() ~:-E[)ERi\i..
. .1~:~~;;·~G d"2

.r&E_.. "" ;'~ .
~~ g32 I-

Vista-Recife-Pernambuc°, pl.;xtadora

,P.;~~~,:>':' .
2.,f'.1.?::~.i~~·';
~~:~!~~:~'
~:"~;J.:n'i!lJi

propriodade

zero zero centiáres} caracterizado

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

JUDJC1!RI0

REGISTRO DE IMÓVEIS B TABELIONATO 1.° DE NOTAS

ARAGUAÇU .. TOCANTINS

473, Apartamento 601,Bairro

Certifico a requerimento v8ebal de parte interessana que re _

livros próprios em busco hoje p~ocedida n;ste

o 2I-RG e nêla ás fls.273,o Registro de seguinte

Termos da Escritura Pública de Compra e Venda Lavrada no

Registro de ]móveis e Tabelionato lº de Notas desta cida

35 ~s tIs .01 a 02v 2 em 10 de setembro de 1.993-·:;. ~~::: U.; ._

..:)~.~ ~<l~~., brasileiro, ca:3ado com Goiaciara Tavaros Cruz, no regime

Comunhão de bens anterior a vigencia da Lei nº 6.515/77, capaz,en

civil, residente e domiciliado a Rua 06 s/n centro, Gurupi~To

da CI-~G nº 1450-CREA-GO e do C?F n2 117.039.381-00; Adquiriu

á Maria dos Anjos Lima Lapa de Siqueira Santos, braailei

~ecuarista, ~am endereço profissional a Rua José de Alencar

tas e confrontações seguintes: !8l;I,:I,!(l :'! !i~1 I:~::\.·"'l.' 1 ;nr'! . :n, ""'''r:'' ~

e sete .mil, s~tenta e cinco c~e1roe Reais e três .centavos

seguinte foma: erS:40 .. G67 ~h7a.;rn .am ('11 ~"" 4.•.._-' - " .. Qa~ ,Ql Cr3 290

t::i~0 Aq~1!)':).-:, Co:"! o !"rjrr'!riM:.~l"1!f) ·lt'l 1·t7~''') r1t·:t.r(l!'j;~;n:.j:-

n~t:.i.~,.\ 1·... (l~~ ~1=1 ~~,~ () ,'.j'T!; ,...i~.=1:i.,: !l~ t1 ;nOrll':tro~;; r-O':!1~'n i i?lr.:: :~'-;:,l

lo :;"~'i.·l ir":;., :'l\~jmn, 'i11J!'Tl:! i.,~t'·n~;:j!~ ~r ,. .: :,:·:.r ::;";~~'.::":V31cr '\~;:.:;.1

:':lll C:)!'1:1 ·.::~.!'J:.tt·· r.:·:7'n~tic:·' f1~ ()(F' \';~:;t.:.': ~r;~~Jr;'!r:.', ~':r!' 11 ····,~i".·;~·:t":I·I\~

4 .. 8l.:, ()n ~.:,~. t'()~i ] J • (.J~: 11 ~;.) m-:': t.!.'P;';; r~.,;, N'!l (,~: lin"'1 'D-."; :;~ 1f: ..:.;.!"".:!.., ':1' ~

táres zero zero áres

de Sandolandia-Tocantins, no Loteamento denominado Lagoão, Lote nº 15

com a área global de 9.980.00.00ha(nov8 mil novecentos e

imovel ~S 69.967.075J03(Sesben~ae nove

:'t.S

JuILho de 2000

Junho

2QTRASLADO

\~
,,ti
.(

J .' :;..•• L:U

• x .. X "7. .. ,, e X eX "x

FlS, 41/42v Q

8

Procuração, la

f15.125, 0 2 07246,

Protesta~ cujos traslados f~cam

l: S -I [;. D O ()E .J.Q~.i.;.~.T.!J:l.~.._.........•.•...._ _.•...................
COMARCA O!: .. ~~B.[~.Ç. ~ h.~~ _ __•......_ __.•.•.......•.••._ .
MUNiCípIO DE .. :~.l:\.!~~!.U.';'.~.;3!..L~.oo 0"0

DI STRIT O DE .••~.B.NJ.}.º.hcl.Hl~i~ •........_ o.o_ o.•..o....•.........•...•.....

de

j.ler::lnternirn, Sara Ivo Ribeiro Alves - Tabeliãêx&x"'xaX.X.~compareceram
P;lik.; r::ntrl? ~i iustas. avindas e contratadas, a saber: - De uma parte, como outorgante
·.:t'lli':-'.;Oíl..!:': JOÃG LI~80A DA CRUZ, engenheiro civil portador da

hl",. 1.~:1 .. 4jJ-CR(J\IGJ I:) do C.lJfn 9 li.70039~381-001l' e sua mulher

GCIACiARA TAVAHE5 CR~Z, do l~rJ ~urtadora da .CIRG.nQ160.476.SSP

Iro e do C~Fn~4i90225.G4l-04. ~a9ado6 entre si. sob
Lei 6e515/7~~ residsnts~

LIVRO NC? 01

('~

(

r

C"-'

c;
C·

\ .~

l.:

{ .
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL'- SUPLEMENTO

3. - O Apctl nteri40 _ 1."1'& ".-, 40 !tp "2- _tra DO ......

o. q&ll O F •••nte '9.lblOl'tlTNl. 4e ,. lado. 00110 PlDIIROS

ACORDJ1fBS, OI 8%'11. D!lJSlIAI BORtDS A<lTIAR • JOio 11'1'151'1 DI LDU. I

U'ul1e1ros, 0••&4011. fuef&4.uo • con.tor 4. aÓ".1., rfu.148••••

e 401110111&408 i. Rua AutiD10 C\trI4o Dt 01... u.Ifll..Jl'O, • QII 36,

CQn~o R, Clt" ld, 1\13 T....i~D:r, JOrt&4Õ1'e1 401 OlTl. MUM

135.605.811-68 o ; elo. ROa. ftt"e 221.194-:231'/00,

elmOX/D" 11- 1.520, ., 4. ou:," lado, COlIDO 5ZanmO AOOBDAm'B. o SI'.

JOio LIgO! DA. amJZ. vM1leb'o, oaflu'40, peMllU"laaia, J'Jud4.ut•• 4.1

lJ"lo1111do _ G"4oU""1oIJ:1-'\'C. PQrt;&d.o~ 1,u CU' D~ 117.C39.)!l-ao .. dA la

n' 1.4,CjCRU-OO. 't_ .D~r$ 91 o &Gordo .t!4U1n~.1

..~::= :'~;\DO FEDERAL

T 14 R 11 O D I A C O R » O l!ü-'ode,~~:.:~ror;,~rt·"'''~9
P vlV L..s __ .-2.._ _L.~ .

1. - Oone ~16 C~& dA ú~u-~O Wd AçIO SOIilA!!SSDU li

D~ eOJ3.Q.~JÇ! J)! CORlU'!~ .. ):00'1'0 nt 793/94. "'atd.o OGAO l'e4Uen!

tttG Cal PRlIltnos .\~ORDUH3 • OC'GO hQuerid.o 4) S5I(IJ1OO !CClDAm.

2. .. U ~'.11 l1tiplli•• "solver- 4. liMo 141,&.,.1 "lOGa:'

ÚB tlla i 4Gman'16 et )&rI. t&rJto. o SEClJIDO ACOIDAm clá COtlO ~Jl

to total 4e holllla40 .11 .'I\\1ntd 'Nu.

a) - U. AJett O&:1"Mhrlldo 00lIO "1:1.40 .., 4. D8 102, DÓ

010 11..11ht&Obj à lU 0-234,~ '77, Lo't•• 14 • 15. DO Setor

10_ 511191', .. 001bi.....ao. a4quu-iâ Il'Or 10:-9& 40 QODt~te P_ti.

le de ~Il'a b Pem'ata. o&l~bríit1o .. D:ra.dlla-. _ 04.02.94 8.!

tro 4) SIODIDO ACORDAm. LiDe IlZ'timl P1n~ot !.ll1Jl1It.do ele 011 

ft1%'& I.to • Qftpo OI: - OODltrw;Ma .. IDoeQO~. S. 1, telo que

oh .. l.irs "'_, 41. cláwnal& 3qu.:da 40 -i'Z'& ~f.14.0 oord:-ato.

b) - VII" .ta FOainÓria DO ftl_ 40 1140.000,00 (quu_"& t

811 r<b&!a). 4'1 _l.aio 4. J'oio Luboa ela 0ftS. a fa'Qr 4e D••iaa2"'

Dorp. J.lU!ut .. ftD01!IetO pAl"a o 41& OS/09J94,-

'~

1////

.i ~.f' J-
{;Ir'! o'

0~;
i.:~

(.

\:

~ I~) r~
'; ~

( ~~
~
~~

,I,~,~
\ J

~

~
.-.. ; ". "...."'-.,..J

( : -;.t:?
- \ :L
'~ ...

'-- lO

....

.. =::;:

~

~

(,

t
L
t
~.,,

Junho de 2000
Junho de 2000

SEj\t~DO FEDERAL
Conselho de Étic:; e Oecoro Pari:::i!1~ntar

f:2€g __~'r'.~._._._J •• _. '19
F~. !"!L... _/0.

....

V:~'-' Cartório de Reg de Imóveis

';tt~ ;,~~:C~:~':~~~. d;~:~
(lflel.,I., Tabtll1i

Áurea Arllmeo Lyra Gomes Vieira
Sub· OfiCl1el • Eaoreve.ole

o referido é verdade e dou fé.

Araguaçu-To,19 de Outubro de 1.994

,(j'l\rfO D1X't J~t. .....q:,;~1~,1 ;(-~O' .

ÁUHEA ARLENE LYRA G lE5 VIEIRA-ESCREVENTE
E 5UB-OFICIAL.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Certifico mais que a área supra se acha hipotecada junto ao

i~lncO Bamerindua do Brasil S/A, conforme R5-M2.369 t no livro e F1s.Cita-

r90•000,OO esa 06 de Agosto de 1.993. O imó-vei se aci1a t3adl:istralie no 111

(]A sob n2 926.019.315.125-0. Óreferido é verdade e dou fé.Araguaç~-TO

-3 de Setembro de 1.993.-(a) A.A.L.G.Vieira-Sub-Oficial.x.x.x.x.x.x.x.x,

~

JS.Dou Fé.x.xex.XoXeX.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

c
(.

g()
\

L,UJEITA A SELAGEM/li
(,
t;

..;

....

C
l:
()

G
ç

L:
C·
~

li
t

-t

. Certifico ainda que se acha ave~b~do uma ação de cobran~~ Sa
-{ ..,':. :

'(~rretagem autos n9 793/94, que tem como requerente Diuzimar Borges !
(Uiar e outro como requerido João Lisboa da üruz, ~onfor.me Av-6-M2.369·

1= tudo ~ou fé.x.~.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X·
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..... ~ ~ ••~ i""""".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

VARES CmJZ, braeilei:.~~.~ ...

r.ho do prp.senta mandato, que tudo d.a:remo~ por bom, firme e 'V!

dent~HJ e domic il iados. na cidade de Gurupi-TO, porta.dor~s dos

CPFs. núm~roA J17.039"j81-o0 e 419 .. 226 .. 641-04, do~ ROs. míme-

Por esta i~strumento partic'l.:.la.r de procuração I.or nos

rrovidanciado 'S ;:!.At1i nado, \I v..,v +.! ....~J.)v.n .LI ..... ",nu,", <;; UV.A.n.v ........ ~.,. .I. n.-

r.úmeT'O 135.605 .. 811-68 e do RG nl/221e794/SSP-GO, para o fi.o

roa 1.450-CRSA/ao ~ 160 .. 476-s~p/co, nomeamos e constituímos o

nosflo basta.nte procl:.ra.do1" o 51'. DEtT5D1AR :BORGES AGUIAR, bra.s2-.

loiro, cJ.lS~.do t fJlzende iro, resido!nte ~ d.omíeil iado à Rua. ~.nt.2

r:io Cl1T'ado nO 01, na cidade d<:! A:raguaC;u-TO, portad.or do CPF

~~p,!lCÜll dE- passa.r para o SeU próprio nome ou mesmo para ou-

lioso .. -

tra pessoa que lhe inte!'ess~r, pelo preço e condicrõeEl qu? ju.l

gar conveniente, BeIr. prestação àe contas, os direi toe lobre o

apartaJflento 702, no S:diffei o ~jilimi Bcach, da. Rua C-234,Quadra

:~T?, Lot~13 1-1 e 15, no Setor No\"a Suiça, elT. Goiânia-Go,com i

:"0.=1 privativa de 110tO) m2, ároa d.e garagéfn 25,00 tr.2;c~jo bem

t-rar.s"feri.mos ao dito procU'r~dor nas. meGmas ct')ndições G,.ue I:) =.2,

cobemos de l:ino )'lart inB 'Pinto, Luiz 1~~tevão de 01 i vei::"3. Ne to

~ C1T'upo Dtc - (:onstrução e Incorporações 5 .. A.. , nos termos do

~aB,I de 04.02 ..94; podendo o dito proauradcr praticar todos os

atos G.ue se :e'izarern necessárior. para o fiel e ca.bal deaempe -

Inctrumonto Particular de Promesa3. de pp.Tmuta e Outras Aven -

~

Junho de 2000----

í=is. . ..cr.~~

SENADO FEDERAL
Caris.;;lho àe Ética e Deroro Parl3mer.ta~·

~~. 2_j._._._.97,.;.

~
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SENADO FEDERAL
Conselho de ~tica e fiscom P::1l1;::mantzr

1&:e.-_N'--.L_, --_f9
FISo,:;- J36.__L_ ,_o

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

S~ndo'ãndié1

Sara Ivo Ribeiro Alves
T&lbdlA e Ollcial de
Registros Público:;

Tocê:lntins&.,'--------

....

~

~.. jSOa3 conhecidas ue mJm E:lC.l~~Ven-:3••• -x'-X-Ã-x' e das testemunhólS, pelas próprias de
(" e trato e dou fê. E. perante as mesmas testemunhas pelo 3 ' outoJ:gBnte S vendedor Oti

~ ~ fuJ dito que sendo senbor eS e possuldoJ: es , a Justo titulo e absolutamente livre
e descmbJraçado de quaisquer dúvidas e ônus real, inclusive hipotecas, mesmo legl11s de ~

f'l gleba de 'tJ1"r-::.:.:z. ~i tl1.:ldu no municí:pio de Sandolâ'-'1ui:J.-TO, ~o 10-

.,~ment?e ~ene!;Jl':l~J.v "~goüo", loLe n 2 28-1", aubdiviaao do lot_e n2

S. com a ext~~~5o Globol de 387.20.Qeha(treze~tcs vitel~a e sete

~ectnrea, vinte ~res, zero zero centiáres), caruct:rizaua com vs

.l1mites e confroctações seguintes: "começ&:l ID marco n2 1, cra.vajo

r~ oargea esquerda do Rio Á3Us Fria, na confrontsção da F~2en1s

: a~dair3ntas, {T.D.) a o lote nQ 28-0; daí: segue confronttUlJo com

.;- último, no =~o de 58242 '16"S:'I, e a distância de 3.831,7~etros,

'~té o m~=co 2; d~í segue, confront3ndo com a Fazenda Piratininga(T.
'c

;~:. ~ . no rumo do 12 253 '06 "N'!l e a distância de 1.898,8)m.etros, até o

(' :.rco 3; daí Sê~u.a ccnfrontando com o lote 28-~, nos segu.i.nt~6 ru

Coa e °dist:lncia~: 85 240 150 t'3E-2 .850, 5J,:netrosj 16 238 I 59 "N.E-597 ,95lte
( ,-
(z ~, ~assendo çelos marcos 4 e indo ate o marco 5, cravado na ma~

~~e~ esquerda ~o ~io Ácua Fris; dai segue confrontando com a Fazen

f~s Bandeiranta~, subinJo o rio Água Fria, até o ~rco 1, ponto de

\ .. artida tt. Huvic.a essa área pelos outor~antes va!liedor~s por co:nZ'ra

~~ Eliane Silva Ii3:JOlato, e seu esposo e outros, confome Escritura

~~~blica de C~~[.~a e Venja lavrada no Cartó~io do leOrício de S30

( aulo,digo, de são 1~guel do Araguaia-GoiãB, no livro n2 79,às fIs

(..l:~/120J .em 20 tIe outubro de 1,993, 'no valor de Cn:Sl.800.0a~,oo a

~,,:iLl ae anco/!tl"a devid=ente ••• -X-X-;;-Ã-X-Ã-X-A:-X-.l:-X-X-X-X-X-X-X-

Junho de 2000

Junho de 2000

12 TRASLADO

1.0 de

COMARCA DE ARAGUAÇU

SEN;~DO FEDERAL
::orisefho de ~tc.~1 e Decc;:J P~;lamefJt2r

~t-~...~.~!~~.~~~~t-7

e

IJu,.a, f),ls1J.s J2l/ra. <G~mes Cf);,sit'a.
BSCRBVl!NT8

FLS. 145 a 146ver3o.

FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SEl'J'ADO FEDERAL - SUPLEMENTO

JJn~OI1i.a. J2t(ra. O<.oc/"a.
TAa~LIA

REPÚBLICA
ESTADO DO TOCANTINS

LIVRO N.DTiUrIT.~ E '.,1U.:iTRO(34)

ESCRITUR.A DE COMPRA E VENDA - VALOR CR$ 48.000.000,00-z-x-;.:

SAIBAM quantos a presente escritura pública de compra e venda virem. que no ano do N~s"

cimento de Nosso ~enboc Jesus Cristo de mJl novecentos e no·.,~nta e quatro (1.994};
010:3 vinte e um (21) dias do mês de junho (06) nest~ cij~du Je .Ar~

~uaçu-Tvc~tins, co~pa~ecer~•••-x-Ã-X-Ã-~-X-X-X-Ã-X-X-Ã-Ã-X-Ã-X-X

{~~j~ :: ~~.:~~~"~.~~"'~~ <.~
"%;;,'i;Y I' U, ollia I.yra !tocho.

('Uoll'Il '9 TabolIã

~ '" .on 1\ rlC'ut" Lyra (;(}In~s Vieirs
~ uI.. OUclll1 " t.lK)(u,..nl"l

perôlDte mim Escrevente, em Cartório ••• -x-x-x-x-x-x-x-x-x-X-;t e 85 teste...
munltas adlllnte nomeadas e assinadas, compareceram partes entre si justas, havind115 e contratadas,

a saber: ... De uma parte, outorgante S vendedoreS, IREI{AR 8Q~Ç_~LVES NERY, :pecus.
rista, CIRG.n 2 1.126.068-SSp-GO, e sua mulher A1civani Pereira ....
ge ~erJ, ào lar, CI2G.n 2 2.117.747-SSP-GO; brasileiros, casados no
reBimo da ·comunhão univaraa1 de benS na vieência da Lei 6.515/77,
c3p~=esp residentes e dc~iciliaJos ne~te município,na Est~=ia céu
A~ul, portador~s do CfF.n 2 196.776.851-04; e de outro lado com ou
torgado com:prador: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, em.-
~reaário, ca93uo co~ Cleuc] Meireles de Oliveira sob o reeime da
com~lão de benQ antes da vigência da lei 6.515/77, resident~s e
do~iciliado em Brasília-DF, no saIS, Q!-OS, chácara 80, port3dor
da CI~G n2 159.375-DPF-DF e CIC.n2 010.948.581-53, sendo o ceamo,
n~ate ato representado legaloenta ~or Crisóstocc Gosta Vascv~celos

or~=il~iror ca~ado, comorciário, portaddr da ~IRG.n2 033.555-GS? 
JF, e de ere n2 005:169.491-15, resiuente e do~~iliado e~ Erasi 
li~-.CP•••-x-x-x-x-x-x-x-x-Ã-x-x-x-Ã-x-x-x-x-x-~-Ã-x-z-Ã-Z-Ã-~-Z-X-

~fLi~~.I,\·~~~"\LÇy~a;o~~
Ohola! e 1'4beUll

Áurc Arlcul: LyTll Gomes Vioira
:i~b- Cl1«;lol .. &eQr.,~l.

I'

f'"'!!

(

C'

(

(

(,

"--

lJ
()

('\ ~.

c_
l~.

L
L
l
C _.~_,

00842 Quinta-feira 22



00845 Quinta-feira 22

C~rtórào de Reg. de Imóvela

e 1abeUonato f. de 'Nolas

.J..H.;GUI\CU .- TO
Aul oni & Lyra RochG

OlloLlll G 1ace11!

Gcunce
Aurea Arlene

sub-Oll.ctCl.l

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

E~tad~al, ~ucici~alo Certidões ne~ativsa paIo Cartório ~s

pelo preço certo e ajustado de Cr$ 48 .. 000 0 000 J OO-x-:c-x-x-x-x-Y..-x-x-x-x-x-x-x-

regIstrada no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade 11: Comarca de Araguaçu..To. no lIvro

às f1s.238vQ • sob n.0
n7-I~ .. 2 .. 3382-x-x-, e, achando-se contratado;:. com

.outorgado comprador por bem de:lta escritura, e os melhor forma de ch-rcito para

vender. como de fato vendIdo tem a á:-ca retro descri ta e c~ra.c ~eriza-

tot!as :loS servidões, direi tos. be:l.fei toritls e.x:"ste.:ltes ss;r.

alt31.ll!lu de domínio .....-:C-;{-X-X-~-;(-X-.}:-~-Ã-X-X-:':-Ã-Y.-X-;':-X-X

essa que do outorgado comprador confessam declaram já
em moeda corrente pelo que se dão por pago S satisfeito S dando ao

comprador plena e geral quitação. prometendo por sI e seus sucessores fazer boa,
vallosa essa mesma venda, obdgan40..se em todo tempo, como se obriga.c li responder

pela e'Vicção de dlrejto, pondo o outorgado comprador a par e a salvo de quais..
quer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa dele outorgado comprador
todo seu domínio, direito e ação' na causa vendida, desde já, por bem. desta escdtura e
clá.usula Pelo outorgado perante as mesmas
munhas me foi dito que na verdade acha ....se com o S outorgante S

declores inicia~ent8 citados e qualificadoao ...-x-x~Ã-~-~-A-~-x-x-x-

sobre a presente compra, aceitando-a pelo preço mencionado de quarenta e oitomilhões

de cruzeirG~ reais ••• -z-x-x-Ã-x....x-x-x-x-x-x-x-z-X-X-X-4-X-X-X-Ã-x-
esta escritura, em seu lDte1:o teor. tal se acha redIgida, ficando ratjHcados todos dizues

lmpge:lsos. De tudo dou fé. Em apre:st::ntaàos os seguintes conbedmentos de
impostos pagos e celtidões "inter-vivus ti no valor do CR$ 1.548

confo~e Guia de rr.fo~ção expediJa ge~ Coletoria ~unici

Sa~dolindia-TO, qua avaliou o referido ~óvel ;or 03338.720

e~ 21.. 0G.94; Certidões negativas expedid33 pals3 Fazendas

~

!..!

Junho de 2000Junho de 2000

CAnlÓmo DI:. REGlSlf\O
SANDOLÁilDI,.\ _lOCl.N1\NS

ProtDCo\..:uo sob nQ•••0.3 r.5

.00 Livro

assim contradóldos me pediram lbes Eizesse !li presente escritura. que.
aceitaram. e assIDam~!le dispensando as testemunhas de acordo

novembro 1981. aomigo, 1ur~a ~lelle Iu~a GOtwS Viei~

oscrevi li SUb3CrevO, .dou fá e a.ssi~o em público

21 de junto de 1 .. 994.. (u )11,11'69. iiIleIl6

Rcrjo (n)Alcivani

o'UA:JA 1':AI5 11
,

blico e raSO.

~.

l.
l ....

.... /

c~

t_

(.

(.
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~:;s

SENADO FEDERAL
('n~I"::!I"'f'\ ~e é:~,..~ fl n.p",--:"" "arl~mpnt2r

;&;;·,·_·.N~··'··2:~,,_: .)_7
.<ff~.__,......L .._...._

---
DIÁRIO no SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Correio BraziJiense -

....

r

c:
r-

c"

L~

\)

l
{

t
e

c~

-'.... ~i

Junno de 2000Junho de 2000

\

CAR1ORlO 00 t.' Or\C10 DE NOIAS
e. f'not~SlO

RlC:'POC vr.ti~') ;:'íFC.. ·:-Q
16C11lCO JI,.:lcI"'!O ~.lo.il.ItO

11J\SILI ... ·Df

(Bel Luiz RODan 11'; ,.. .~;·t; ,~" \. ~~e-""
; TalJlIl~ e Ofrelal Su IlUIO R,r:~fl).I., ;;,\,.,jO A :,..i.Ii~·: P<fer Judiciário

'6(,fti,oJ' \.1.\.i.>F

CRS 504 • Bloco "A" . Loja 18 • Fon s: (061)Jzí1'.~~
Fax: (íJ&f) 226-6864 • Telex; asilia. OF

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO / •

SENACC FEDERAL

tl{ê.!~~".~',:~::2D~~=t3
5'(4 ff

0123

**1:*
PROCURAÇAO

El'1 TESTEIo1I.JN~ './ERD",m;

p n DeU R A ç Ã O LJc:I~.tdntE: qLIt~ 'faz IE-ll'} LLliZ ESTEVA(
DE OLIVEIRA NETO .

.r
/

SAIBAt1 qllr7tfl tc,s E'S te p~lb1 i co in 5 tl"'LUTrE'n te. dE"- pr-::OCUF:::'".::Ç('.;·
·...·~m qUE? rU" ana de hum mil novecent.os e nc,ve:ít"" e qu~4:ro (!-994) !?ia:"!:
nove (09) dia(s) do mis de junho (06), nesta Cidade de Br~silia, Capit2
d.=t HepL\bl i c:a FedF.:-rati'·)êl dCI 8rasi I!, pel":;nte lr,irrr ~ TabeJ i.;c, Sub:ti tuto
ec.mpé·H-~ceLl(er:tm) COIIIO ül.\tot-g~:ntE(E?s): LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO
brasileiro, empres~rio, casado com Cleucy Meireles de Oliveira .. sob
regime da comunhão de bens, antes da vig~ncia da Lei 6.515/77, r~5identl
e domiciliado nesta Capital, no SHIS DI-OS, Chacara SO, port.ador d
identidade nQ lS9.375-DPF/DF e ele nQ 010.948.581-53, reccnhecido(a){~

e ir:le-ntificadeo(a)(:) cc,mo o(a1\s) própriü(a)(s) dCI que dÚ'.l fé. E pü
ele(a) (s) me fCli dito qUE:~ pClr estE' instruffte:·ntü público neomei~Ur) f

c[)n~t i til 1 (em) seu (lia) (s) boas. té<ntE prc·curadCtr· (2) (f?S ~ (as): CRlSOSTONlJ'
COSTA VASCONCELOS, brasileiro, casado, comerciário, port.ador d
identidade nQ 088.555-SSPJDF e ClC nQ 008.169.491-15~ residente
domiciliado nesta Capital,. a quer.-, confere, pc.den?s par'a cc.mpr-;:.t
prr"II:ete-1'" compro ar·. úu de qua 1quer f c.nfli:t adqu i r" i t- rc.r r.C:lmpr~ ct 'f a'/or r:l
outorg~nte imóY~l con~tituldD pel~ lote nQ 28-P, 16teamento Lagoão, CD
área de 387,2C1,OOha., no municipio d~ SandoÃândia, Comarcd clt:' Araguaçl.l
Tocan.tins, podF.'ndü, par a tar.to: aj LIstar pro E'1ÇCI~, pr- .. ,::0: 1 r: l. 2,·U:I.I 1as .
cCondiç6es~ pi:'.g.';1r Co pradulc. da opel' aç~ü~ nc:, túdc. C.U l?iTr pi1t-I.f?~ dar
aCE'i t:lr rec.i bo'.:. e· qui taçoF:':; ~ ac:ei t2.r e assini?r a CCoiJlpr:·lcmtE ':2:CI'-.i I·i.;!'

com a~ cl~usula~ e solenidades do ~sti]o, receber domlnio. dir~itD~ l;~

e püs~.e~ c:~:racler·l5.ticCls, limites e cc.ri'fr'Qntaçf.es 1 f21ZE'-r- n"?=I:.onds~· ru._

evicç~o de direjtD~ pagar taxas e impostos n~cI?5sá~jo~~ prcmD~~

registros~ a·/erbaçc.es~ l"e-r2tificaçóE-s, fr:presentà--l=. pr:-r'-?r·.t r...

F:epartiçc.es 'Pública!:, Admini~~.tY'ati\!a=~ Aut..#trqu.icas e Car-':.ôrir.·E em ~11?"'-'11

IBANA, efetuar in:criçc.es municipais e estaduais clt- prc.dulül-~ -:;:p"f:,!

pr atj car- c.s dc·m.~;.s ate.=- aos fins:: d!?ste !Trand.=<to. E, de como assim
disse(ram), do que dou fé, m~ pediu(ram) lh~(s) lavrasse(m} a presente
Qual feita e sendo lida a achou(aram} em tudo conforme, outorgou(aram)
i'lcei tou (aram) e assina (In • r,I~~·Er·1Si'-tDAS AS TESTF.HUnHAS POP '·.'Cit·ITP-Dr 'Dt' r:

PAF;TE(S). Dou fé. EL ••J ~o BATISTA DE At4DF:AD~. élLl::ili~,.. jlll.J 1r.:if.l' ií...
diaitei. Eu. Bel LUÍZ F: n·IAr.! SIL'.JA .. Tabeliac. S~\b=tit.\.\tCJ. :1 fi.-z ld"!-~~i
co~rferi. li" e- c·lr.e-ndcr el\',;) assinatLlra(s) E 5.:.lbs·:T' lz..... c,•• C... ··
LUIZ RDt.IAN SIL'· ESTE')~O DE OL 1'.JE I F:{1 r·lETO. r·IAr:'I'4 r·1AIS. Tri'~ 1 cio.! .:!

em seguida. E , a subscrevc.: dou fé e ê=lss:inc t?rr, pi.H:r15 r.r-.
ra50.

PROC.:

FOLHA:

~'. :I: :.,'~

$" .

~
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W
\.i ~:~~:

~
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2, DE 1999

SENADO FEDERAL

(VüLUME- V)
(DOCUMENTO 26)

Partido dos Trabalhadores e outros

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - ~L.EMENT0

Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de
Oliveira Neto, apresentada pelo PT, por seu Presidente; PDT, por seu
Vice-Presidente; PSB, por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no

Senado Federal; PPS, por seu Presidente; PC do B, por seu Presidente;
PV, por seu Líder na Câmara dos Deputados; e o PL, por seu Líder na

Câmara dos Denutados.

Junho de 2000Junho de 2000

dinheiro de '\"Olia c tmubém um

SENADO FEDEPAL
Conseiho de ~tica eT P2"amem2;
~._. __N~ . 3..J

Rs. __ilL.__.L __ ...

em paJfJmemo d05

p~~.:.LL

Secretaria Especial de Editoração ePublicações--do Senado Federa1- Brasilia - DF

tlrasihcnse - Br;l~ilj;t-

---------------/ 2'-'-

,.. .. '"''''''!!:'-

~

'-

;'..)

........":)..

I
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Oocumentos oe 08 a 25
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1238

1219

1224
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1535

1247

1256
1259

1264
1316

1481

1509
1513
1533
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Dccumento 26

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - MbEMENT8 "

31 - Livros Razão e Diário do Grupo OK - TerrT}inal de Carg25 (144) 1121

32 - FINEP

VOLUME VII
Documentos de 31 a 40

27 - Livros Razão e Diário do Grupo OK CODEARA(138) 943

28 - Termo Grupo Mendonça de Barros/Grupo OK - Terminal Santo-
Antônio (139) 1103

29 - Termos de acordo Construtora Mendes Júnior (141t 1108

30 - Termo de acordo Andrade Gutierrez (141) 1111

VOLUME VI
Documentos 27 a 30

26 - Avaliação Fa:enda Santa Terezjnha por Amaral D'Aviia (:37) 591

33 - Contr3cO (2; - Consultoria Administi2ç20 e Planejamento Ltda.
(146) .
34- Contrato GrUDO Monteiro de Barros, Secretaria do Transportes RJ,
de 18/12/1989 (1;.17); ..
35 - Ata SecretarIe: do Transportes do RJ (149);
36 - OfiCIo nO :50/90 Secretaria do Transportes RJ, comunicando
Grupo Monteiro de 3arros aprovação do projeto (150); .
37 - Matéria Revls~a Ademi
38 - Comprovaç2c do pagamento à fornecedores em Pernambuco, pelo
Grupo Ok (152) .
39 - Relatório emitido pela CPI, com as informações prestadas pela
Telefônica, de São Paulo (153) .
40 - Carta reo - reconhecendo falhas nos arquivos e encaminhando

listagem das li~ações p?r.ela regjstra~as.(154) .

VOLUME VIII
Documentos de 41 a 50

41 - Doc. Imprensa - Carta revista Epoca 05/07/99 (155) .
42 - Recompra terreno Morumbi (157) .
43 - Contrato compra (158) : .
44 - Uvros Razão e Diário do Grupo OK - Terreno Morumbi (159) .
45 - Laudo Pendal do Instituto Del Picchia (160) .
46 - Laudo Peridal Or. Carlos Guido da Silva Pereira (161); .
47 - Matérias Jornalísticas diversas ·(164L .
48 - Parecer Oro Osires Lopes Filho e Azevedo Lopes (166) .
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D'AVILA
PLANEJA..

l\fENTO RURAL, tendo sido consulta

da para a avaliação dos bens supra men

cionados, vem apresentar seus cálculos e

conclusões consubstanciados no presente

A AMARAL

CONSULTORIA E

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL- SUPLEMENTO

OBJETO: Imóveis Rurais - Fazenda Rio Crisóstomo (IMÓVEL '4A") - Fazenda

N~sa Senhora (IMÓVEL - Fazenda Santana (IMÓVEL ~C")

Fazenda Santo Estevão (IMÓVEL "D")- Fazenda Santo Antônio

(IMÓVEL "E") - Município de Santa Terezinha - MT.

CONSULENTE: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A.

\
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posto, os bens foram considerados como sendo livres de hipgtecas, arrestos,

A documentação necessária para a elaboração deste laudo.de avaliação,

como títulos de domínio da propriedade, pesquisa cadastra4 e levantamentos t0

pográficos, foram fornecidos pelo solicitante ou pelos seus representantes e é, por

pre~ssa considerada boa e válida, não tendo sido efetuadas medições ?e campo

com a finalidade comprobatória, já que não é o objetivo deste trabalho .

Esse valor pode ser definido como o preço que o imóvel poderia alcan

çar se colocado a venda em prazo razoável, com o vendedor desejando, mas não

estando obrigado a vendê-lo e o comprador adquirindo-o com inteiro conheci

mento de todos os usos, potencial econômico e finalidades para os quais está

adaptado epoderá ser utilizado, sem conJudo estar compelido à compra.

Trata o presente trabalho da avaliação devidamente consubstanciada dos

seguintes imóveis rurais: Fazenda Rio Crisóstomo (Th1ÓVEL ~'A") - Fazenda

Nossa Senhora (Th1ÓVEL "B") - Fazenda Santana (IMÓVEL "C") - Fazenda

Santo Estevão (]MÓVEL "D") - Fazenda Santo Antônio (IMÓVEL 44E") - Muni

cípio de Santa Terezinha - 1vfT.

Tal avaliação, solicitada pela AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÁO

S/A, poderá instruir eventual transação de venda e compra do imóvel em questão.

Salientamos, que para o cálculo do valor total do imóvel foram adotadas as meto

dologias a seguir: a) através do Método Comparativo de Dados de Meroado,. de

vidamente tratado por instrumental de Estatística Inferencial, calculou-se o valor

da terra nua, juntamente com as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; e b)

posteriormente, agregou-se ao valor do imóvel o valor do potencial madeireiro,

utilizando-se de Metodologia de Engenharia Econômica

{
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Fazenda Rio Crisóstomo (IMÓVEL "A") - Fazenda Nos~a Se

nhora (IMÓVEL "B") ~ Fazenda Santana (IM:ÓVEL "C~~) - Fa

zenda Santo Estevão (IMÓVEL "D"}- Fazenda Santo Antônio

(IMÓVEL "E") - Município de Santa Terezinha - MT.

VALOR vÁLIDo PARA OUTUBRO DE 1.999

3

GERAIS - SÍNTESE

(onze milhões e quinhentos e cinqüenta mil reais)

ESPÉCIE: Laudo de Avaliação

OBJETO: Imóveis Rurais - Fazendas

LOCAL:

DATA CONSIDERADA: Outubro de 1.999

FINALIDADE: Detenninação do Valor de Mercado para Venda

SOLICITANTE: AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A.

VALOR RESULTANTE DA AVALIAÇÃO:

VALOR DE l\1ERCADO PARA. VENDA COM VALOR ECONÔrvrrCO :

22
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Outrossim, foi informado pelos prepostos da empresa solicitante, que

2• Considerou-se que 0$ imóveis apreseruados sejam os mesmos expostos na doc-umtnUJ

ção que seg'U4! em 1JJ'lCU:J.

no interior das áreas em estudo não existem uosseiros ou qualquer tipo

de conflito de terra, que possa prejudicar a plena posse dos imóveis

avaliandos.

NOTAS:

/'

J - Em anuo. apresentamos "croquis" topográficos das árta$ avalianda:s e "croquiJ" do
acesscl1ocaliz.açlIo das propriedades. fOmt!cidos pelos prepostos da empresa solici
ltJlllt.

Os prepostos da empresa solicitante apresentaram uma área, respecti

vos levantamento topográfico (planta de medição da área), memorial

descritivo e croquis de acesso/loca:1ização, que seguem em anexo,

como sendo dos imóveis pertencentes à AGROPECUÁRIA SANTO

ESTEVÃO S/A, objetos desta avaliação. De acordo com a de

medição da área, e infonnações dos prepostos da empresa solicitante

os imóveis na sua totalidade possuem uma área total de 22.773,69 ha,

confonne consta na documentação fornecida das propriedades.

DIÁRlO DO SENADO FEDE~ : SUPLEN!ENTO

Os signatários lançaram mão dos conhecimentos dos prepostos da empre

Sr. Donizete Aparecido Santini e Sr. Yuratan Alves Bemardes,

com o objetivo de coletar as informações para finS avaliatórios, bem como com o

intuito de indicar a localização e acompanhar a vistoria dos imóveis em análise.

sa ~UU\,;Hi:11H.l;_

3.L
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consultoria e planejamento rural

A metodologia geral empregada neste laudo, baseia-se nas normas do

DIÁRIO DO SENADO FEDERÃL ·_·SUPLEMÊNTO

frutos, penhores e de quaisquer ônus ou problemas que obstem o seu bom uso e

depreciem o seu valor de mercado.

rBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALlAÇÕES E PERÍCIA DE EN

GENHARIA e da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NüRJAAS TÉC

NICAS - NBR 8.799/85 (Normas para Avaliação de Imóveis Rurais) e NBR

8.977/85 (Nonnas para Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações e

Complexos Agro-industriais), além de estar de acordo com a legislação contida

no Estatuto da Terra (Lei Federal na 4.504), - atendendo ao nivel de precisão

~_:: :-~ :.:~~'::>~ ~'C:~~=. J! .. 'J::O !:~ .. ':::: .. c:: ~~C-b-l.~2C 3~:J ~~ .... c' .. ;?
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A micro-região circunvizinha ao imóvel avaliando apresenta uma ~cono-

o município mais importante da região do imóvel avalimldo é Vila Rica

• Culturas de subsistência como mandioc~ milho. feijão. arroz, etc; e

" Extensas áreas brutas com seu potencial econômico não utiliz~do.

cato rural e hospitais. São Félix do Araguaia, constitui-se erngrande polo de

o segundo pólo econônlico de desenvolvimento da região concentra-se

no município de São Félix do Arae,ouaia, que possui uma população de cerca de

12.000 (doze mil) habitantes, sendo dotado dos seguintes serviços: comércio 'la

rejista diversificado de alta densidade, instituições de ensino de 1°, 2° graus, ins-

envolvimento na infr::!-esrrnt1lr3 voltada p.~rn a agricultura com muitos rrf"~e!os

qsq

tit'uição de ensino superior. agências ba."'1cárias. cooperativa agropccuári~ sindi-

cos, aliado a grande disponibilidade de linhas oficiais de crédito rural, para pro

jetos rurais, por pcntcneer à região da SUDAt"A, apresentando um acelerado dcs-

projetos agropccuá..rios, dC':1do a presença do enorme potencial de !'l;cursos !tidt-i-

mia agrícola forte, pouco diversificada, com imóveis rurais em diferentes estágios

com uma população de cerca de 15.000 (quinze mil) habitantes. Vila Rica, cons

titui-se em grande centro agropecuário da região. apresentando um acelerado des

envolvimento na infra-estrutura básica de apoio às atividades agrícolas com coo

perativas agrícolas. agroindústrias. silos e annazéns. rede de fonlecedores de in

sumos agrícolas, crédito rural através de várias agências bancárias, companhias

de minemção de calcário, transportadoras~ orgãos oficiais de pesquisa agropecuá

ria, empresas de assistência técnica agronômica e projetos agropecuários, etc.

de desenvolvimento.

3.4.1.2. Economia Agrícola

::a~~l ,~~~:~~a ,~::~:1t~7ri~ v~::~,~~~:e~;~ ~~~_~-02a _Sco .~" o _SP _P5Xr~:~\:7~ ~
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• Extrativismo de Madeira;

• Produção de carvão vegetal para fins de uso na indústria siderúrgica;

• Exploração de grandes áreas agrícolas sob modernas tecnologias agro

nômic:l.C:: com cultura., de e'Xport'lção como ~oj~ :llgod.~o: milho, etc;

li pecuária de Corte Extensiva;

Os imóveis em qne5t50 est50 !oc~liz~dos nn micro-regi50 denominndn

"Depressão do Araguaia"", sob influência da importantc região geo-cconômica de

~10 FeHx do Arngl1(1i~J devido à sua relativa proximidade) ~present(lndo como

principais atividades econômicas:

3.4.1.1. Contexto Geral

liação.

rrn6veis. ~'\:~1i~ndo5) visto n~('l fnzer pnrte dD objetivo do pr~.5e.nteL:mdo de A'-'n-

3.4.1. Aspectos Econômicos

3.4. A1VÁLISE DA REGIÃO

amaral d1avila consultoria e planejamento rural _/\ .
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Caracteriza-se por elevadas precipitações, cujo total anual compensa a

estação seca, permitindo a existência de florestas. Este tipo climático nada mais
./-

De acordo com a classificação climática do Sistema de Kõeppen, o clima

da região classifica-se como 44Aro", ou seja., quente e úmido, com chuvas do tipo

moncônico.

De uma forma gera1~ a região apresenta topografia que varia de plana à

levemente ondulada O relevo se caracteriza por formas dissecadas e conserva

das. O relevo dissecado está bem def.utido em cristas e colinas de baixas altitu

des, nas depressões interplanálticas; as chapadas e planaltos, com maiores altitu-

fazem parte do relevo conservado (tabular).

deira das florestas naturais são as atividades rurais mais importantes. O regime de

criação é predominantemente extensivo, dificultando desta forma o emprego de

tecnologia, fazendo com que o rebanho apresente baixos índices zootécnicos,

com reduzidas taxas natalidade e altas de mortalidade. A capacidade de suporte

das 'pastagens, isto é, a relação bovinos/pastagens, apresenta bons índiées, alcan

çando índices de até 3,0 UAJh~ resultante da predominância de pastos plantados

em toda região, aliado is excelentes condições climáticas. A manutenção do

equilíbrio ecológico e limitações pedagógicas exigem que a implantação dos

pastos plantados deva ser efetuada em bases mais cientificas e, apesar do avanço

areolar, as mudanças estruturais são pequenas e, em áreas de frágil equilíbrio,

podem ser de caráter predatório.

3.4.6.

3.4.5. Tooo1!Tafia e Caracteristicas do Solo
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Na micro-região

implantados e em fase de execução.

9

De acordo com as normas de zoneamento rural a propriedade está classi

ficada em zona de uso misto, isto é, apresenta aptidão para uso pecuário e agrí

cola.

Zóneamento

• ~"l __ ., ••

o local não é dotado de melhoramentos básicos, tais como rede de ener

gia elétrica de alta terisão, escolas rurais, dispondo apenas de acesso por estrada

vicinal municipal de terra em condições regulares de tráfego. Quanto à cidade de

Vila Ric~ é deficitária em melhoramentos públicos nos setores como, ruas pavi

mentadas, redes de água., esgoto, energia elétrica, telefone, iluminação pública,

serviço postal e coleta de lixo.

A infra-estrutura da região é deficiente,. dispondo de comércio varejista

restrito de âmbito locai, inexistência de serviço postal,. etc. Apresenta uma

pação das áreas rurais rarefeita, embora predominando a utilização de bom

tecnológico nas atividades rurais, o que acarreta elevados índices de produtivida-

Observa-se a ocorrência de imóveis rurais em diversos estágios de desenvol

vimento, predominando extensas áreas inaproveitadas, ocupadas por vegetação

transição Floresta OmbrófilaIFloresta EstacionaI/Savana Arbórea Densa.

consultoria planejamento rural . ,/\
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Compõe-se d~ terreno do período de ronnação Pré-Cambriano Médio.

Fonnação geológica denominada; Depressão do Araguaia. Trata-se de solos for

mados com predominância de sedimentos Pré-Cambrianos, derivados da decom

posição de rochas cristalinas como gnaisses e migmatitos, afetado por adução de

material pseudo-autóctone de granulometria heterogênea.

,~

/
. I·/ .

Há domínio absoluto da Equatorial Continental (Ec) de novembro a mar...

ço (verão) que fonna linhas de instabilidade. As chuvas são constantes e só em

ocasiões especiais é que há o retomo da alta tropical, trazendo seca e instabili

dade.

As massas polares que conseguem alcançar a área provocam chuvas

frontais e são responsáveis pelo abaixamento das temperaturas, originando espo

radicamente mínimas absolutas de até O°C.

Durante os meses de maio a setembro (inverno austral) é praticamente

constante o domínio dos alísios de sudeste da massa de ar equatorial Atlântica

(Ea), com ventos de NE e E, responsáveis pelo regime de seca e estabilidade com

céu claro e dias ensolarados.

obedece ao jogo de dinâmica atmosférica a que a área está sujeita. Não é nosso

objetivo detalhar a atuação, ocorrência e freqüência das diferentes massas de ar,

,contudo são enumeradas de acordo com Serra & RatisbOIma (1942)~ a fim de en

contrarem explicações para a origem dos penodos secos e chuvosos da área.

3.4.7. Geologia e Material Originário
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Asituação dos elementos climáticos, numericamente resumida acima,
/-

~tJ't
"

muitos locais abaixo de 50%.

Paraguai.

Declínio da unidade relaúva de maio a setembro é um dos fatores clima

ticos marcantes da área permanecendo abaixo de 70% de maio a setembro e em

oregime pluviométrico que coractenzJ a irea ~m e5tudo~ expn::ssa {) CJ.-

As temperaturas médias são altas, entre 20° C e 25° C. Os meses mais

quentes são setembro e outubro...~ médias máximas são variáveis entre 27°C e

32°C, e acompanham as diferenças de altitude. As máximas absolutas são muito

altas, de 37°C a 40°C mesmo nos topos das chapadas. Nos meses mais frios as

má..'cimas absolutas ultrapassam 32°C. As médias das mínimas têm um abaixa

mento notável, entre 16°C e 19°C e as mínimas absolutas chegam a O°C. A latitu

de é responsável pela maior sensibilidade ás entradas de ar frio pela calha do rio

março. O mês mais chuvoso é janeiro.

Os tOLais anuais de precipitação estão entre 1.500 mm a 1.700 m.ll1. O re

gime das chuvas é tropical. O período seco, de 4 a 5 meses, inicia em maio, indo

até setembro. As chuvas concentram-se no verão e 80l}~ c·aem de novembro a

tropical úmido (Aw) do Planalto Central. Apres~nta uma runplitud~ anual das

ráter transacional entre dois domínios tropicais: a Amazônia úmida e florestada e

o Planalto Central Brasi1eiro~ recobe11o por :saVJ.n~, com duas estações bem mar-

cadas. uma chuvosa e outra seca.

temperaturas médias menor do que 5°C.

que uma transição entre o clima equatorial super-úmido (.A..f) da Amazônia e o

.'../
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o mWlidpio de Santa Terezinha, onde o imóvel avaliando está inserido..

possui uma população de cerca de 15.000 (quinze mil) habitantes, sendo

dos seguintes serviços comunitários/serviços: comércio varejista de baixa densi

dade, pouco diversificado, instituições de ensino de JC' e 2° graus, agência bancá

ria, filial de sindicato rural e hospital.

O imúvd tstá localizado a l'~rca de 400 Km da ciJad~ d~ Sãu Fdix do

o siste~ma fluvial da região apresenta o Rio _Araguaia, corno o mais im

portante para 2l navegação. Os demais rios da bacia hidrográfica em análise, são

encachoeirados e com corredeiras, o que impossibilita a navegação em determi

nados trechos.

gião.

o sistema aéreo nesta região é bem servido e dotado de inúmeros campos

de pouso, que satisfazem as necessidades dos pequenos aviões. São inúmeras as

pistas de pouso em qualquer núcleo populacional, agropecuário e garimpos da re-

Araguaia., que dispõe de aeroporto com pista asfaltada. utilizado pela aviação

comercial ~ TAJV1/Brasil Central.

3.4.13. Serviços ComunitárioslServicos

3.4.12., Sistema l::/uviaJ

3.4.11. Sistema Aéreo

amaraI d'avila consultoria E~ planejamento rural
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corta a região de

e municipais. A BR-15S é

::~ 2":'0: ..l.:2D

BR-158,

dispõe a região é deficiente.. mas com

com as implantações de rodovias e aberturas de aero-

É favorecido

o sistema

consultoria e Dlaneiamento

vas de sensível

A bacia hidrográfica é fonnada pelo Rio Araguaia.

liga Barra do Garças à AmJa Boa

portos, que atualmente estão em projetos ou em fase de construção.

':::::::::'2. :i . '/'':: ~,,:c'::::"O

o material de origem, qualquer que seja a fonte, tem grande importância

nos atributos do solo, destacando-se a textura, cor, composição química e 'mine~

ralógica. Tomando-se como exemplo duas rochas, quartzito e calcário, verifica-se

dar origem a solos arenosos e pobres, enquanto que do calcário

vão ser originados solos argilosos e melhor providos em bases.

13
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importância deste tópico é fundamental nas caracteristicas agronômi

cas futuras do solo, por tratar da matéria-prima., seja mineral ou orgânica, que

existiu e deu origem ao solo como se encontra atualmente. As fontes primárias

dos materiais de origem são as rochas. Os solos podem ser formados in situ e são

ditos autóctones ou de materiais oriundos de fontes distantes que ,,::lo· tl'::lTi~n()11':1

dos e depositados noutros locais, originando os solos ditos alóctones.

Y1J~ :'i. :r:C~·::tJ
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vou-se a ocorrência em 05 % da área de solo denomina

do "P/in/ossolo Álico". Orestante da área, isto é, 050/0, é

ocupado por solo classificado como "G/ei Pouco Húmi-

co".

Os solos encontrados nos imóveis foram classificados de

acordo com a avançada tecnologia americana de Ciênci

as dos Solos, denominada "Classificação Genética Natu

ral dos Solos" (Soi! Classification .. Soils anti Men - Ye

arbook of AgricultW'e - United States Department of

Agricultw-e) em sua sétima aproximação, sendo utilizada

na maioria dos levantamentos de solos feitos no Brasil.

Esta classificação é uma combinação dos sistemas gené

tico dos russos e, natural, dos americanos: as categorias

de solo são divididas em Ordem, Sub-ordem, Grande

Grupo, Família e Série. Os solos assim classificados for

necem inúmeros elementos de identificação das caracte

rísticas, tais como: fatores de formação, profundidade,

fertilidade, características do perfil, drenagem interna,

material de origem, mineralogia, relevo, vegetação, es-

nIÁRlo DO SENADO FEDiAAL·- SUPLEMENTO

A) Identificação Pedo/ógica: Os solos encontrados nos imóveis foram

classificados como sendo do tipo "Podzólico Vermelho

Amarelo Distrófico" em cerca de 90% da área. Obser-

16

relações edáficas entre o sistema solo/plantas. A seguir apresentamos a análise das

principais características dos solos do imóvel avaliando:

pécie, número e seqüência de horizont~dcor,textu~ brl

. I dl'l I' I ' \ /. . .'~amara aVI a consu torta e p aneJamento rural I. /
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fundamental na composição de unidades de mapeamento e no estabelecimento das

~~I,.

modificando o material de origem, num determinado relevo, num espaço de tempo.

A classe de so!o, definida por características morfológicas, fisicas, químicas e mi

neralógicas, com apoio num sistema taxonômico organizado, constitui a unidade

envolvidos. Clima e organismos são considerados como fatores ativos, por atuarem

equação: S = f (mo, 1, c1, r, 0, ..•). O solo é, portanto, o produto do efeito de todos

seus fatores de fonnação atuando conjuntamente. Dependendo das condições onde

os solos foram formados, pode prevalecer a ação de um ou mais dos cinco fatores

o solo é resultante da ação integrada dos fatores de formação: material de

origem, clima, organismos (seres vivos: vegetais e animais), relevo e tempo (Jen

ny, 1941, in Souza & Andrade, 1994) e por processos internos de adição, per

das, trans}ocação e transformações. Os fatores de formação atuam de acordo com a

Observa-se o predomínio das explorações da pecuária de corte extensiva,

extração de madeira das florestas naturais, além de plantio de culturas anuais de

subsistência como milho, feijão, arroz e mandioca.

3.5.3.1. Solos

3.5.2. Ocupação da Circunvizinhança do Imóvel

3.5.3. Ca.racterísticas Físicas do Imóvel

(

f~

(.

As vias. de acesso apresentam regulares condições de tráfego.

3.5./. Acesso - Trafegabilidade

3.5. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
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Descrição Morfológica

Álbico
TexturaI

Descrição Morfológica

Moderado

Glei

.~-- .. ~

Cgl

EJEB
BtlIBt2

o estudo do solo é realizado através do seu (Perfil

Solo), que pode ser definido como um corte vertical

feito em um solo que,

superfície do terreno, atinge profimdidade até onde

há ação do intemperismo, mostrando camadas estratifi

cadas (horizontes e sub-borizontes) de aspectos e com

posições diferentes no que respeita aos teores de

cuias coloidais, minerais ou orgânicas e trnnslocação

sais solúveis. Da aglutinação dessas partículas fonnam

se os agregados do solo.

HorizontelSub-Horizonte

HorizontelSub-Horizonte Descrição MorfológiclJ

A Moderado
E Á/bico

Btf Plintico

DIÁRlü DO SENADO FEDÊRAL - SUPLÉMENTO
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C) Perfil de Solo: Principais Horizontes e Sub-Horizontes Diagnosticados:
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sidade, aeração, permeabilidade, percolaçao, lixivjação,

infiltração e retenção de água

Como no solo não se encontra uma só fração granulo

foram criadas as classes de textura, proçurando

as diferentes combinações das frações do solo.

Para isso, foram criados diagramas triangulares com as

diferentes classes texrorais. A textura de wn solo

grande valor agronômico, visto que possui grande

ência no manejo dos solos (aração e gradagem)., na

No campo, a textura é avaliada através do tato, pela sen

sação ao esfregar um pouco de solo molhado (homoge

neizado) entre os dedos. A areia da sensação de atrito.,

silte de sedosidade e a argila é deslizante com plasticida

de e pegaiosidade.

17

De acordo com a metodologia de classificação do Deparo

tamento de Agricultura dos Estados Unidos também de o

nominada Escala Americana (Soi! Survey Manual). Diz

respeito á granuiometria do solo, ou seja., às diferentes

combinações percentuais das frações de areia., limo, argi-

matéria orgânica, sais solúveis, estrutura, etc.

consistência., estrutura, propriedades químicas, topogra

fia e espessura.

B) Classe Textura! do Solo: Franco-Argilo-Arenosa/Franco-Siltosa

.~

consultoria e pianejamento rural \~'"
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Sua deficiência, em virtude de aeração deficiente no

solo, diminui a atividade bacteriana e assim as quantida

des de NH)+ e NÚJ- supridas. Conseqüentemente haverá

deficiência de N (nitrogênio) no solo mal drenado. A

temperatura exerce grande influência em todós os pro

cessos biológicos. Solo com excesso de água tem grande

capacidade calorífica e assim grande quantidade de calor

é necessária para elevar sua temperatura. Por isso um

solo mal drenado é frio e o crescimento da cultura é re

tardado.

o solo e a atmosfera. Assim, condições de drenagem po

bre estão geralmente acompanhadas de deficiência em

O2, o que causa urna redução da respiração e do volume

total das raízes, um aumento da resistência no transporte

de água e nutrientes na planta e a formação de compos

tos tóxicos no solo e na planta. Isso causa a rporte das

células e até a morte das raízes. Os danos sofridos pelas

plantas dependem de sua susceptibilidade às condições

adversas do meio. Condições adequadas de drenagem

pennitem fácil entrada do ar até as raízes e facilitam o

transporte de CO2 produzido pelas raízes, microorganis

mos e reações químicas no solo. No solo, para a minera

lização dos elementos nutrientes da matéria orgânica

efetuada pelos microorganismos, énecessária uma quan

tidade apreciável de 0:2.

DIÁRIO DO SENADO FEDB1<.AL"-SUPLE~mo
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seus horizontes ou camadas e, respectivas características

morfológicas que, aliadas à interpretação dos resultados

de suas análises fisicas, químicas e mineralógicas, per

mitem classificar e interpretar os solos para diferentes

fms. Cada classe de solo tem seu perfil característico que

expressa um conjooto de propriedades que são o reflexo

de sua fonnação. Horizontes e sub-horizontes do perfil

de solo encontram-se dispostos horizontalmente com

transição nem sempre distinta e bem definida, diferenci

ando-se pela cor, textura, estrutura, composição química,

consistência, porosidade e outras características. Res

salte-se que para qualquer solo especifico, os horizon

tes são característicos e exerçem grande influência so

bre o crescimento de vegetais superiores.

.- -
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

D) Drenagem Natural: Moderada
t
e

P'

(.

1-"
~

Cl~ A drenagem na agricultura é uma técnica necessária e

l~ imprescindível à racionalização das práticas agricolas

C:e(; que visem, de um lado, ao máximo rendimento por área

e e, de outro, a recuperação de terras, para satisfazer wna

C demanda de alimentos sempre crescente. A utilização

GG eficaz dos solos com características de drenagem 1Ultu-

C tal insuficientes e imperfeitas exige a remoção do ex-

e11 cesso de umidade, o que se consegue pela melhoria da

., percolação, mediante um sistema de drenagem do solo.

O excesso de água no solo reduz as trocas gaso entre
e - / ~0,

5. -)'I ,'" ~ma:al_d'avila consultoria e planejamento rural ./ (
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(em geral as cores vermelhas indicam boa

e boa drenagem, enquanto que as cores cin

zentas ou azuladas indicam condições de drenagem po-

e

risticas: forma, tamanho e grau de desenvolvimento.

Processos fisicos e fisico-químicos pJOO1ovem a agiuti-

classificação da estnrtuIa se fundamenta em três caracte-

solo é considerada uma das mais .

propriedades do ponto de vista agrícola Consiste

ammjamento das partículas primárias do solo em

agregados, os quais se separam um dos outros por super

fícies de enfraquecimento ou suoerficies de contato. A

siderado como UJna das características morfológicas mais

importantes por ser de fácil visualização para identifica

ção e delimitação dos horizontes. Através da cor, pode-

ao conteúdo de matéria orgânica (responsável pelas co

res escuras dos solos), conteúdo de sesquióxidos de ferro

(as cores vermelhas relacionam-se com conteúdo de he

matita, enquanto as cores amarelas com teor de geotita),

se inferir características importantes do solo relacionadas

(Munsell Soil Color Charts) classifica-se como: Verme

lho-Amarelo (5 YR 4/8) - 900/0 da área;

zentado-Muito-Escuro (10 YR 3/2) - 050/0 da área; e o

restante da área Bruno-AcinzentlUÚJ (10 YR 5/2). Écon-

Estrutura: Fraca Pequena e Média Granular/Blocos SubAngulares
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Solos

1,20

-de 0,50 a

- menos de 0,50

questão classifica-se como de

característica

- solos rasos

- solos profwulos

- solos médios

baixa.

acoroo com a J:,ScaJ.a lVlW.Dl;U de Cores

identificação e

profundidade efetiva refere-se à profundidade do solo

horizonte superficial pouco espesso s09re

impedimento, ele apresenta restrição

as raizes podem penetrar livremente, em. busca de

água elou elem.entos nutritivos. Os graus de limitação

estão associados a restrições fisicas no perfil do soio,

peclre~;osidadle, rochosidade, más condições do

freático (excesso d'água)~ etc., distinguindo-se:

racteristicas, o solo

A fertilidade dos solos é avaliada através de suas pro

químicas e fisicas. Considerando-se tais ca-

- forte

Cor:

Profundidade Efetiva: Solos de Profundidade Média/Profundos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

E) Fertilidade Aparente: Baixa

consultoria e planeiamento
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Refere-se aos diferentes graus de adesão com que as

partículas de solo são aglomeradas em torrões. A con

sistência do tipo Friável tem implicações favoráveis DO

manejo de solos como: redução no número de gradagens

e condições mais adequadas para o preparo do solo.

Uma das características fisiológicas mais importantes da

solução do solo é a sua reação. Como os microorganis

mos e os vegetais superiores são demasiadamente sensÍ

veis aos seus ambientes químicos, há muito tempo se
. A <00

Consiste no limite entre os horizontes ou camadas do

perfil do solo. A transição entre os horizontes pode ser

avaliada quanto à nitidez, homogeneidade e topografia.

Dentre as características usadas para a classificação dos

solos, os horizontes diagnosticados são extremamente

importantes, não só do ponto de vista de sistematização,

como de fundamental interesse prático.

'1

DlÁRlO DO SENADO FEDÉRAt - SUPLEMENTO

K) Reação do Solo: Acidez Média

1) Transição: Gradual - 90% da área/C/ara - 05% da área/Clara e

Plana - 05% da área.

1) Consistência: Ligeiramente Plástico e Ligeiramente Pegajoso - 9(PA,

da área/Ligeiramente Duro, Friável, Ligeiramente Plás

tico e Ligeiramente Pegajoso - 05% da área/Dw-o, Fir

me e Pegajoso - 5% da área.
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No geral solos bem agregados (do tipo granular) ofere

cem melhores condições para o desenvolvimento das

plantas, permitindo rápida penetração de água e trocas

gasosas eficientes entre o solo e a atmosfera. A atividade

microbiana, incluindo nitrificação, é awnentada, ~~ando

a fauna do solo numerosa e variada.

ções e características do solo, tais como movimentação

de água, transferência de calor, aeração, densidade apa

rente e porosidade, são consideravelmente influenciadas

pela estrutura. Realmente, as importantes modificações

fisicas impostas pelo agricul.tor às suas terras, mediante

aração, gradagem, cultivo, drenagem, calagem, fosfata

gem e adubação orgânica, são mais de natureza estrutu

ral do que de textura.

nação ou agregação dos separados ou partículas primári

as do solo em agregados primários, elementos estruturais

ou unidades estruturais, que são separadas de agregados

adjacentes por superficies de fraca resistência. Um perfil

pode ser dominado por uma configuração estrutural úni

ca; mais freqüentemente são encontrados vários tipos de

agregação à medida que há progressão de um para outro

horizonte. Fica evidenciado imediatamente que as condi-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SÜPLEMENTO
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As terras do imóvel não apresentam sinais graves do

processo erosivo, devido à proteção da cobertura vegetal

existente, embora sejam solos muito susceptíveis à ero-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

P) Erosão:

O) Rochosidade: Inexistência de serras e afloramentos rochosos na área

em níveis que ofereçam restrições ao uso pecuátio do

imóveL

oestudo do relevo do imóvel indicou a'composição a seguir:

A área dispõe de bom potencial madeireiro destinado à indústria de ma

deiras e para fins energéticos (carvão), representado por inúmeras espécies flo

restais passíveis de aproveitamento econômico.

o imóvel apresenta uma razoável disponibilidade de água., sendo servido

por vários cursos d'água.

3.5.3.4.

3.5.3.3.

3.5.3.2. Topografia
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ofe-

das argilas

,c: :1 :: ~ . :- : ~ ~

solo

é

índice, que também se refere

das camadas superficiais dos solos.

Capacidade ~e Troca de Cáfions

:.,..,...:::: tJ-=:,;C~ .... ~C!;. C-l'~ .: ==.: '.; \.:.:r- :"

\ .
I

y-
• SÓ0 ;-:::.. c . sp"~:\ F.:.X.

observados cascalhos

Bases está diretamente

disponíveis

as regiões onde a precipitação

para lixiviar quantidades apreciáveis de

mais discutidas propriedades dos solos.

frações granulométricas,

estado trocável.

solo, que se representa por C:L(;.. ou simplesmente

quantidade total de cátions retidos à superfície

Dá-se o nome

bases Dermutáveis

Tão generalizada é sua ocorrência e tão pronuncIada a i dibilidade.

influência sobre os vegetais, QUe transformou-se

concede gl'ande realce à reação do solo e aos fatores as

sociados. Há evidentemente três condições possíveis:

Acidez, neutralidade e a1calinidade. A acidez é comum

Saturação com Alumínio: Moderadamente

Capacidade de Troca de Cátions: eTC e Satzuação de Base$ Bai

xdSolos Distróftcos.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

consultoria e planejamento rural
!( ....~ )r. ~CO~:=:C:: /:::;-0''=, :> -; • '1::C '.':l' 0;-:: . :::l J":O 1~'020

::'-':J,j:de-:J' :'=': ~~'=;c! ;:CiT ':'8··: :-:":. :: - :.:: .~.

('.....

~

00880 Quinta-feira 22



28

00883 Quinta-feira 22

.~-~ .......

nia sp,(cariperana,), açoita-cavalo (Luchea sp,), Hyme

neae sp, Gatob~),Copalfera sp,(pau-d'óleo,), Pseudo

bombax sp,(imbiruç~), tarumã (Vitex sp,), entré outras.

São comuns as palmeiras macaúba (Acronomia sp,), e

bacuri (Atallea sp,), Na submata predominam a taboca

(Guadual Sp,), Bauhinia sp, (unha-de-vaca,),capim-sapé

(imperata sp,) e macambira (Bromeliáceae).

Em superfícies pediplanadas e planícies de acumulação

fluvial na Depressão do Araguaia, também se observam

estas interpenetrações. Aqui, a paisagem retrata um

contato onde se intercalam fisionomias savânicas e fio-

dados de porções campestres ( Savena Perque).As for

mações do Savana Arbórea Densa e Floresta EstacionaI

Semidecidual vegetam os diques arenosos pouco mais

elevados. Agrupamentos de Cerradão e floresta ocorrem

altemadamente , boa parte das espécies vegetais lhes é

comum.Frequentemente, o Cerradão compõe-se de indi

víduos mais baixos e uniformes. Tem presença acentua

da de taboca (bambus), podendo ostentar o babaçu (Or

bignya sp,), Caracteriza-se também por certas c~muni-

~.~~

restais, perfeitamente distingüíveis~ imagens de radar,

porém apresentam-se com dimensões reduzidas para se

rem individualizadas no mapeamento. As áreas mais bai

xas ostentam vegetação de Savana e é aonde os elemen

tos arbóreos, em geral ocupam as elevações circulares

em formas de pequenos "tesos" com tormiteiros " circun-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO
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(Piptadenia SP')7 ipê-roxo (Tabebuia sp,), Callisthene sp

(pau-jacaré,), Magonia sp,(tingtrl,), Physoca1ymma

sp.(nó-de-porco,), gonçal~ :Astronium SP')nLii~?

aberta. As espécies que caracterizam este contato tanto

podem ocorrer no Cerradão como na floresta Estacionai.

Na fisionomia distingue-se apenas um estrato arbóreo de

outro arbustivo herbáceo.As árvores que a compõem

apresentam-se com altura em tomo de 142Om. Tem fus

tes razoavelmente cilindricos e restos e espécie de bom

uso madeireiro. As árvores mais frequentes são; angico

Horizonte A Chemozénico juntamente com cerradão oh

servan-se agrupamentos da Floresta Estacional Semide

cidual e em menor escala aparece a Savana Arbórea

As áreas de Tensão Ecológica em que a subformação de

Savana Arbórea Densa é dominante dim:ibuem-se por

quase todos os quadrantes da Folha Sua maior expres

são, entretanto, corresponde ás superficies dissecadas em

interluvios tabulares e colinas no planalto dos Guima

rães, sobre terrenos devonianos, com podzólico Verme

lho - Amarelo Distráfico ou solos Concrecionários com

DIÁRIO DO SENADO FEDERÃL - SUPLEMENTO

A) Savana Arbórea Densa

Fundamentalrnente a área está caracterizada por vegetação denominada

Savana Arbórea Densa Através do estudo fito geográfico da área realizou-se o

mapeamento das fonnações fitoecológicas que ocorrem nos imóveis avaliandos,

obtendo-se os resultados a seguir:
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o conceito ecológico de Floresta Estacional Semideci

dual está ligado ao clima, apresentando uma pequena

percentagem de árvores caducifó1Ías. A Floresta Estacio

nal não chega a ocupar grandes extensões e sua ocorrên

cia se deve prlncipahnente a um período seco bem mar

cado de 3 a 4 meses e aos solos de textura média.

No

tendência ao gregarismo está bem evidenciada. Pela

distribuição das espécies em classes de ocorrência ob

serva-se que a maioria das espécies estão nas classes

baixas. No entanto há espécies como: Jatobá e

Mangue e outras que, além de serem de alta

cotação comerci~ ocorrem indistintamente na maioria

da área;

conceme à produtividade das espécies de quali-

observou-se que nenhuma espécie

formações. Há espécies que ocorrem em

como é o caso da Favela e Garapa. No entanto, essas es

pécies não tem o mesmo comportamento, pois há áreas

ocorrem em todas as fases desde plântulas até

elementos adultos; há outras em que essas espécies só

ocorrem, atualmente? na fase adulta. Outro aspecto que

pode ser observado é que há que se apresentam

DIÁRlO DO SENADO FEDEAAL 4·SUPLEMENTO

Conclusões

D) Floresta Estacionai Semidecidual
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principalmente.

vestindo em grandes proporções o relevo dissecado, e

tem suas paisagens alteradas pelas palmeiras e cipós,

sendo importante salientar que na região temos uma ex·

Floresta Ombrófila Aberta ocupa as depressões~ re-

A Floresta Ombrófila Densa predomina nas áreas de so

los mais desenvolvidos, originários de rochas vulcânicas

e suas proximidades; nos locais úmidos junto às redes

drenagem e encostas de serras e chapadas, revestindo

distintamente as várias formas de relevo.

(pgterodon sp,) e pau-terra-folha-miúda (Qualea parvi-

dades peculiares como Callistene sp,(pau-jacaré)~abio

camola (Pseudocladia sp,), ipê-caraíba (Tabebuia caraí

ba).pequi (Caryocar sp.), Licania sp, (oiti,), caIV{)eiro

(Sclerolobium sp,),Physocalymma sp,(nó-de porco),

Hymenaea sp.Uatobá), Magonia sp,(tingui), angelim-de

morcego (Andira sp,), copaifera sp,(pau-d' óleo) Ama

retão (Apuleia sp,), mirindiba (Buchenavia sp,), sucupira

Floresta l .JmurUHu..J. n..Ul;.,

Floresta OmbrófiJa Densa
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Resguardando-se de comparações com áreas amazônicas

praticamente inexploradas, os recursos extrativistas da

região em análise podem ser considerados razoáveis. Os

Na área de Savana Arbórea Densa os agrupamentos de

árvores são de boa qualidade tanto qualitativa, como

quantitativa. Apresenta, ainda, alta porcentagem de árvo

res finas, o que demonstra a capacidade regenerativa da

floresta Estas observações, no entanto, não podem ser

generalizadas, pois nas áreas Pré-Cambrianas ocorrem

variações fisionômicas correlacionadas com o solo e o

relevo. Nas áreas mais planas as árvores são altas e de

boa qualidade (sanidade aparente) enquanto que na

subfonnação com cipó estas são baixas e tortuosas, o

que reduz o potencial volumétrico além do valor comer

cial da floresta.

sentam-se como produtivas não tinto pelo potencial de

madeira bruta em si, mas pela qualidade das espécies

que participam da cobertura vegetal. Fisionomicamente

diversificam-se, mas de modo geral, apresentam-se com

grandes manchas contínuas, com exceção daquelas man

chas com cipó. Nestas manchas os indivíduos são de

baixa estatura e o índice de fustes defeituoso é muito

grande, muitas vezes, provocando por estrangulamento

das líanas.

DIÁRIO DO SENADO FEDÉRAL - SUPLEMENTO

recursos madeireiros atendem ao mercado regional e lo--J ·lii
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Conclui-se que no aspecto de produtividade por unidade

de área que a área é promissora, principalmente ~

subformação de Sawna AIbórea Densa e o Contato flo

resta OmbrófilaIFloresta Estacionai._Estas áreas apre-

grande variedade das formas vegetais.

de espécies deve-se à estabilidade do ecossistema que se

manifesta pela complexa composição t1oristi~ Essa

composição o toma muito resistente às influências ad

versas da natureza. Com o tempo há uma evoluÇão de

A subformação da Savana Arbórea Densa sobressai-se

sobre as demais formações. A alternância da ·ocorrência

Em se tratando de ocorrência de espécies de alta cotação

comercia!, as áreas mais produtivas são a subformação

de Savana Arbórea Densa e a área de Contato Flóresta

OmbrófilaIFloresta Estacionai. Levando vantagem em

termos absoluto o contato. Contudo a Savana Arbórea

Densa destaca-se não só pelo significativo número de

espécies de alta cotação comercial com boa produtivida

de por unidade de área, como pela extensão de área

ocupada por esta formação. Estes dois estratos respon

dem bem aos tratamentos de manejo florestal pelas ca

racterísticas exigidas para tal fim.

com alta produtividade volumétrica por indivíduo em

certas áreas e essas mesmas espécies apresentam um

desproporção volume/indivíduo.
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, "'canafistula", "louro

., "cumbaru",

S? . ~=:-.: ~.:.:<

,4-
.::-:-:....:.!~!'.:: .: -:-:t:-.: ~ ::-.

, etc.

"murici", "pinho cuiabano", "ca-

não ocorrem;
não ocorre;

ocasionais; e

não ocorre.

tiára", sorveir'a",

roxd'., (,(,jequitibá",

ro", "caIllbará",

vermelha", "sucupira amarela", "falso pau-brasil", "pau

cre", 't.canelão'", "bajão", "cumam de cheiro", "maraca-

"ipê", "pau d'arco", "cerejeira'\ "angico", t.'faveiro'\

ra", "cedro amazonas", "carimbeiro"', "cedro

drão"'. ""cedro rama", "castelo", "catuaba.", "bálsamo";

preto", "pÍúva", "amoreira", "tatajuba", "garrote", "roxi

nho"', "'pequi"', "pequiá", "surocujuba", ""cabreúva"', l.ãla-

(,4garaperra", "pau ferro"", "sucupira branca'''', "sucupira

roba", "ucuúba''', "marupá", "catanudo", "dedaleiro",

'~icwôa", "sobrasil", "cuacho", "amescla", '1norceguei-

"castanheira", "cedro marinheiro", "cedroarana", "ce-

roba rosa''', "peroba mica", ucedro", ,t.cedrino", ót.üaúba",

"guatambú", 'ireijó", "champanhe", '''marfim'', ''viroia",

"amarelino", uipê-roxo", "tarumã", ""'únbiruçu"',

gelim pedra", "angelim vermelho'\ "angelim rosa", "pe-

"camaçan", "barriguda", "mandiocão", "angelim''', ,t.an_

"copaíba",

Geadas:

Inundação:

Ventos Fortes:

Granizo:

'DIÁRlO DO SENADO FEDERAL ~ ~UPLEMEN1o

3.5..3..5..

d'avila consultoria e planejamento rural
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~-==·~C':-'=''::; ~.r;:--':·:J'::=/l:r; ::.- _
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C~
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Junho de 2000

j

Junho de 2000
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Sa-

,com

espécies

conside-

política de

Dados. Gran-

a Região

para as construções

serem

, "xixá", "cedro"

.:: e::.:; ... ~ : I ;. -: ..... ~. -:; ::: ,; ':: - :::

.~~"
--

::::,_.::; . ;? . ::l::~CF':'" ': ;;; _,7:"':::::':)

taníferas, corticeiras.,

: .:-=d

extrativo nas áreas de Cerrado

adequados

têxteis, medicinais e orcament.ai.s;

produtos que só dependem

')JO:.!.·'j2(;

drenag~ distribuida· 001

eomes.. além de madeiras

DensalAberta), .l"\f"'~A ......""'.ti ...

condicionou a existência de fiorestas-de-Q'íllena

as espécies que ocorrem abundamente podem-se

seguir apresentamos algumas

existentes: 'jatobá''',

supridoras talvez da maior partre da matéria-prima

Donnenorizadas na Análise Estatística

des reservas florestais praticamente não existem mais,

exceto onde se esconde o contato da floresta Ombrófila

a Floresta Estacional. Entretanto,

cal, com espécies valiosas para a construção civil, mó=

veis, mercenaria e outros fins. As melhores madeiras,

bem como a sua distribuição, volume e utilização, são

Relação

~; . '/.~ ::.J" 'J-~ .. ::=

DIÁRIO DO SENADO FEDERAG~ StJpLEMEN~O
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~~~..~

~

6.494,51

2.164,84

266,20

2.910,05

1.058,75

DIÁRlO DO SENADO FEDEm ~~ SUPLEMENTO

Matas - Floresta Natural

~ .:-w-.:.~ o~orc~w'oi ~ c~c··,,:: :: .... .' .; :...~~ :;~

Outras Áreas

Benfeitorias

Pastagens - Naturais

Reserva Florestal/Preservação Permanente

Culturas Temporárias

Pastagens - Plantadas

Reserva FlorestallPreservação Permanente

Culturas Permanentes

Outras Áreas
~..~:..~; ..

Benfeitorias

Pastagens - Plantadas

Culturas Temporárias

Matas - Floresta Natural

Espeeiiici~o;~1t~~~:~~*~n.?~;1~~~rW~~~f~~:~~:W~f·Árâ. (b)~~:f:~i~:~·:

Culturas Permanentes

Pastagens - Naturais

3.5.4.1.2. IMÓVEL "B" - Fazenda Nossa Senhora - Matricula ntl 12.430

3.5.4.2.1. IMÓVEL"A" - Fazenda Rio Crisóstomo - Matricula n'1 12.429

Na época da vistoria, ou seja, Setembro/99, a composição das áreas ava

liandas apresentava-se confonne quadros a seguir:

3.5.4.2. Composição Atual das Terras

/\ ~ ..~~).
r-'I \/: \ .

amaral d'avila consultoria e planejamento rural ! ./ '.",. ~ . - C;
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DIÁRIO DOSENADO FEDERAL: SUPLEMENTO

CLASSE lls - Terras produtivas~ com relevo plano a suavemente on

dulado, com ligeira limitação pela capacidade de re

tenção de água, ou baixa saturação de bases~ ou redu

zida capacidade de troca de cátions.

---..

na seguinte classificação:

A área total avalianda possui 22.773,69 ha (vinte e dois mil, setecentos e

setenta e tres hectares e sessenta e nove centiares), escriturados, enquadrando-se

GRUPO A - Terras passíveis de serem utilizadas com culturas anu

ais, perenes, pastagens eJou reflorestamento. e vida

silvestre.

de 08/05/56 e n° 67 de 30/11160.

Atendendo à exigência da NBR 8799/85, Nonna para avaliação de [mó

veis Rurais da ABNT, foi realizada através da vistoria na área., a identificação da

C/asse de Capacidade de Uso da Terra, descrita segundo os conceitos do a) Ma

nual Brasileiro Para Levantamento da Capacidade de Uso da Terra - ETA - Brasil

/ Estados Unidos; b) Manual Para Levantamento Utilitário do Meio Físico e

Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso - 4° aproximação, 1.991

_ Coordenador Prof. Eng. Agt' Dr. I. F. Lepsch - Sociedade Brasileira da Ciên

cia do Solo / Instituto Agronômico de Campinas; e c) Decretos Legislativos n° 20

3.5.4.1. Classificação da Capacidade de Uso da Terra

3.5.4. Descrição da.s Terras

amaral d'avila consultoria e planejamento rural
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:: ~. 75 ~ 2

.. --' ...C~=~C'~:=! -g. ....:-. ~. :: '::':: .

--..

'~"'JAr '-.

5':0 :.... "- ... o .' S? . FE:<~;"I "C'.
: .:-..=;

das Propriedades e dos Confran/antes

\. Os dados do quadro acima foram fornecidos pelo prepostos da empresa proprie
tária dos imóveis Sr. Donizete Aparecido Santini e Sr. Yu.ratan Alves Bemardes.

2. Reserva Florestal; De acordo com informações dos preposlOS da empresa propri
etária dos imóveis Sr. Donizete Aparecido Santini e Sr. Yuratan Alves Bemar
des. OJnsiderou-se 25% da área total dos imóveis avaliandos para Reserva Flo
rEStal e Presmracàop~ atendendo às Nonnas da Legislação perti
nente, OJnstiruída pela Lei Federal nQ 4.771163 (Código Florestal) .

3. Úlformamos que não é possível determinar-se a correta divisa perimetral dos
imóveis. wna vez que os prepostos da empresa proprietária. que nos ammpanha
ram axe: os imóveis avaliandos. desconheciam o local exato onde passavam as li
nhas divisórias das glebas em questão. Assim sendo.. recomendamos a medição
da área, a.berrura. de picadas e colocação de rnarc::os em todo seu perímetro.

4. Não foi fornecida a documentaÇão do lNCRA e ITR (Imposto Territorial Urbano)
dos imóveis avaliandos. Reoomendamos que seja solicitada aos proprietário dos
imóveis. A análise desses documentos é importante. pois fomeo: infoonações
que são confrOl1tadas com os dados obtidos durante a vistoria "'in loco" dos imó
veis objetos., podendo influir em seu valor de mercado.

DlÁRlO DO SENADO FEDE~ ~-SUPLEMENtO

NOTAS:

3.5.4.3.

Apresentamos no Anexo 4 - Documentação Compulsa~ o croquis e le

vant;amento topográfiCí? dos imóveis avaliandos, elaborado e fornecido pelos pre

postos do proprietário dos imóveis, Srs. Donizete Aparecido Santini e Sr. Yura

tan Alves Bemardes.

amaral d'avifa consultoria e planejamento rural
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'~~f,~'

1,00

2,00

121.00

801,57

1.386,32

3.246,08
1.122.,70

1.016,40

:·.-·C;I ::::e~lcr·y.::;: ';'~-'c"':; :C'1 ...: ,:o!""" :;1

"D Y9
- Fazenda Santo Esteviio

Culturas Temporárias

· ;..::.-- '"

Culturas Permanentes

~.

/~:!. I 1
( '.

Pastagens - Naturais

Matas - Floresta Natural

DIÁRlO DO SENADO FEDEF.AG-· SUPLEMEN"rO

Outras Áreas

Benfeitorias

Outras Áreas

Culturas Permanentes

Pastagens - Plantadas

Benfeitorias

Pastagens - Naturais

Reserva FlorestallPreservação Pem..aneme

Matas - Floresta Natural
Reserva Floresta1lPreservação Permanente

Pastagens - Plantadas

Culturas Temporárias

: ·~a!! dl:? pr':JCo:,,:, 5?"': I'~! ~ ':1-" C~::I::~'J .;J C:,..,.. ::J!

consuJtoria planeJamem:o rural ". _ ~ \.
R:..;a ::'i. ~a::HiCIO Vc:--o:é. ~7 . '}:o ~,:a·::r.c· c:~ J':::'.l·020· S,jo ::-:;""0' s~pe;('F~X '0:1) 57;::·7572
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,~

121,00 ha
Brachiária decumbens
1.994
Regular

Brachiária decumbens
1.993
Regular

Área:
Espécie:
Idade de Plantio:
Estado Geral:

~- ...
~

Espécie:
Idade de Plantio:
Estado Geral:

Denominação : Casa de Empregado
Quantidade : O1 unidade
Área Construída : 94,00 m2

Classificação do Padrão: Modesto
Estrutura : madeira
Fechamento : madeira
Cobertura : telhas de fibrocimento
Acabamentos Internos:

Pisos: cimentado
Esquadrias: madeira

Idade Aparente:l0 anos
Estado de Conservação: Regular

DIÁRIO DO SENADO FEDEAAL-"-SUPLEMENTo

3.5.5.3.2.1 Bloco 1

3.5.5.3.2. Benfeitorills Não Reprodutivas

3.5.5.3.1. BenftitoriDs Reprodutivas -.Postagem ArtiflCÚlJ

3.5.5.2.1. Benfeitorias Não Reprodutivas

o imóvel avaliando não apresenta benfeitorias classificadas como não

reprodutivas.

3..5.5.3. IMÓVEL "C" - Fazendll Santana - Matricula n fl 12.431

.. .1i.~
"~.,,,

i

- '-'-::. ~i •• -= ~:-:',-:;~-:. _=- ::':·:~J·O:O :":~ ;:0:"'0. sp·· PBX.F":'X. C!!l 57:·;~-:
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f
f~"

~"'b,

'(

.....

C'()
fj
(~

G
G
€i;

C
C
e
e
(;

c
li
Q

~

~

Junho de 2000

j

Junho de 2000
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SUll.llTe~nha

:·.-=~l -::r:~r:·J~: ..:'~-.~.;. ..:~. ~.; ~~.:."

ViJaRic:a

3.5.5.21. Benfeitorias Reprodutivas - Pastagem Artifreial

Áre:J:. 266,20 ha

DIÁRIO DO SENADO FEDERAI:: - StJPLEMEJ'ITO

BamóoGalça

N.M.

~

o imóvel avaliando não apresenta benfeitorias reprodutivas e não re-

3.5.5.2. IMÓVEL "B" - Fazenda Nossa Senhora - Matricula ·n-12.430

produtivas.

3.5.5.1•. IMÓVEL "A n - Fazenda Rio Crisóstomo - Matricula 12.429

Sobre as áreas de terras retro-descrita estão implantadas benfeitorias re

produtivas e não reprodutivas.

3.5.4.4. Croquis de Localização das Propriedades

3.5.5. Descrição das Benfeitorias

~ •.'~ -:: I; .= ~::'.~ c: ..... e!c .':: I 1- o~ .: . :J' -:: :. ,:l :;: - :::

'~<i ~ qit)
.'/~I' - ~ '\
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Denominação : Casa Sede
r.----tidade : 01 unidade

Construída : 144,00 m2

Classificação do Padrão: Modesto
Estrutura : madeira
Fechamento : madeira
Cobertura : telhas de fibrocimento
Acabamentos Internos:

Pisos : cimentado
Esquadrias: madeira

:10 anos
Conservação: Regular

unidade
Construída : 36,00 mZ

Classificação do Padrão: Modesto
Estrutura : madeira
Fecllamento : madeira
Cobertura : telhas de fibrocimento
Acabamentos Internos:

Pisos: cimentado

Denominação

Denominação : Construções Acessórias - Depósitos de Sal e

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL' ':'SUPLEMENTO

J.J~J."f.k_l. Bloco 1

3.5.5.4.2.1 Bloco 1

3.5.5..4,,2.3.

3.5.5.4.2. Benfeitorias Não Reprodutivas

amaral d'avila consultoria e planejamento .
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:1.016,40 ha
:Brachiária decmnbens

2

Área

Estado Geral

Denominação : Reprêsa
r>.~~ - ._Á·-.I_ -'- : 1unidade

: 5.000 rol
Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

Denominaç'ão : Cercas Divisórias de Pastos
Extensão : 3.000 metros
Tipo : Convencional - 5 fios de arame liso
Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

Denominação : Escola Rural
Quantidade : O1 unidade
Capacidade : 60,00 m2
Classificação do Padrão: Médio

Estrutura : madeira
Fechamento : madeira

Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

3.5.5.3.2.2.

3.5.5.3.2.3

consultoria e planejamento rural
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Vila Rica, cujo município possui uma completa infra-estrutura básica de

apoio à produção agropecuária com frigoríficos7 agroindústrias, coope

rativas rurais, armazéns, secadores7 moegas e instalações para pré

limpeza, além de áreas experimentais para desenvolvimento de novas

tecnologias agronômicas e zootécnicas adaptadas para a região.

Observa-se que um número crescente de projetos agropecuários

estão sendo implantados7 observand(}-5e uma acelerada expansão

da fronteira agrícola nesta região. Em decorrência dessas atividades

econômicas, ocorrem grandes mudanças na região, como a valorização

e aumento na demanda por imóveis rurais.

:.~= O-=::':~'"j~':; ;. c~c· :. ;';C;': ;.; :J'- ar

A região de localização dos ÍIn?veis avaliandos, isto é, Vila Rica, apre

senta vocação econômica para atividades diversificadas como: pecuária

de corte7 agricultura, exploração de recursos florestais, além de empre

endimentos relacionados com a agricultura irrigada Ressalte-se que a

região de Smop apresentou o mais alto incremento na valorização das

terras nos últimos anos em relação ao restante do estado dó Estado do

Mato Grosso.O imóvel está localizado a cerca de 48 Km da cidade de

DIÁRIO DO SENADO FEDE~ .. SUPLEMENTO

o imóvel não apresenta benfeitorias não reprodutivas.

A - Vocação Econômica da Região:

3.5.5.5.2. Benfeitorias Não Reprodutivas

Através de análise do potencial de utilização dos imóveis em relação à

região que estão situados podemos destacar os aspectos a seguir:

3.6. ANÁLISE DO POTENCL4L DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓf/E/S

f:.~~

Junho de 2000
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e
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Junho de 2000
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Denominação : Represas
Quantidade : 03 unidades
Área : 3700 ha
Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

Denominação : Curral e Divisões Acessórias
Área Total : 2.000 m2

Quantidade : 01 W1idade
Capacidade : 1.000 cabeças
Classificação do Padrão: Médio

Estrutura : madeira
Fechamento : madeira

Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

,~--# •

..-

~~

Estrutura : madeira
Fechamento : madeira
Cobertura : telhas de fibrocirnento
Acabamentos Internos:

Pisos : cimentado
Esquadrias: madeira

Idade Aparente :10 anos
Estado de Conservação: Regular

DIÁRIO DO SENADO FEDERAr· SUPLEMENTO'

3.5.5.4.2.5. Bloco 5

3.5.5.4.2.4. Bloco 4

3.5.5.5.1. Benfeitorias Reprodutivas - Pastagem ArtifiCial

Área : 106A8 ha
Espécie : Brachiária decumbens
Idade de Plantio : 1.991
Estado Geral : Regular

3.5.5.5. Imóvel "E'" - Fazenda Santo Antônio - Matricula 11.434

"~" ~ A\ !
amaral d1avila consultoria e planejamento rural . ~ .
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Os imóveis são bem dotados de recursos hídricos, sendo servidos por

vários cursos d'água, que apresentam bom potencial de aproveita

mento para implantação corte e agricultura

irrigada, constituindo-se em importante fator de valorização das ter

ras dos imóveis avaliandos.

46

juros e prazos diferenciados para projetos nos setores de agricultura e

pecuária. Observa-se que um número crescente de projetos agrope

cuários estão sendo implantados através destes programas de- Crédito

Rural, podendo-se destacar vários como o Projeto Pecuário Maggi, o

Projeto Consul, além de inúmeros projetos particulares nos seg

mentos da pecuária, seringueira, fruticultura, etc. Somente o Projeto

Pecuário Maggi, pertencente ao poderoso Grupo Maggi, sediado em

Rondonópolis, que está em execução, já possui mais de 30.000 ha

de pastagens implantadas, dispondo de avançada tecnologia agro

nômica. Em decorrência dessas atividades econômicas, ocorrem

grandes mudanças na região, como o aumento na demanda por imó

veis rurais.

Os imóveis estão localizados na região de atuação de várias Coope

rativas Agropecuárias, que possuem nas do ' imóvel

uma infra-estrutura básica de apoio à produção de grãos como arma

L-Pns, secadores, moegas e instalações para pré-limpeza, além de áre

as exoerimentais naI'a desenvolvimento de novas tecnologias agro-

Potencial bom de reclli'"'SOS florestais susceptíveis de aproveitamento

econômico no processo de extração de madeira, constituído pelas

inúmeras espécies florestais existentes.

DIÁRJü DO SENADO FEDERf\.L·"SUPLElVítNTü

amaral d'avila consultoria e planejamento rurai
;::·... 0 Dí. ==::ric'o \'(:-c:é. :;7 . I:C ~·'\;'=~a • ':e'; 0";01J.020

=.. r-IC;l '::-:O~'JCv-:-='c~·:::· j. .~:"r'"="'J:.:.=·j.IQ.c:: ""':"' o:

{'

~

Junho de 2000

(

(;

Junho de 2000

Oci-

::: ':':-, iJ(

e BB - Banco do

região denominada

, ?-- ...

ê·~':::~ ·:Je~tcrüro: ~ =.- ..:..~ :;:

pecuária de corte, considerando

e localização em relação aos mer

avaliação agronômica dos solos

projetos agropecuários

gramíneas forrageiras, que através

agronômicas adaptam-se às condições

Capim Andropógon,

técnicas

melhoramento das pastagens nativas existentes.

modernas tecnologias

Os imóveis

agronômicas

menos risco

existentes

imóvel, visando

existência

Ótimo potencial n3I'a exnloracao

se fatores

Os imóveis dispõem de condições agronômicas em nível médio para

exploração de atividades diversificadas, desde que se façam os

vestimentos que são tecnicamente necessários, prestando-se para im

plantação, tanto de projetos agrícolas em determinadas partes de sua

área como de projetos pecuários em outras partes, o que é muito re

econômico. O fato do imóvel avaliando

apresentar possibilidades de explorações competitivas de maIs de

um importante fator de valorização de suas

apresentam potencial para várias atividades

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO-
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Depois da alta do segundo semestre de 1994, contudo, começou a queda.

O crescente déficit na balança comercial brasileira e um grande aumento, no con

sumo sugeriam o retomo aos tempos de inflação alta. O governo adotou medidas

diretas de restrição ao crédito e elevou substanciahnente a taxa de juros. Isso le

vou a um forte aperto da liquidez e a quedas de preços em setores em que existe

concorrência, como a agropecuária Conseqüência disso, houve wn período de

aumento da oferta de terras agrícolas., queda dos preços até a situação atual de

Com a implantação do Plano Real, em julho de 1994, todas as classes de

terras se valorizaram. Esse comportamento já se registrara antes, quandó foram

instituídos outros planos de estabilização econômica, que reduziram por períodos

mais ou menos prolongados a inflação. A valorização das terras é comum em tais

oportunidades. Em épocas de inflação alta, há uma preferência por ativos indexa

dos como estratégias de proteção. Quando um plano econômico derruba a ~a

ção, a tendência é de os recursos financeiros migrarem para ativos reais voltados

para a produção, co~o as terras agrícolas. Foi assim no Plano Cruzado, ocasião

em que se registraram os maiores preços dos últimos anos. Ressalte-se que o

Banco de Dados da Amaral D'Avila Consultoria e Planejamento Rural, registrou

aumentos acentuados nos preços em 20 (vinte) dos 25 (vinte e cinco) estados que

pesquisamos mensahnente. Foi assim também no plano Verão, nos Planos Collor

I e II e tudo se repetiu no Plano Real .

o mercado de terras no Brasil atravessa uma fase de ajuste, decorrente da

implantação do Plano Real, que estabilizou a economia, reduzindo a inflação.

4.
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Existência de regulares restrições nas condições de acesso, princi

palmente na estação das chuvas.

Inexistência de restrições técnicas quanto ao tipo climático, haja

visto que os imóveis avaliandos estão localizados na região denomi

nada "Amazônia Ocidental"! que apresenta em média 1.700 mm de

precipitações pluviométricas por ano com distribuição adequada e

oportuna, concentradas nos meses de outubro a março.

Existência de restrições agronômicas quanto à fertilidade para a im

plantação de projetos agrícolas.

nômicas adaptadas para a região.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

E - Acesso aos Imóveis:

D- Clima:

c-C/asse de Capacidade de Uso dos Imóveis:
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Dessa forma, os preços das terras nas diversas regiões deverão sofrer, no

crescente influência da rentabilidade da produção e

ais.

futuro,

consultoria planejamento rural

de mercado interno e externo dos produtos para os quais a região seja vocaciona..

pelo encarecimento e pela perda de qualidade dos produtos, é essencial que as re

giões produtoras estejam bem localizadas, em relação aos seus mercados potcnci-

vez mais impOrtantes. Como o transporte a longa distância é o maior responsável

da proximidade dos mercados consumidores. Em mercados competitivos, como

11'll.UV1U!.~ : Além de baixos custos de produção, a rentabilidade de uma' expIO='

ração também depende de bons preços de venda.

da.

são os mercados ditos saturados, a alta qualidade e os preços baixos serão

V'-'.t'l.'Y.tl.V .1'U"u.lvr~AL:Por certo, com a evolução tecnológica, é

possível produzir de tudo em qualquer parte do mundo. A respeito disso, existem

regiões mais vocacionadas do que outras, ou seja, há regiões que no longos

zo, conseguem produzir a custo significativamente mais baixo do que outras. Por

exemplo, os argentinos conseguem produzir milho a USS 3,00 a saca, ~nquanto

no Brasil esta não pode ser produzida por menos de US$ 5,00. No longo prazo,

as regiões vocacionadas acabam. por prevalecer sobre as menos vocacionadas.

Julgamos ser oportunos agregar à análise alguns fatores extras, que influ

enciam os preços das terras de forma regional. Acreditamos que sua inclusão aju

dará a formar-se uma opinião mais clara sobre os números do mercado de terras.

Consideramos como relevantes os seguintes fatores:
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eco-

seu pa-

pressão

e a.e geração

a ocorrer, 50-
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todos os demais

fatores,
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melhorar a infra-estrutura. investir

explica a situação de preços do mercado de

modelo em queda a terra terá que ser

fi IU'.LJ' '11,,1 'l\,,;.(")l V. OS produtores rurais terão que

terras.

na eficiência da produção nas terras restantes.

um significativo número de produtores procurando

mercado de terras no Brasil explica-se

necessitam desmobilizar

compromissos financeiros

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Essa conjuntura, é

diversificados, resolveram sair

res]pectiVCIS ~m~~)J1J.~~ ou seja, em

o mercado de imóveis rurais está passando por uma transição: de uma

ganhos de orodutividade.

comparar o custo

A atual situação

vendas

fica exposto

consultoria e planejamento

genética,

rentabilidade dos ativos wopecuários (terras, estoques, contas a receber), pc

relação a outras atividades.

fase de acumulação patrimonial para

relativa estabilização nos preços

considerada como um
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• Quantidade e qualidade das benfeitorias reprodutivas e não reproduti

vas, confonne definido na NBR 8.977/85, Norma Brasileira Para

Avaliação De Imóveis Rurais da AB1N;

Extensão de terras inundáveis;

• Classe de capacidade de uso da terra;

• Região de localização do imóvel;

• Topografia, fertilidade e tipo de solo;

• Potencial agrícola e pecuário do imóvel;

• Qualidade da documentação;

• Potencial econômico dos recursos florestais e hídricos;

Julgamos ser oportuno agregar à análise alguns fatores que influenciam

os preços das terras em estudo. Tais fatores decorrem das pesquisas realizadas e

conhecimentos próprios sobre a região. Consideramos como relevantes os se

guintes itens:

-
DIÁRIO DO SENADO FEDÉRAL - SUPLEMENTO

. ~--.,-
4IDo

Realizou-se uma ampla pesquisa de preços de terras na região, coletando

se dados junto à imobiliárias, corretores autônomos, engenheiros agrônomos re

gionais, proprietários rurais, cooperativas e sindicatos de produtores, prefeituras,

cartórios e outros órgãos pertinentes, obtendo-se completo e amplo conhecimento

sobre o mercado imobiliário rural da região, assim como, sobre os fatores que in

fluenciam a fonnação de valor dos imóveis avaliandos.

52

A fotmação do vaior de mercado dos imóveis em estudo, além de sofrer a

influência dos macrofatores expostos, também é fortemente influenciada por mi

crofatores intrínsecos e extrínsecos do local e região que foram amplamente ex

plicados nos capítulos precedentes.
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Os cinco fatores, sem dúvida, em conjunto com os demais de ordem mais

genérica, deverão detenninar, em futuro próximo, que algumas regiões brasileiras

venham a ter suas terras para produção agropecuária valorizadas.

5) HABITABILIDADE: Em todo o mundo, está provado que proprie

dades administradas direta e localmente pelo proprietário são mais competitivas

do que as administradas à distância A medida que cresce a necessidade da admi

nistração local das propriedades, as condições de vida na região, onde se encontra

a propriedade, asswnem maior importância e conseqüentemente conferem maior

valor às propriedades ali localizadas. Portanto, cada vez mais serão preferidas as

regiões capazes de oferecer boas condições de vida a seus habitantes. Em ou~

palavras, a habilidade será um fator de desempate entre duas regiões produtoras

similares, no momento da decisão por wn investimento.

4) FLEXIBILIDADE: A possibilidade de explorar competitivamente

mais de urna atividade em uma mesma área será bastante desejável e, portanto,

um fator de valorização das terras, pois a dependência de apenas uma atividade

pode ser catastrófica, do ponto de vista negociaI. Exemplo recente é a crise .cha

mada pela doença da "vaca louca" para os pecuaristas ingleses.

3) ECONOMIA DE ESCALA: Com a redução das margens de lucro e

o' aumento da competitividade na agropecuária., a escala de produção passará a

ser cada vez mais importante. Quem não tiver um mínimo de escala de produção,

não sobreviverá. As alternativas para aumentar a escala de produção são a aquisi

ção de novas áreas de terras baratas e o investimento em tecnologias que penni

tam o aumento da produtividade por hectare nas áreas de terras caras.

amaral d'avila consultoria e planejamento rural
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Critérios Técnicos
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Para melhor entendimento do processo avaliatório por parte da soli~itan

te, apresentamos a seguir a classificação dos métodos de avaliação utilizados

de imóveis rurais, estabelecidos pela Associação Brasileira de

Técnicas - i\B1N. Na avaliação de imóveis rurais ut.ilizam-se os métodos

indiretos.

Para a determinação técnica do valor pecuniário dos bens em questão fo

ram adotados os critérios defmidos pelas '''Normas para Avaliação de Imóveis Ru

rais" , NBR 8799/85, e ''N"ormas para Avaliação de Máquinas e Equipamentos,

Instalações e Complexos Agro-industriais", NBR 8799/85, ambos da ABNT 

Associação Brasileira de Normas TécnicaS e/ou pelas normas de Engenharia de

Avaliações aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Enge

nharia - IBAPE - Departamento de São Paulo. Ressalte-se que neste trabalho fo

ram obedecidas na íntegra as normas da NBR 8799/85, principalmente em rela

ção aos ítens 1.2 e 1.3, que exigem em todas as manifestações escritas ~e traba

lhos que caracterizem valor de imóveis rurais, de seus frutos ou de direitos sobre

os mesmos, que a determinação do valor, execução e elaboração da referida ava

liação seja da responsabilidade e competência exclusiva de profissional legal

mente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono

mia.

consultoria e planejamento rural
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terras no imóvel ou nas suas pro-
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e condições do acesso~

<//-7\,

Trafegabilidade das vias de acesso na estação das chuvas;

Características do mercado imobiliário agropecuário e comercial

região de Vila Rica -

Presença de posseiros e conflitos

ximidades;

Classe de capacidade de uso da terra;

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL: SUPLEMENTO
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n.2. - Método Comparativo pela Renda Indireto
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B - Métodos do Custo

Denominam-se Métodos do Custo aqueles que trabalham essen

cialmente com os orçamentos para obter o custo de reprodução ou de substituição

do imóvel ou bens a serem avaliados. Lança mão dos métodos comparativos e da

previsão de encargos, para formular juízo sobre o custo do terreno e do orça

mento; depreciações e valorizações, para formular juízo sobre o custo das ben

feitorias.

Em suma, o Método Comparativo é aquele em que o valor de um

bem ou de suas partes constituintes é obtido através de dados de mercado, relati

vos a outros de características similares, consiste na determinação do valor de um

bem pela sua comparação direta com similares, através de seus preços de venda,

tendo em vista as características comuns elou semelhantes, e admitindo-se que

todos os que produzem os mesmos rendimentos têm valor igual ou guardam entre

si proporcionalidade linear. No processo comparativo a comparação entre o bem

em exame e os pesquisados é feita levando-se em conta as características intrin

secas de cada um e adaptando-se às diversas condições através de critérios e fór

mulas próprias. Consideram-se também os coeficientes dos diversos fatores que

valorizam ou desvalorizam o bem avaliando.

Compara os valores ou preços do mercado indiretamente, por

quanto o imóvel a ser avaliado é comparado depois de sua transformação hipoté

tica e por meio da renda prevista com essa transfonnação.

Assim sendo, o valor dos bens resulta de orçam~o sumário ou
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ILI. - Método Comparativo pela Renda Direto

I - Método Comparativo pelas Características

DIÁRIo DO SENADO FEDERÀL - SUPLEMENTO

Os métodos indiretos classificam-se em:

n-Métodos Comparativos pela Renda

- Métodos Comparativos de Dados do Mercado;
- Métodos do Custo.

- Método de Renda;

- Método Residual;

A - Métodos Comparativos de Dados do j\1ercado.

.Os métodos diretos classificam-se em:

Este método compara diretamente os valores ou preços do mer

cado, por meio da renda real ou prevista.

Assim denominados porque o meio usado para a comparação dos

valores ou preços do mercado é a renda real ou prevista. Esse método, por suá

vez, subdividem-se em:

Assim chamado porquanto os valores são comparáveis, basean

do-se a·comparação nas características dos bens.

Esses métodos são assim chamados porque o avaliador fonnula e

emite juízo sobre o valor, comparando os valores ou preços do mercado de imó

veis comparáveis, se subdividindo ainda em:
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Tipo e característica das Terras;

Presença de benfeitorias e culturas produtivas;

Capacidade de produção do imóvel;

Localização geográfica;

Tipo e condições de acesso;

- Método Comparativo pelas Características;

- Método da Renda ou da Capitalização Indireto ou Residual.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

- Método da Renda ou da Capitalização Indireto ou ResiduaL

58

avaliação de um imóvel rural devem ser considerados como premissas

fundamentais os fatores que mais influem na determinação de seu valor de mercado.

Tais fatores apresentamos a seguir:

Tendo em vista a natureza dos bens avaiiandos, sua situação géo-sócio

econômica e a disponibilidade de dados seguros foram adotados para definição

do valor os métodos a seguir:

.O resultado é obtido por meio da capitalização da renda líquida

residual atribuível ao terreno~ quando o objeto é somente este; e pela capitaliza

ção da renda líquida residual atribuível às benfeitorias, quando se procura o re

sultado somente para estas.

5..2.1. Elementos em Análise

5.1.1.

5..2.. .LJI'...L4 A AJ.JLLl,YA.JlU.

amaral d1aviia consultoria e planejamento rural
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Capitalização Direto;

é obtido diretamente pela capitalização da

ou de suas partes constituintes.

o

- Método ;yM .iI, .......Á.I..~ '",'-li

OU prevista do

em:

- Método do Custo pela Substituição.

57

Esses métodos são assim denominados porque o resultado obtido

somente fruto da capitalização da renda real ou prevista, podendo ser subdi-

_c -Métodos da Renda ou da Capitalização

Difere do anterior apenas nas benfeitorias a serem orçadas e de

preciadas. Neste caso? as benfeitorias não são mais iguais às que estão sendo

avaliadas e sim benfeitorias análogas, que possam substituir as existentes nas su-

as fmalidades e capacidades.

- Métodos do Custo pela Reprodução;

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL:~ SUPLEMENTO

Obtido o custo do terreno. obtém-se o das benfeitorias por meio

de orçamentos sumários ou pormenorizados de benfeitoria iguais (reprodução) às

que estão sendo avaliadas. Os bens serão depreciados de acordo com seu estado

de conservação, adequacidade, etc., ou valorizados de acordo com seu aprovei-

econômico.

detalhado ou da composição do custo de outros iguais ao avaliando (custo de

produção) ou equivalente (custo de substituição). Subdivide-se esse grupo em:

"1

,,_/.~-
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Em linhas gerais, uma propriedade rural em franca produção, proporcio

nando a colheita de frutos e a conseqüente produção de renda aos seus proprietá

rios pode ser equiparada a um estabelecimento industrial já implantado e que

proporciona lucros.

Assim o seu valor final não deve ser simplesmente a soma dos valores

apurados para as terras nuas, as benfeitorias e os demais bens. Mas deve-se con

siderar, isto sim, a adição de uma parcela que se convencionou chamar "Valor em

DIÁRIO DO SENADO FEDERÃ.L ~ SUPLEMÉNTO

Como se observa, o valor em marcha é algo intangível, relativo, de posse

real de uma propriedade rural, sempre em relação a uma outra não tão desenvol

vida

60

Particularmente, no que conceme as propriedades rurais, o valor em mar

cha seria a diferença entre duas propriedades gêmeas: uma produzindo renda

normal por estar em franca produção e outra não tão avançada.

"Going Concem Value" - "Valor em marcha", é a denominação dos auto

res americanos para aquele excesso de valor que as propriedades já estabelecidas

em franco regime operacional possuem a mais do que uma outra não em fase tão

adiantada

Em outras palavras, uma "terra de primeira" numa região, quase sempre é

diferente de outra ~'terra de primeira" referida para wna outra região. De acordo

com o exposto, o avaliador experiente procurará tabelas de conversão de classes

que sejam váli~ para a região do seu estudo, afastando as tabelas genéricas, ou

aquelas válidas para regiões cuja vocação seja diferente.

marcha".

amaral d'avila consultoria e planejamento rural
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Já quando a vocação regional é a utilização com pastagens as diferenças

de preços diminuem sensivelmente, pois uma pastagem em classe I e outra em

classe II terão a mesma capacidade de suporte e, portanto, sua capacidade de pro

dução será a mesma e, por conseqüência, os valores também serão idênticos. No

entanto, na mesma região de pastagens, terras de classes distanciadas já condu

zem a valores diversos, pois as capacidades de suporte das pastagens já serão di..

• Mercado imobiliário da região;

• Distância dos mercados consumidores dos produtos explorados;

• Qualidade da documentação;

• Going Concero Value - "Valor em marcha".

59

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

. ;;"':A __ ,_......

Assim, ao considerar-mos uma região onde a vocação regional compre

ende os cultivos anuais, uma Terra de classe I terá o valor bastante superior a

uma terra de classe II, pois esta exigirá mais recursos para que se obtenham a

mesma produção.

As diferentes classes são defmidas pelas suas limitações ao cultivo, ou

seguindo as necessidades de utilização de recursos adicionais para que se obte

nham produções semelhantes. Essas diferentes limitações ou diferentes necessi

dades de aplicações de recursos evidentemente variam com a utilização mais

adequada para o local e a época

o tipo e características das Terras é estudado através das "classes de ca

pacidade de uso das Terras". As terras são classificadas em três grupos e e~ oito

classes, numeradas de I à VIII, de acordo com suas características detenninadas

pelos estudos de conservação de solos.
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valor
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que .rnais contribuem para a fonnação do valor unitário (por ha da ãt:ea rura1),?

Visando a c~nsideração da elasticidade das ofertas, os preços unitários

(por ha da área) pedidos nos elementos comparativos relativos a ofertas foram

abatidos em 100/0 (dez porcento), compensando assim a superestimativa das

mesmas, para só então serem considerados nos cálculos estatísticos. Obtido o

aludido modelo matemático, basta a substituição das variáveis independentes

pelos seus respectivos valores referentes ao imóvel em estudo, realizando-se os

cálculos e encontrando assim °seu mais provável valor de venda, ou seja., ou seu

valor de mercado para venda à vista

Como primeiro passo na investigação do valor de mercado, foram reali

zadas extensas pesquisas na região visando a obtenção de elementos comparati

vos, ou seja, imóveis similares à venda ou já transacionados na mesma região

geo-econômica em que se localiza o imóvel objeto do presente estudo. Esses

elementos se encontram devidamente caracterizados no Anexo 2 do presente tra

balho.

Realizados os diversos testes estatísticos, constatamos que as variáveis

cas d.os elementos se relacionam entre si e contribuem para a

de venda

Para a avaliação do imóvel em tela, diante do campo amostraI satisfatório

obtido na pesquisa de mercado, foi utilizada a Estatística Inferenciai, através da

qual se obteve a equação que detennina °quanto e de que forma as caracteristi..

5.2.3. Resultados da Inferência Estatística

5.202. Critérios Técnicos

-)

.-' ' ,
,<>-~

./:' ,
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dos cinco anos

preços básicos7

objetivo a determi-

matemática

/.-x..~-..
........ '/ -'

\ J

'~--J'

preço.

que é a determinação

médios da região considerada, sendo aue sao
preços de terras tem

imóvel no qual se desenvolvem atividades eco-

suficientes para que sejam verificados

;':'C1J·:1C Sôo :10·... 0 . 3? . !):;< F.:.X C'!r Si2':;":'"':

: .~ -:.: C ê:: 'o flJ r-:=: g.:: ..... -:;. ~ '>_; . .:I ' C .~ - .. :: '

partindo-se da análise dos

de comércio, calculado segundo o critério preconizado

IBAPE e

presente, através da aplicação da fórmula

o

propriedade rural é

determinação do valor em marcha devem ser levados em conta:

precedentes e projetando-se a curva média dos resultados

nesses balanços para os três anos futuros.

influenciam o preço ou

deve-se considerar que esses parâmetros

estão intimamente ligados à

A) as despesas financeiras, calculadas a partir do cronograma físico

financeiro de reprodução da propriedade avalianda, tendo-se

conta os capitais investidos e os respectivos períodos de imobiliza

ção; tais despesas, uma vez somadas, devem ser reduzidas ao

os

consultoria e planejamento

nômic.as de limitada rentabilidade, em nosso meio, incapazes de absorver e

fatores de produção improdutivos.

Rua Cc. F-::oric:o Vc;:-=·~. .;7 . ';'!o :.lo· ~r-o . C:~

~·r'iaJl'de:)r.Jco~er-::,:; }or:-O'OiCC'I"O I:'=--;: ::.

c

t~



)

= 8.659,35 ha
=1

=0

• ÁREA

• POTENCIAL
• ACESSO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~. SUPLEMENTO

64

"~-.J'

(V.U.) =483,550-46,204 Lo (8.659,350) + 144,25 (1) +171,280 (O)

Valar do IMÓVEL "A" =R.$ 20S,89/ha x 8.659,35ha

arredondando:

V.Unitário (por ba de área rural) =RS 268;89/ha

Multiplicando-se esse unitário pela área do IMÓVEL "A" em análise,

temos seu valor para venda à vista, em Outubro de 1.999, é de:

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o com

po~ento do valor, temos:

A área do llviÓVEL 4'A", objeto da presente avaliação apresenta as se

guintes características:

5.2.4.1. IMÓVEL "A" - Fazenda Rio Crisósiomo

Analisados os gráficos de resíduos, não se verificou a existência de qual

qúer tendência de alinhamento, o que afasta a possibilidade de algwna variável

suficientemente importante na fonnação do valor não ter sido considerada no

modelo.

5.2..4. Valor Final das Terras -Sem Valor Econômico

/'- ~lO

~'-'J" ,\\.~- / - \
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0,9826

96,56%

(Correlação Fortíssima)

=Área Rural do Imóvel em hectares

=Potencial Madeireiro - Sim=l e Não=O

= Facilidade de Acesso - Sim=! e Não=O

Coeficiente de Correlação

Coeficiente de Determinação

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ;-SUPLEMENTO

ÁREA

POTENCIAL

ACESSO

Essa equação, realizados os testes, apresentou as seguintes características:

Todos os regressares considerados foram aceitos, isto é, a hipótese de ge

rem nulos foi reje~ dado que estes apresentaram significância inferior a 5,00..'0

em cada ramo do teste bicaudal, considerado o 1ft" critico da tabela de "Student".

Vale dizer, portanto, que esses regressores são importantes na fonnação do valor.

Isso significa que a equação retro explica 96,56% da variação da forma

ção do valor, ficando o percentual restante atribuído a eventuais erros de infor

mação, medidas e a variáveis que, embora influenciando na formação do valor,

não se destacaram suficientemente. A significância do modelo (O,70E-4%) reve

lou-se menor que S,<Y%, atendendo portanto o nível de precisão prescrito nas es

pecificas normas da ABNT. Não foi detectada a presença de "outliers"_

A aplicação da inferência estatística (vide Anexo 3) sobre o campo

amostrai (elementos comparativos) constantes do Anexo 2, consideradas essas

variáveis, revelou que o modelo matemático que melhor explica a formação do

valor é:

considerado o campo amostraI obtido na pesquisa.,

(V.U.) =483,550 -46,204 Lo (ÁREA) + 144,250 (ACESSO) + 171,280 (pOTENCIAL)

l.
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arredondando:

66

Valor do IlVIÓVEL"c" =R$ 239,22Jba x 4.490,78 ha

DIÁRIO DO SENADO FEDEm-~"SUPLEMÊNTO

Ob3: o valor econômico do potencial madeireiro não foi possivel ser ÚitrmilUuio
análiu esuuistica., tendo sido calculado em separado (Vide Anao 3 o

Técnicas)

(V.u.) =~'''::''I::'1tIl-·~Il~

Multiplicando-se esse unitário pela área do IMÓVEL "C' em análise,

temos seu valor para venda à vista, em Outubro de 1.999, é de: .

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o com

portamento do valor, temos:

A área do Il\1ÓVEL "C", objeto da presente avaliação apresenta as se

guintes características:

5.2.4.3. IMÓVEL "C " - Fazends Santana

consultoria e planejamento rural
Ruo Oe FoCrício Vcr.-:pre. 67 - '~';!C ~Jlo~or.c - CE? J"':OIJ.::i2C

;,:~; E-~oll:oeprocomerCici ~O~C·OiOC'l.!C.:::O:'r1 Cr

?

( .~\

Q

Junho de 2000

reais)

241,93Jha x 4.235,OOha

:-:::C!I de~·0r~;c. ;c""r,O"; O:h

pela área do IMÓVEL ''B'' em análise,

1.999, é

"B"-

65

o valor econômico do potencial maáéreiro não foi possivel ser determinado
an~ estatistica. tendo sido calculado em separado (Vide Anao 3 ~

Técnicas)

Multiplicando-se esse

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o com-

DE rvfERCADO PARA VENDA SEM VALOR LJ~_AJL'nJIYUL,U

port~ento do valor, temos:

A área do Th1ÓVEL "'B", objeto da presente avaliação apresenta as se

guintes características:

E·mOII:deorocc:r.erCicl·l Orr.C'':JiCC'll':J ,:()'To :;r

consultoria e planejamento
Rua )r. =obriCI'J ';cr-ore. ~ 7 ·::!c ')0' Or"'':l - C:~ QLlO; J-G20 . 3:JO 'Cu o . S? . 2S:,úF':'X
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=2.182,27 ha

=0

DIÁRIO DO SENADO FEDERÁL ~ SUPLEMÉNTO

(oitocentos e vinte mil reais)

VALOR VÁLIDO PARA OUTUBRO DE 1.999

• ÁREA

• POTENCIAL
• ACESSO

V.Unitário (por ha de área rural) = RS 272,571ba

Obs: O valor eCDlIôliÚco dtJ pot~IICÜ:Ú madeireiro não foi possível se, dete111linado
pela análise mlZtistica., tendo sido ctUclÚado em sqJlUado (Vide Anuo J •
Análises TécnicllS)

(y.U.) = 483,550 - 46,204 Lo (2.182..27)+ 144,250 (1) +171,280 (O~

Multiplicando-se esse unitário pela área do IM:ÓVEL "E" em análise,

temos seu valor para venda àvista, em Outubro de 1.999, é de:

arredondando:

Valor do Il\.fÓVEL "E" =R$ 272,571ba x 2.182,27 ha

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica o com

portamento do valor, temos:

A área do IM:ÓVEL "E", objeto da presente avaliação apresenta as se

guintes características:

5.2.4.5. IMÓVEL "E" - Fazenda Samo Antonio

68

VALaR DE IvIERCADO PARA. VENDA SEM VALOR ECONÔ1\1ICO :

", .---, ~fl4

~dT'/( , <-
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= 3.206,29 ha

=1

=0

V.Unit. (por ha de área rural) =R$ 254,79/ba

Valor do WÓVEL 4)" = R$ 254,79&a x 3.206,29 ha

DIÁRIO DO SENADO FEDEm -'SUPLEMÉNTO

arredondando:

(um milhão e cem mil reais)

VALOR VÁLIDO PARA OUTUBRO DE 1.999

• ÁREA
• POTENCIAL

ACESSO

06s: O valor econômico do potencial madeireiro não foi possível ser determinado
pela análise estalistica, tendo sido calculado em separado (Vide Anuo 3 •
Análises Técnicas)

(V.U.) = 483,550 - 46,204 Lo (3.206,29)+ 144,250 (1) +171,280 (O)

Multiplicando-se esse unitário pela área do IMÓVEL "D" em análise,

temos seu valor para venda à vista, em Outubro de 1.999, é de:

Substituindo os valores dessas variáveis na equação que explica? com

portamento do valor, temos:

A área do Th1ÓVEL "D", objeto da presente avaliação apresenta as se

guintes características:

5.2.4.4. IMÓVEL "D" - Fazenda Santo Estevão

67

VALOR DE rvrERCADO PARA VENDA SEM VALüR ECONÔrvuCO :
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.o••o ..ooo•••••••o..oo..o R$ 5..320.000,00

.000000 RS 6.230.000.00

ECONÔMICO RS 11.550.000,00

;..::a-- .. _

Terras - Com Valor Econômico

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE.MENTO

Acrescentando-se sobre o valor anteriormente calculado o Valor Econô

mico do Potencial Madeireiro (Vide Anexo 3 .. Análises Técnicas), resulta para

Outubro de 1.999) o seguinte valor:

5.205.

""'\

Junho de. 2000Junho de 2000

· ...~-- ..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ohs: O valor econômico
análiu esúJ1fstic~ undo sido calculado em separado

Técnicas)

00924 Quinta-feira 22

arredondando:

OBS.:

o Va-

arredondando:

Computados todos 05 valores anteriormente calculados, resulta

lor Final das Terras, sem Valor Econômico, para Outubro de 1.999,
(

c~

0l~
/,,-~

///( / .
~_M.-!.··

//"'. .; ""
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4. Documentação Compulsada

5. Planta de Localização

1. Fotografias

2. Elementos Comparativos

3. Análises Técnicas
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Acompanham 5 (cinco) anexos:

PELA AMARAL D'AVILA CON5ULTORIA E PLANEJ

~~~Fi,
CREA n° 131.8981D CREA nO 133. 5210
Engenheiro Agrônomo Engenheiro ivil
Visto MT n.o 6.858

6. ENCERRAMENTO
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Encerrados os trabalhos, foi redigido e impresso este LAUDO, que se

compõe de 71 (setenta e uma) folhas escritas de um só lado, tendo sido então to

das rubricadas, menos esta última, que vai datada e assinada
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Vias de acesso- BR..158.
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Via de acesso - Tomada de um dos muitos projetos agropecuári

os encontrados na via de acesso ao Imóvel.
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Via de acesso - Bifurcação na BR-I5S. Saída para BR-158
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Avaliação da Fazenda Santa Terezinha
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Outra tomada apresentando características das espécies arbórea
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Tomada no interior das matas do Imóvel Avaliando.
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Outra tomada mostrando detalhes de um exemplar arbóreo do Imóvel.
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Outra tomada mostrando detalhes de wn exemplar arbóreo do Imóvel.
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Outra tomada mostrando detalhes de um exemplar arbóreo do Imóvel.
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Comparativo no, I : Fazenda em Vila Rica lorr: O
Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza MaÍao OXX (65) 554-1368 oVdVfL : V

Município: Vila Rica Uso do Imóvel: pecuária
Estado: Mato Grosso Topogratia PlanaoSím=l e Não=O: plana

Benf.Reprodutivas: médias Potencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: 1,00
Área do Imóvel (ha): 9.680,00 BeníNão Reprodutivas: médias

Acesso-Bom=1 e Não=O: 1,00 Fertilidade oAlta=} e Baixa=O:

Preço à Vista (R$): RS 3.600.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Área Rural , abatido em 10%: R$ 334,71

Observações:

I
OFERTA

VENDA
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Comparativo no. 2 : Fazenda em Vila Rica [OII': O

Fonte: Corretor Autonomo Sr. Osvaldo Rodri ~ez Barbacena - OXX (65) ~V!L : V

Município: Vila Rica Uso do Imóv~l: .pecuária

Estado: Mato Grosso Topografia Plana-Sim=1e Não=O: plana

Bent:Reprodurlvas: médias Potencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: O

Área do Imóvel (ha): 7.744,00 Benf..Não Reprodutivas: médias

AcessO'-Bom=1e Não9l: OFertilidade o Alta=1e Baixa=O:

Preço ã. Vista (RS): R.$ 480.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Áxea Rural , abatido em 10%: R$ 55,79

Observações: I
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Comparativo no. 5 : Fazenda em Vila Rica lorr: O
Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza Maia - OXX (65) 554-1368 - viivlL : V
Município: Vila RicalUso do Imóvel: .pecuária
Estado: Mato GrossolTopografia Plana-Sim=} e Não=O: plana
BeníReprodutivas: médias!Potencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: 1,00
Área do Imóvel (ha): 1.548,80IBenf.Não Reprodutivas: médias
Acesso-Bom=l e Não=O: °IFertilidade - Alta=1e Baixa=O:
Preço à Vista (R$): RS 560.000,00 I Mês: 10 Ano: 99
Preço por hectare de Área Rural, abatido em 10%: RS 325,41
Observações:

I OFERTA

VENDA
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Comparativo no. 9 : Fazenda em Vila Rica lorr: O

Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza Maia- OXX (65) 554-1368 - vdvlL: V

Município: ViJaRica Uso do Imóvel: pecuária

Estado: Mato Grosso Topogrnfia PIana-Sím=1e Não=O: plana

Ben.t:Reprodutivas: médias Potencial Madeireiro-Sim=1e Não=O: O

Área do Imóvel (ha): 2.420,00 BeníNão Reprodutivas: médias

Acesso-Bom=1e Não=(): OFertilidade - A1ta=1e Baixa=O:

Preço à Vista (RS): RS 300.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Áxea Rural, abatido em 100,/0: RS 111,57

Observações: I OFERTA
mrDA

-; \,'.-
"""'- /J\

Comparativo no. 7 : Fazenda em Vila Rica 10"-: O
Fonte: Corretor Autotlomo Sr. Jair Souza Maia - OXX (65) 554-1368 - VUVt1.: V
Município: Vila Rica Uso do Imóvel: 'PeCuária
Estado: Mato Grosso Topografia Plana-Sim=! eNão=O: plana

Benf.Reprooutivas: médias Potencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: O

Área do Imóvel (ha): 8.228,00 BeniNão Reprodutivas: médias

Acesso-Bom=1e Não=O: OFertilidade - Alta=1e Baixa=O:
Preço à Vista (R$): RS 2210.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Área Rural , abatido em 10%: lU 241,74

Observações:

I
OFERTA
VENDA

, Comparativo no. 8 : Fazenda em Vila Rica 10fT: O

Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza Maia- OXX (65) 554-1368 - VUVIL: V

Município: ViIaRica Uso do Imóvel: , pecuária

Estado: Mato Grosso Toporo:afia PIana-Sim=} e Não=O: plana

BeníReprodutivas: médias Potencial Madeireiro-Sim=1 e Não=O: O

Área do Imóvel (ha): 4.&40,00 Benf.Não Reprodutivas: médias

Acesso-Bom=1 e Não=(}: OFertilidade - Alta=1e Baixa=O:

Preço à Vista (RS): RS 500.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Área Rural , abatido em 10%: RS92,98

Obsertaçôes:
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Comparativo no. 4 : Fazenda em Vila Rica lOJT : O
Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza Maia· OXX (65) 554-1368 - Vi~VJL : V
Município: Vila RicaiUso do Imóvel: pecuária
Estado: Mato Grosso!Topografia Plana-Sim=l e Não=O: plana
BenfReprodutivas: médiasiPotencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: 1,00
Área do Imóvel (ha): 2.420,OO/BenLNão Reprodutivas: . médias
Acesso-8om= I e Não=O: 1,OOiFertilidade - Alta=l e Baixa=O:
Preço à Vista (R$): R$ 1.275.000,00 I Mês: 10 Ano: 99
Preço por hectare de Área Rural, abatido em 10%: R$ 474,17
Observações:

I
OFERTA

VENDA

Município: Vila Ricaluso do Imóvel:

Benf.Reprodutivas: médiasIPotencial Madeireiro-Sim=l e Não=O:

Fonte: Corretor Autonomo Sr. Jair Souza Maia- OXX (65) 554-1368 - VQVIL :

Estado: Mato GrossolTopografia Plana-Sim=l e Não=O:

Área do Imóvel (ha): 1268,OsIBent:Não Reprodutivas:

Preço à Vista (R$): RS 613.080,00 I Mês: 10 Ano:

Preço por hectare de Área Rural , abatido em 10%:

Observações:

Acesso-Bom=l e Não=O: 1,OO/Fertilidade - Alta=} e Baixa=O:

JComparativo no. 6 : faze1!c!a em Vila Rica lorr :
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Comparativo no. 13 : Fazenda em Confresa !Off: O

Fonte: Prefeitura Municipal de Confresa .. Sr. Wilson Freitas .. OXX (65) slvlL : V

Municípic: Confresa Uso do Imóvel: . pecuária

Estado: Mato Grosso Topografia PÍana..Sim=l e Não=O: plana

Benf.Reprodutivas: médias Potencial Madeireiro-Sim=l e Não=O: 1,00

Área do Imóvel (ha): 3.000,00 BeníNão Reprodutivas: médias

Acesso--Bom=l e Não=O: 1.00lFertilidade .. Alta=} e Baixa-O:

Preço ã Vista (R$): R$ 1.500.000,00 Mês: 10 Ano: 99

Preço por hectare de Área Rural, abatido em 10%: -. R$ 450,00

Observações: I
OFERTA
VENDA
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1,001 Fertilidade • Alta=l e Baixa=O:

2323,20 IBeníNão Reprodutivas:

10%:

600.000,00 I Mês: 10 Ano:
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Observações: .

Benf.Reprodutivas:

Comparativo no. 10 : Fazenda em Vila Rica

Fome: Corretor Autonomo Sr.

Municíoio:

Estado:
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EL MES ANO A.1. BENF.REPR. ACESSO POTENCIALaENF.N. REPR TOPO USO VIL OI PREÇO V.U. (R$/ha)

1 10 99 9.680,00 médias I I médias plana pecuária V O R$ 3.600.000,00 334,71

2 10 99 7.744,00 médias ° O médias plana pecuária V O R$ 480.000,00 55,79

3 10 99 2.294,16 médios 1 1 médias plana pecuária V O R$ 1.137.600,00 446,28

4 10 99 2.420,00 médias I I médias plana pecuária V O R$ 1.275.000,00 474,17

5 10 99 1.548,80 médias O I médias plana pecuária V O R$ 560.000,00 325,41

6 10 99 1.268.08 médias I I médias plana pecuária V O R$ 613.080,00 435,12

7 10 99 8.228,00 médias o ° médias plana pecuária V O R$ 2.210.000,00 241,74

8 10 99 4.840,00 médias O O médias plana pecuária V O R$ 500.000,00 92,98

9 10 99 2.420,00 médias O O médias plana pecuária V O R$ 300.000,00 111,57

10 10 99 2.323,20 médias I ° médias plana pecuária V O R$ 600.000,00 232,44

11 10 99 2.299,00 médias O ° médias plana pecuária V O R$ 350.000.00 137,02

12 10 99 5.808,00 médias I O médias plana pecuária V O R$ 1.800.000,00 278,93
13 10 99 3.000,00 médias 1 I médias plana pecuária V O R$ 1.500.000,00 450,00
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ACESSO POTENCIAL

278,00 5.808.00

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Não=O.
Potencial Madeireiro - Sim=1 eNao=O.

6 435,12 1,268,08
.............................................__....................................

7 241,74 8.228,00
.........................................................._.........._.,

8 92,98 4.840,00
......................................................_....................._.._..........................................

9 111,57 2.420,00 o o
............................................................................................................................

10 232,44 2.323,20 1 o
............................._........._........_......._......._.....- ..._........_............._......._.
11 137.02 2..299,00 o o

13 450,00 3.000,00

12

N°Am. V.U. ÁREA

334,71 9.680,00
........... ......................~...................................-

2 55,79 7.744,00
..................................................

446,28 2.294,16

2.420,00

325,41 1.548,80

Infa Vl!TSdo J - ModD de~ InferenciaJ.

Data: 26/0utl1999
Nome 'do Arquivo: c:\infer3\4303set. iw3
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Distribuição das Variáveis
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Dispersão dos elementos

_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ .12.. ~ _

'7' ,
I 11' 10•

(elementos da amostra)

Dispersão

;2'

•

I • I , , 1" ,
-: - - - ~ •• - - ~ - - - ~ - - - i~ ". - .!'- -;- --- ~-

li I I

- ,. .. - --- _ .. -,. _... ~ -- - -,.. _......... ---.- ........: '.: :s. '

4,

- :. --"_: -~ -~ --~~---_:_ --- .~ ----:0~ _;. _

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLÊMENTO

S30,OO

448,33

3Sô,õl

=>:> 285,00

I

203,33

f
( 121,õl

t
40,00

~

Ju~o de 2000

Junho de 2000

~

SEf',~ ..!: ~'.>~ i,~;;=RAL

c: ~·'.~1;~.:.: .::: 2.~,,~~,~ Decom Pal~arnsn~-.r

[2-.., )J'.23. .J. 'i' Í-
F!s. --_._J-O 6C{ _'" ~ ..._

NTO

53,04%147,5

: 13
:3

: 31,6

Desvio Padrão Coef. Variação

Estatísticas Básicas

278,1

Vari'ável Média

v.u.
_·····~(AREÃ)····_········_··s:1·24-··_·····_··· ..Õ:662···_·······__··..·········ã~·1-5%-_·· ..·····
........................................................_ _........••....- _ .

ACESSO 0,538 0,519 96,36%
..........................- _ - _ .

POTENCIAL 0,538 0,519 96,36%

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL .s,J

NO de elementos da amostra
N° de variáveis independentes
N° de graus de liberdade : 9
Desvio Padrão da regressão

(
(".

A

•••.•.s
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//" Pãgina 3página
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~. --..:J:!' C~O~;JC':i'ie- rC:cl·::;'OlTC":W:C'n10 ..:c"':. :::>r

~

t·
( .
\.:

\...

c:;;:·

1

L·
L
C

~
f

3"
~

i
tA)

%

: .. ..,-:0·: ~=:.:~~(~. :::-''':.':.::~,: ,.: "::''- c'

10 20 30 40 50 eo 70 ao 90 100

AFifA

VJJ.

ACESSO
OI
'C;

~
a:l

>

POTENC1AL.

Coeficientes de Vmação

~ ·'--'0 . ·:-==7~c :~lê;': :. ~ O~'="~:·:-='1 ~o ~; :, ...... =:-
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Coeficiente de CciT~ação

Valor 1calculado
Valor t tabefado (t critico)
Coeficiente de Determinação
Coeficiente f ajustado

(para o nível de significãncia de 20,0 %)

(elementos da amostra)
C1.o::JJ:iljktlç1h:P:Co"~ Fo~

530

448,3
-~. - .. -.- ~ -', -- .....' __ ..... 1...... _ ..'.

I , ,

366,7

~
v

ru
~~
E \J\.
&. -

....J E. ; t\

« ~ I ""
ffi ~ ~ ~<
@~g ~I ~
i.J-':..iJ Z. (Cj
'-2 ~3~KL..-.6 o :

....,. ..c C\~]

z~~-~LU § ~
(/)ü

:;

~
w

530,00285.00 3166,61

Valor Observado

(elementos da amostra)

.g 363,33

.§
~ zas,oo
o
-ai
> 7JJ6pr

consultoria e planejamento rural

520,00

Regressão

:~~a::a~a::~c~~:.:~:~~./:~~~~;:~~::~~a::: ~~? "~c ·)·02G ~.~~:'~:~:~:~;: ;:~~.') :G:;:c=:~·.~;~: )
amaral

f:
('

(

(

c'

C·
l:

()()
()

o

C
l.':

l

i~
o: '..
o

~ ~
o:: CJ "\? L .. ~
W Q) ~~II~'
.....1 '" ~ t'"
~;ij z Q:.
() ~ ~I""-iO ~ ;
t:'.( ~ i

Z l!?~.lj .'
111 5\)-:.\ ..!:!1
Cf; U -; t.:..

:r
ãJ
@
w

171,28 x [POTENCIAL]

117,8 170,7

-65,59 -26,82

Mínimo Máximo

Amostragem

10 12

, -'.- -~_ .. - ~ . - - -,.-

) • I I " t-._----- ....... __ ... _--_ .. _------- .. _-----
I I I I t I I ,

Ln([ÃREA]) +

80,00%.

285 r..;;...:..:..;:.:...::.~:...:...:..;::.:.:..:.,;~:...:.·--=·:- --

203,3

121 ,7

::)

>

[V.U.] :: 483,55

./
.. Y

:")'..J::J \::r =::cr:c:c ....:::-:-::i~-:. :;;7 . '/.:0 f.1::;·:c~c ..::: J.lC:J·D2C :é~ =CU'O Sp·. P8X'I:~~~ :011) 572·7572

:'--'J" '::=:J~ :::'::-r,=~-:',::;;; ·::~;::·:J:-:lC·i,::J -:c- ::! E·:i.c:! C;:J~:Jru(ol ;:·c""!":c"; :la·... C:·~r'"'\.::>(

~~l

l.
r·



F Calculado : 84,16
F Tabelado : 3,863 (para o nível de signiticãncia de 5,000 %)
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334,7 375 -40,31 ·1.276

DIÁRIO DO SENADO FEDE

Tabela de Resíduos

Amostragem Observado Estimado Resíduo Normalizado

Resíduos da variável dependente ['·I.U.].

~

Junho de 2000
Junho de 2000

~

'LEMENTODIÁRIO DO SENADO FEDERA!- -

Sígnificdllda do moddo igual a O.7J:Jfr4%
Aceita·se a hipÓtttSt de a:islindJJ da rtg7f:SSiW.
fIIfw!/ de significdnda se enquadra em /'18 502189. /'Iivd RigorosD.

., OI062 Quiftta-feira 22

Variável Coeficiente t Calculado Significância Aceito

Significância dos Regressores (bicaudal)

fi;
c i
~~
~~
Co -j

<! ~ h.:
f5~:v1~
@~ ~ J \çJ~

8l~~i
~ ~\tJi i
tU §~ cri
f../j u l i!:

1,111

-0,443

0,0462

0,1501

1,461

4,742

35,,1

-14,01

91,52

439,1

69,8

441,5

92,98

474,2

55,79

446,3

4

8

3

2

9 -0,438 143,4
-_.._--._-----------

10 -1,472 1387

Amostragem Studentizado Quadrático

3 0,1663 22,48
..•..- -..- ..- -.-..-.------.---.--------- .

" 1,227 1232
.._.._-.__._-----_.._------_..._.._._-_.

5 0,424 99,28
_.._-----._--------

6 -1,293 1143
..-._..-.-----._--------.--

7 0,1525 11,96
..-------_..-._-------_._------

8 0,0522 2,135

9 111,6 123,5 -11,98 ..(),379
.•..__._._-....__...._.__...--..._.__.-..__.._.-......__...--_.._..._._.....-._...._._...--....__....__..

10 232,4 269,7 -37,24 -1,118
._._...._.--_..__..._._-----_.._-._-_._---_._._---..-...--------_...-

11 137 125,9 11,1 0,351
..._...._.....__.----_....__..-._--._-_...-.__.----_..-..---.-_.__.._-------

12 278 227,3 50,66 1,603
••• •• •••_. • ••• ._. ... ••••_._.__0

13 450 429,1 20,86 0,66

-1,716 1625._ ---- --_ _._._----_..__ -_._-_..__._ ...
2 -0,529 196,4

325,4 315,4 9,964 0,315
·····_··-·····_···6·······,·····,··········--435~1·_···- -········46ã:9···..·_·..·:33:a·1··---····_·-:1~õi ..--··
.. _ _ _ _-- _ _--.__ -.•......__ _.._.__ - _ _..

7 241,7 238,3 3,458 0,1094

págjna 7 l\ ina 7
",/ I

.' • J

'1. ~~/ / I - .. \
amaral d'avila consultoria e planejamento rural i' ,_ ' j ~ .

~:...o :r. ~obriC:O '/crrr;~~._6i. '/lIo r..!C~·.:Jr.o - CE? 0401.1·020 ~ Sõo ?ci:7Õ, SP. ~S;()F.':'X. :O:~I~=j~2.•7572)

:'~a:: '::-:o::~cco~erc ·::::~;.·orrO·O;:::c·I·'c :~-:'" Or :·rrc,1. d~:::(jrUrCI.:;'c~c~~ ::C. '.. ,.... l""'.or

f.?~

( ....

C'·

l.
C
t
t'
t
t
():

t""':
\..7

t·
C~

(i
{;.

L
C
O
(}

L~

C.
L.
c:
(.

\'
l

;:r.
c .
j~
(r. i
C.. -:

--= ê ~ ~.
<t ~ ! 'l\.
c:: C ("'\' f\
W Ijj t~

@~ I'''J~
Ll.. ~ z Cji
C "':i~, I~;
O 9~1 ;

~ ~~I 1

~ 8'9 te

c; II 5 -:;.7572

/.~./~/r6r.
/ / ~

. ,

0,8283

0,8% Sim

:: .~o! i .:J~ ~ ro r'.irC:·; C.... c' '; :;.:.. .:;.:.:, r-, .=r

-3,352b1

1,0000 -0.3744 0,7666

V.U. ÁREA Acesso POTENCIAL

ÁREA

v.u.

Correlações Parciais

(1esu bi.ctmJIsJ • Slgni.fid1st:i4 5,00-")

..·····ÃCES·S·õ'·················_···-bZ·········· ··············s:2õ5········_·..··1j3~1·(ijõio ..········si;:;;·..·······
··..·..P-ÕTENCiAL··....···········..b3·..-·__ ··_·....·_··9~7i3···· ....·_·····O~4~1et:3% ..····....s·i;..·..···

..·····ÃREA·························~:3744··-··· ..1·~OOÕ(i·······::õ:1430·· ..····..····~:1·569 ·..

............................................................................................._ .
ACESSO 0,7666 -0,1430 1,0000 0,3810

.............................._ _ _ .
POTENCIAL 0,8283 -0,1569 0,3810 1,0000

Os coejidmJt3.J4D imporuurte:S l'IId/ot71t4Ç4g dtJ 1'1ttJddc.
Actiúl-seg~dt! ts dI/ererzt.e de uro.
Nfpd de sipi.fic4rtd4se enqlUJlil'tl em NB SOM9, NIHl RlgOI"f1$O.

Coeficiente t de Student: t(crlt) =2.2622

~ ':-C:I '::!eC~'~ço"'"ê(r:C·'..~ Ij;;" C~IjICO'l:ic.::~~ .0:

amaraI dJavila consultoria e planejamento rural
PU'J or. ~COC':JO 'iClicre. ,:; 7 . VI!a Ua~ ono . CE:l 04G i .1·J2G . Sáo ;~l,,; o . $P . pe;CF':'X.
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-J ~ I
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UJ :; ri '\)
D ~ N "
UJ.~ ~ rI"i
!cl...,J~ ::J ~ I,:
Q '6 z; Ç)f
,-l . ':. ("'\ I ';'::: I

~J~ !
,/)ü~~-......, w..

=r
;'
@
w

520

~~-

UJPLEMEi'-l"O

v.u.

:·rr:o'!· ,:JeoT.:r;,;rc:.,?O .....·-:·:l ~''::'I a

J_ -'. - _ ~ .. :. _ - __ ;:. - ~,~ - - .. --

(elementos da amostra)

soot---· _o:. o;. - __ .. :. - .:.... _..;__ . __

2900

• • I I •

2400 J-' --. ',' - •• ,. ,- -. --,o' - - --', - - - -- ',' - - -.

19),) r -.... ~ ... -. ~ .. -.. ~ -----... ---... ---.

DIÁRlO DO SENADO FED

('4
Q
::l
~ 1400-1----- ... ·--.

o::

amaral d1avila consultoria e planejamento rural
iLo C'r F'ccr:c:o ','c:'"!"o!e. 67· \/:!o r~·:c·Ci.a· c:? J.lO:,J.J2C· 560 ~ct,;,o',_s.? _ P8X:F':'X. (G11)

='~a:i -=-::O'~':':l"j\er':lc!:~crrr::~oICO'/!'r:: .::- :;r

C"·

Junho de 2000

\ .'

(;

C.?
C
C'

(,

{ .

c)
C'
t
l
l
l~

l~:

Ú

O
Ü
li
(j.

Junho de 2000

~
ai
E

f~

'"t::
rn

C'-
c

....J o« g
.f..C.:::::
W G)

fZlg
LE...c.lJ

5"
i)'

~
w

v.u.

amostra)

435

(elementos

0.726

2.037 2566

0,409 123,3

39,17

56

22,33
o

~ 5,5
cu
~

DIÁRlODO

p\..o .~( ~cor:c!o ·j:.... cre. :> 7 . '·hio rvlc~:Cf"1J • CE? J~O! J·02G . 5':0 ?OL: Ó • SP

E· -.::.: deptoc·::>;r;e',:.:: ·.-:;"cr:- '::;'Oldo'J;IO co-r. :;! : .-::11

f"
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f.
t

L

c

OlO~ Quin141eira 22



01067 Quinta-feira 22

o \'v\f
~ \\i
cc ~
;:: .
~ -' (

...J ~ I I
<:" ~ tJ
ffi ~ r:J h/8 [;~; ~
u.. i~ ,.: 'iJ
O .g., \;..:i;i ~\JI[
O .. "'~ "
~ ~~r1: i
w 2~ i
~? 8 ~ tE'

5'"
«)'

@
w

LEME~g",

;...a-- ..........

n
-0,100 0,40 0,90 1,40 1,~ 2,40 2.so

(Resíduo normali:zado)Z

0,100

Im ~ (Resíduo DormaJizadoV

(elementos da amostra)

0,60

Q.91h----1------ ----+;--- ----+----. : : .
0,40 f -----~ . ---- ----,; ~ ----- ----. 12. ---

I •

2: '.:
J: Q30~l'-.... -~----- -.---~----- ----- -----

I I I

I I
a I I

, I

0,200 •• - - t3~- - - - - - - .... - :•• - • - - - - - - - - - - - -

DIÁRIO DO SENADO FEDERJre'

~M~iaferitlrliiniJt4pt;t/1tm$l!l""Outl.iJtn" •
h __~~~pHemptJGllÍl.~1ttJ~.~

Hii X Resíduo Normalilado Quadrático

12 0,637 Sim 0,38
..........................................- _ - _ -._._ - __ _ _ - .

13 0,0274 Sim 0,1724

1O 0,303 Sim 0,359

··_·······_··-···1·1-··_·········_············-1·:~1õ=2········--··-Si;:;;·····--··Õ:2627····-·

(lo) A~ IÚ Cooi CDnerpoNk à '1triJç4D m4r.ims :w.frú/l;l pdM~ do modeJJJ qllllJldo se ndra (1 eIeJrwr/q dJJ
amosznz. N~ deH ser IfIfliDr pe Fte.be:JJJJiD.
TodMDiS~tkl~~pdDte:!#M~

(..)H11s4Dl1$~d4d14gOMldsJ1i'latJ'i:.prem40.S40etl~lt~tUMtúI4lIDrobi:sellfeliemlltiist41ft::i4d4
o~pars ti CiJlIjT4mDtlaftk1fW.r Dbservt:t;4a.

~1página

/.'/1\ ~
~.-\j, ~

arnaral d'avila consultoria e planejamento rural / .. ~ I '.- c

:~~ )~::~~::,;~:~~:~~:?:7'"~~;,:~~~~()::; ~:' ~~cIJ·320 ~ ,~~,:o::~!~,:()0~ox:~~~~v~.; I 'o5~~.:s:~ )

~

(

L

(

(~

C
(
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\..
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l.~

\

l
L
L:
Ü

"E.::.D?

.Junho de 2000

5 &.;
c: J

c> :

~ /
o.. '-

-J e I
;.~ g I I
ül o r-l \.1
i"j ~ '~~ I
U.i·~ ~ ,,(
1.!"7' ; 'UO; 2, JK~
Q ~~.fÇJi
::; §\J;i,i
.:S:. :.;.J """. ~ I

til .~ \'J i
~ 8 "'i 'A'

I L::

:;
«)'

@
ti.)

•

10'

~

: '.-":) ·:';=·cr:."r=· ~ -:-:.:'': ::='.' ~ :.:~ ::"

12·

•
I I I t_ .. _.,. __ ._,----.-----.---- ...

(elementos da amostra)

_i. - __ 2~ ~ : ••: .9e- _:. :_. __ :._

_~ :_~. _; _~·__~7. ~ :\ ~_

Amostragem

10 12 14

- ~ --- -,- ---.---.... --.. - - - ... ---~ --
t f • • I

11 I

I .. '

0,11 - ~ - - - -:- - - - : - - - - ~ - - - .. - - • - ~ - - - ~ -~. - ~ -

1.8

-0,4

.1~

1,25

-0,95

o

~
~
~ 0,15
o
::J

:!:!
(/)
cu

Ct

"Oulliers"

Efeitos de cada Observação na Regressão

Gráfico de Indicação de Outliers

9

5 0,0361 Sim 0,446
-------._--_.-

6 ·0,1919 Sim 0,315
- .._--_......_._-
7 0.548x1CJ"2 Sim 0,485

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

·--·---8----1:ã74;1~--- Sim -"-Õ2157'-'
..-..--.----- 1,622x1CJ"2 -- Si;---Õ:252s-'-

0,595 Sim 0,447

··--··-·-:·-í-------·---õ:"õ29s-----··sirr;··-···-õ:29ã-·-·
.-- - "3-.--.---- 1,574x10-3----Si~---Õ:1B55-··--

.................- .._._.__.._--_._-----_._----_....._.._-_...
4 0,083 Sim 0,1806

F tabelado: 12,56 (para o "('lei de signffic:ãncia de 0,10 %)

Amostragem Distincia de Cook(") Aceito HU,)

~,,...,.:; . :-=::;;;c:-r.t:!':,.::: ~OI"!"'::':J'c':l'l::=,::- ::~

págirfál~10 •
.,'''., \--J-/\-

amaral d'avila consultoria e planejamento rural '~ ". . ~
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s

i~
.-: ~ :

~'~~
~'1; Z

D ~J
d..::'::~

z ~~~U1 (;
f.l)U

3"
li'
@
w

5"'
êi'
@
<.U

1,2

1,2

; í ~,~
?:~'~;~7:rc·~~~'~~ ~ê:,.; '.,S :~.~õ ~~)

.- SlJPLE:ME~O

=.I"!"'QI:

(elementos da amostra)

0,1167 0,333 0,55 0.767 0,983

ACeSSO

-----:------:------.-_ .. _--:-----

56

56 1 12.

POTENCw..

5,5

39,17

39.17

22,33

DIÁRIO DO SENADO FED

(elementos da amostra)

o
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:;:,

=o-;;
C)

o::

:·"--:0'1 :~.;.c~·:-·::·AJ"~:.: :: ; ~~~I:·::;CC\JI:O ':;'~i c~

amaral d'avila consultoria e planejamento
::'_::J:, =':=r:':: '.'-:~'=~.~. : ... "':l.: :.~c= c:"o . c:? 'J':C l.,~.020 - Séo

Junho de 2000
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e
-l l~

« ~
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CJ ~~
U,.l .~

w... -I':":

o"ªD s
<"3Z t.)

t.:J c.w8

E'~C'~ r'J::'<:!·~r~íC:;; c--nc~o cc:

56

L---- _____ ...
39,17

22,33

o
5"':;,

, "i
"C - -('- -. -- -'- ---- i"'Ui ' , . , @
~

t , , I

I I I I W, I , I

_ ____ 1_ ___9__ ,_____ "'> I I

-28,17

Verificação de Multicolinearidade:

'~~-:J :::;:. ::ç:::::c:o \/crrore. 67 • 'I!::J r·.!:J~ c~c . C2 j O~C1J·02C . 5óc ='=''; o . ~p • PSX,'F':'.X

:.''''''::: '::-::O~·)c':7·efc:C!'?orr.o~:I:':::C·1·:) .::.'" ='
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SENADO FEDERAL
C:';1:~&;i';o :::; t~1'::J e Decoro Parlament2r
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F\~·--l~o..JÍ ... f'

UPLEM13NTO

:·:rc:~ C:-::: ·:~1.irc: _:.c'-~c":; '==.; t~ cc,.....·.or

DIÁRIO DO SENADO FEDE

Regres.sor Limite Inferior Uma Superior

ÁREA =8.659,35
ACESSO =1
POTENCIAL =O

Formação dos Valores

ÁREA 190,61 22.7,16
._.._._._ _ _ __ _ - _._ _ _- __ _-_ -

ACESSO 196,70 221.07
...-._..__..-....._._._...._---_....-_....._...----_....-_.------.-......._...

POTENCIAL 194,64 223,14
.__._...-.-.__ ...._--_......_----_....._.-.-.._-....-..._--...__.....

E(V.U.) 155,48 2SU9
_....._ ...__..- ..__.._-------_...._-_._._--_._....-

Valor Estimado 178,19 239,58

Intervalos de Confianca
(estabelecidos para os regressares epara o valor esperado EM)

Intervalo de confiança de BO,O %:

Estima-se V.U. =208.89

Intervalo de confiança de 80,0 %para o valor estimado :
Minimo: 178,19 Máximo: 239,58

Para o O?njunto de variáveis independentes :

~
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FORMAÇÃO DO VALOR
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267,25

254,12

2~,34

Umite Superior

J":'C: ":<J2C . :6= .:=~ o ~ 9 •.:6X F.:l.~( :C': I

216,81

229,75

231,53

Regressar

ACESSO

Valor Estimado

ÁREA

DIÁRIO DO SENADO FEDE

ÁREA ::: 4.235,00
ACeSSO = 1
POTENCIAL =o

Estima-se V.U. =241,93

Intervalo de confiança de 80,0 %:

Intervalo de confiança de

Para o conjunto de variáveis independentes :

amaral d'avila consultoria e planejamento
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11t':'&'·

Formação dos Vslores

S~t\i/;J.:lrj FEDEf~AL

ConS~;ilO cl~ Ética ~ CeC(;iO Paf!amentai

(J E. P N~ aR. j9Cl-J~L:::_ _ ......_ .. ''=-+---

Fls. ..LfJ 8.fJ_... f _

Para o O?njunto de variáveis independentes :

ÁREA =4.490,78
ACESSO = 1
POTENCIAL =O

Estima-se V.U. =239,22

SEN,['I)O FEDERl~L

Ccns{;-::.. IJ.:~ t.tic3 ~ DCCQiO Per.2mer.t2r

r_.tf{ eP._f'!" _º-:?-:- I'LL--
Fls. _LO-D-f-1.------

Intervalo de confiança de BO,O %para o valor estimado :
Mfnimo: 213,70 Máximo: 264,75

Intervalos de Confiança
(estabefecidos para os regressares e para o vaior esperado EM)

Intervalo de confiança de SO,O %:

(

C'·
Regressor

ÁREA

Uma Inferior Uma Superior

233,68 244.77_ _-_ _._-_ _ _._.._..-._..__._--_ __._ _ .
ACesSO 227.04 251,41

..._.._ _----._ __ _._ _ -_.._._.-_.._-.._._--..__..-
POTENCIAL 224,98 253,47

....._.__..._ .....__._.._._..-_.._-_._..._-.__..._..__...- .._-
E(V.U.) 188,62 289,83-_..__._.._--------_.__.__..__._-_.-
Valor Estimado 213.70 264.75
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FORMAÇÃO DO VALOR
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Para o conjunto de variáveis independentes :

ÁREA :: 3.206,29
ACESSO = 1
POTENCIAL:: O

Estima·se V.U. :: 254,79.

01077 Quinta-feira:

S~:~!ADC t:::~: ~.~:R!\L

COgêP;·r:';ic~~e.:;')") ~~'!2i::

Fls. ( Q 8 '2_._.L_.._.~.

Intervalo de confiança de ao,o %para o valor estimado:
Mínimo: 2.29,73 Máximo: 279,85

Intervalos de Confiança
(estabelecidos para os regressares e para o valor esperado EM>

Intervalo de confiança de 80,0 %:

(
Regressor Umite Inferior limite Superior

( ÁREA

Acesso
253,81

242,60

255,78

266,96

·······põmciAL·························..24õ:s:4·······················_·269:õ4·~··_·_···

..- _- _ - _.._ -._ _ _.__._ .
Valor Estimado 229.73 279,85f~'

E(V.U.) 204,41 305,17
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SENi\~)Cr r:EDE.r~,L
Cc,ns?\h.) da ~tica a Decoro ?arlament2.~
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SÜPLEMENTO

.;....-.~ ......

ÁREA = 2.182,27
ACESSO =1
POTENCIAL = O

Farmação dos Valores

Estima.se V.U. =272,57

Para o conjunto de variáveis independentes :

J~ode2000

Junho de 2000

~-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL :..:i.U~NTO
01678 Quinta~ira 22

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado:
Mfnimo: 246,01 Máximo: 299,13

Intervalos de Confiança
(estabelecidos para os regressares e para o valor esperado E[Y])

Intervalo de confiança de 80,0 %:

.c
C

~

(

f

FORl\1AÇÃO DO VALüR

llvIÓVEL "E"

r

c

~

Regressor Umite Inferior Umite Superior

AAEA 264,12 281.01
..._ _..- __.__ _._.-_..__._ -_.-_ __..__..- .

ACeSSO 260,38 284.76
...•.......- ..__.- __..-_ __ ----_._.__._..- _ _ -_ _ .

POTENCIAL 258,32 286,82
..__...--._-....._-_._---_._----.._.._--_.__.....__.-

E(V.U.) 221,43 323,71
.._ _-_ _ -- _-_..__..__- __.-.._.._.__.._-..- --

Valor Estimado 246,01 299,13
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Através da análise técnica dos imóveis: Fazenda Rio Crisóstomo

VEL "A"), Fazenda Nossa Senhora (IM:ÓVEL "B"), Fazenda Santana (ThfÓVEL

"Cn
), Fazenda Santo Estevão "D"), Fazenda Santo Antônio (l11ÓVEL

_º-~_==I_í.f==-

!t7é/r;Z ,;Ç7

SEN/ü~C F~DER.Al

~~iCt.J e CeC0iO ?8r1amer:tzr

!";!;.

"E") .. de Santa Terezinha - Mato Grosso, em questão, podemos des-

tacar os aspectos à seguir:

c..
(~

("

Infra-EstruturlJI Produtiva: Bom;

Tecnológico da Atividade: Alto;

Presença de solos com várias características favo-

ráveis à implantação de projetos agropecuários;.

f~

~ .

i
r

Eda/oclinuitkas: Favoráveis às explorações

de corte;

restriçõesInexistência

//.'/~

,~

agronômicas em nível grave;

Boa de recursos hídricos,

mentando as opções de implantação de tecnologias

cas;

Fe11iJidade dos Solos: Existência uc:~W~ ~i:& ilJI.VU~"

que podem ser corrigidas;

d'avila consultoria planejamento rural
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Cçr~,;:.i~~:; G~; r'::t!s:.: ~: [:~~~:'rG P.;iia~~~ntar

~N°~ .. i ...7.%.._
F:~,__.! cJ37 P .. ._".

.. , ~'~.z-~'~:"~-r 1) Topografia: Sem restrições, devido à predominância do relevo varian

do de plano a levemente ondulado.

~'~'Cii Oeo!cri.H.~1 ;:c-n~';J c::: .; .:c,.... or

ANÁLISE EcoNÔwCA
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amaral d'aviJa consultoria e planejamento rural
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J) Principais limitações Agronômicas ao Uso Agrícola : Solos de mé

dia a baixa fertilidade~ moderadamente álicos!ácidos com satu

ração de bases média. Topografia favorável à moto

mecanização agrícola. Ressalte-se que as restrições existentes,

apresentam soluções técnica e economicamente viáveis, devido

à sua elevada relação beneficio/custo. Requerem wn manejo de

solos com correção da acidez e fertilização de macro e micro

nutrientes, baseada em resultados de análises dos solos, além da

adoção de tecnologias agronômicas como o plantio direto e r0

tação de culturas.
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SEN/~DO FEDer:t',L_
Conselho de t~ca e Deco;o ;::-2riA('jl~~~'o2.
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Fls. / ·t?9 f__.L-.o

Após a criação do Estado de Mato Grosso, todo o seu território passou a

2.2. VISão

Junho de 2000
"'~'iJJ :,;

,:·t

Junho de 2000

. - .. :.. _~ ·0: ~::AL
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J2 -J- ... _ ! Cf

090 p

pertencer à Amazônia Legal. Diversos programas elaborados para o desenvolvi

mento da Amazônia tem sido executado neste Estado contando com o apoio da

SUDAM, SUDECO E BASA

Mato Grosso possui atualmente cerca de 881.000 Km2. Limita-se ao

norte com os Estados do Amazonas e Pará, ao sul com Mato Grosso do Sul,

leste com o Estado de Goiás, a Oeste com o Estado de Rondônia e a Sudoeste

com a Bolívia. Tem como característica fundamental o vazio demográfico, visto

que segundo o último Anuário Estatístico do Brasil do ffiGE, a sua dénsidade

demográfica é de 1,2 l-t'3h1t'31'lt&:l>

2.3.

(' .....
t:

(~

{

(
realidade econômica estabelece que o valor da terra é proporcional ao

produzir e gerar lucros, como se dá com qualquer atividade produti-

Em todo o mundo a preferência dos produtores rurais tem sido pelas

que ofereçam maiores lucros por hectare, uma vez que esse lucro deter

os preços das terras.

("

no, predominando o curso de 10 grau.

Constatou-se que o maior número de habitantes concentra-se nos núcleos

de agropecuárias e não nas sedes municipais. Isto deve-se

ao grande desenvolvimento que a atividade recebendo dos

rurais. No setor educacional o número de alunos matriculados é peque-

C
f.
(~

c:de usooferecer a capacidade

somente por seu imóvel ou máquinas e instalações, mas

recursos naturais,

dos objetivos do trabalho avaliatório em se efetuar o

va Uma fábrica não

principalmente pela rentabilidade de sua produção.

~

~
Il/o!

I ,..

geração de

o setor florestal brasileiro contribui pare o desenvolvimento do País

tennos tributos, empregos e divisas,

estar social, de desenvolvimento regional e proteção ao meio ambiente.

amaral d1avila consultoria e planejamento rural /.
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se

destas informacões

possuam interesses particulares

existentes.

mesmo

visa fornecer subsídios aos planejadores, isto é, uma

~~

Este

cornpJiementar maiores informações através do diagnóstico sócio

econômico efetuado na área em estudo.

eIetlV:lre]:I1 na região terão consciência da realidade existente.
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'·t~··~~~ 2.4.2. Conjuntura Microeconômica
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Pesca - Esta atividade é insignificante em caráter comercial,
mas é de importância vital para a população que
consome o peixe como base alimentícia. Os rios de

maior potencialidade são: o Araguaia, o Xingú, o

Comandante Fontoura, o Rio Crisóstomo, o rio Ta

pirapé, o Rio das Mortes .e o Rio Cristalino.

,.... '
.n

Atualmente a pecuária predomina sobre a agricultu

ra. O gado existente na região na região é o mestiço
Nelore e o sistema criatório utilizado é o extensivo.

As gramíneas mais utilizadas para implantação das

pastagens são das variedades : Brachiária brizantha

(brizantão), Colonião, Brachiária decubens, Jaraguá,

Tanzânia., Andropogon, Brachiária humidícula, Gre

en Panic e o capim Estrela Africana.

No momento a agricultura não tem grande expressão

na microregião do imóvel avaliando. Os principais

cultivos são: do arroz, do feijão~ do milho, do café e
da mandioca, os quais são destinados à subsistência

da população local.

Pecuária-

Agricultura -

A pecuária de corte constitui wna das principais atividades econômicas

na região, concentrando-se no sul e leste, com parte das propriedades dedicada a

esta atividade localizadas ao longo da BR-IS8 . Também existem concentrações

agropecuárias em áreas carentes de infra-estrutura de transporte como nos muni

cípios de São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Canabra~

Confressa, bem como nos Municípios de Luciara, Alto Boa Vista e Liquilândia,

localizados ao sul dos imóveis avaliandos. Ocupam preferencialmente áreas de

floresta, introduzindo pastos plantados em que predomina o capim brizantão

(Braehiária brizantha). _. l~~'7
,,/
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Extrativismo minera/- Na região existem diversos garimpos para: explora-
ção de ouro. .

As serrarias enfrentam sérios problemas para o recebimento da matéria

prima no período das chuvas (dezembro à abril), quando as condições de tráfego

nas estradas são precárias.

Extrativismo vegetol- Na região há ocorrência de castanheiras, mas poucas
são exploradas comercialmente. Existem seringuei
ras nativas na região, mas não se tem nenhum dado

quantitativo da sua exploração.

Para o beneficiamento das madeiras acima citadas existem na região

inúmeras serrarias e empresas madeireiras. Algumas fazendas também possuem

suas próprias serrarias, que frequentemente comercializam o excedente no periOe

do do desmatamento.

As madeiras extraídas são destinadas ao consumo local, ao mercado in

terno do Estado de Mato Grosso e aos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande

do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Recursos madeireiros - As principais espécies exploradas economica

mente são: a cerejeira, o cedro-rosa, o jatobá, o ipê-roxo, a peroba-rosa, o ange

lim-pedra, a sucupira, o mangue, a favela, o vermelhão, a canela-amarela, a gara

pa, o pinho-cuiabano, a cupiúba, o louro-freijó, a garape~ °guaritá, o mari

nheiro, o garrote, o pau-óleo, o camburú, a morcegueira, o ipê-rosa, o cedrinho, a

aroeira, o maracatiara, o piqui, a massaranduba, e a itaúba, encontradas com re

lativa abundância, principalmente às margens dos cursos d'água

t~ -, J _..~
amaral d'avila consultoria e planejamento rural •._./' / \ } .

~~:o:, ;~:;.~~:::~:~:c~:'; :;'"":;:,,~~:'.';:~~ ~,=: a~c! J,G2C ;':~'i::ce::~';~"; ~~~~x; ;C,,: 1:::~'~5~~y

f'~

i_;

~

D

::.-j

r
~

...,;

:.~

~

L.

c:
t
I

;J
I:~

llIIo'

~

•



01088 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDE LEMEl'ITo- Junho de 2000
Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 01089 Quinta-feira 22

gr~des contingentes populacionais desta vez, originários do sul

do País, em particular dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catari

na. Transformações fisiênomicas ocorrem ao cabo de poucos meses e muitas ve·

A capacidade média de suporte das pastagens plantadas é atualmente de

1,75 unidades animaIlhá para o ano todo. No período das chuvas pode elevar-se

animallha, caindo após o período. Aplica-se, via de regra, o

Algumas propriedades não vacinam o rebanho, somente admi-

sal mineral, justificando ser a área bastante salubre.

zes em semanas'.

A rapidez do processo desgasta as riquezas por se antepor à base infra

estrutural. A falta de conhecimento da problemática ecológica regional leva a se

escolher explorações agropecuárias impróprias e técnicas inadequadas no trato da

terra. A orientação técnica deve portanto estar presente nesta fase.
( .

~ .,..,...-: .

Madeiras de alto valor são desprezadas ou mal utilizadas em áreas ca-

Se a em pauta, tiver condições de desenvolver as atividades agrá-

rias em suas melhores terras e com culturas ecologicamente adaptadas e se

beneficiá-las nas próprias áreas produtoras, nwn segundo passo, como

para a industrialização desses produtos visando os mercados dos grandes centros

consumidores do País e também à exportação, facilmente

as CIlSpartoooes regionais e promover o desenvolvimento sem riscos

ção acelerada do ambiente .

,,:~

A integração efetiva destas extensas áreas florestais será alcançada se for

gradual, tiver base técnico-científica e não sofrer solução de descontinuidade .

rentes de meios enquanto que em outras a castanheira, cujo corte é

proibido por lei, é serrada por falta de madeiras de qualidade. Árvores favoráveis

a fabricação de polpa e outras de utilidade variada, desconhecidas pelo mercado,

são queimadas indiscriminadamente.

p'-~ :~ r~cr~c'c ··....cr:-o~~, ~7 • 'J~:I,J i.~c" ::-~ ..::= J":C ~ .1.:::C
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os pecuaristas

/'

alcançados, tanto ~ estão instala

Grosso 2 (dois) frigoríficos, sendo

avaliandos.

Governo Federal no passado,

devolutas, surgindo assim novos

rentabilidade da pecuária de corte na região

variáveis necessárias

econômicos do ouro

do

65 Kmdos

gado.

das pastagens deve ser melhorado por meio de técnicas agro

aprimoradas como a subdivisão das pastagens e sua rotação.

é grande a preocupação dos investidores em dinamizar pecuá

atualmente desmatadas com o objetivo

empresariais., com recursos próprios

nôIDÍcas

sas
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As áreas indígenas, de conservação da natureza e de pesquis~ já 'exis

tentes, em estudos e propostas, completam a visão global da dinâmica da ocupa.

ção espacial desta região.

dades, raças e insumos utilizados. As infonnaçôes foram analisadas e

conferidas de acordo com os dados da inspeção ao imóvel e pesquisas

na região;
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41) Planilhas de custos de produção calculadas pelo Departamento de

Economia Agrícola da Amaral d'Avila Consultoria e Planejamento

Rural, além de planilhas de custos e pesquisas junto a instituições ofi..

ciais como:

"
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4. METODOLOGIA

IQg+
,,~

~ I.E.AJSP - Instituto de Economia Agrícola; e

=> I.A.C... Instituto Agronômico de ~piDas - SP;

=> lP.TJUSP - Divisão de Produtos Florestais/Instituto de Pesquisas

TecnológicaslUniversidade de São Paulo. ..

=> El'dPAERIMf .. Empresa Matogrossense de Pesquisa Agropecuária

e Extensão Rural;

=> Secretaria da Receita Federal .. Escritório Regional de Sinop (MT) ..

Setor de Pesquisas de valor de terras para cálculo do ITR - Imposto

Territorial Rural;

=> EMBRAPA/C.N.P.F. - Empresa B~i1eira de Pesquisa Agropecuá

ria/Centro Nacional de Pesquisas Florestais;

=> IPEF..ESALQIUSP - Instituto de Pesquisas Florestais da Escola

Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz" da Universidade de São

Paulo;

:) F.G.V/CEA .. Fundação Getúlio Vargas! Centro de Estudos Agrí

colas do Instituto Brasileiro de Economia;

=> F.E.A.L.Q/USP .. Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz"

da Universidade de São Paulo;

/~ /À j
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Norma oficial para avaliação de imóveis rurais, isto é NBR-S.799/85

da ABNT (Associação Brasileira' de Nonnas Técnicas), que fIXa as

condições exigíveis para a avaliação de imóveis ~s, dos seus frutos

e dos direitos sobre os mesmos;

• Estudos de mercado;

• Estado geral da cultura;

• Nível tecnológico da atividade;

• Produtividade e lucratividade em todos os estágios econômicos da ex-

ploração da atividade;

• Análise financeira e de risco;

• Estudos sobre a Taxa Interna de Retomo (TIR) do empreendimento;

• 'Análise da performance da atividade;

• Análise das planilhas de custos operacionais da atividade, implantada

na área avalianda, fornecidas pela empresa interessada, onde, constam

os custos de implantação, manutenção, coeficientes técni~os e índices

agronômicos e zootécnicos do empreendimento, produtividade

4.1. Critérios

Na análise econônúca dos imóveis avaliandos, atendendo ao nível de

precisão EXPEDITO são considerados os ítens a seguir:

.\..
I
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ce?so de abertura e possuem regular potencial madeireiro, dedicam-se à extração

e venda da madeira. Na elaboração do presente estudo econômico, considerou-se

os seguintes aspectos:

análise econômica dos imóveis avaliandos, podemos destacar os se

guintes e principais aspectos: 5.2. PersDectivas

do pós-porteira(meiosAlém dessas características, os aspectos

//

A crescente demanda mundial por produtos da l.UYU::3Uli11 U!~Ul;llr;lla.,

tamen~e com a maior demanda de sub-produtos florestais, tem dado suporte aos

preços da madeira no mercado internacional. Com isso, um dos mais im~'ortantles

produtos da economia rural brasileira e todo seu complexo agro-produtivo atra

vessam uma fase animadora. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de

madeira., e seu segmento madeireiro têm, pois, perspectivas muito boas.

Em face da disponibilidade de áreas de florestas nativas e dos custos de

extração mais baixos que os dos principais concorrentes no mercado internacio

nal a possibilidade de expansão da produção brasileira é uma realidade concreta.

Estudo, recentemente realizado pelo lPEF-ESALQIUSP - Instituto de

Florestais da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz" da Universidade

de São Paulo, sobre custos e rentabilidade da cadeia produtiva do setor extrati

vista madeireiro pennite mostrar que o produtor brasileiro tem condições de tra

balhar com lucro, em tennos médios, graças a um custo de produção

baixo. Considerando-se os resultados e conclusões desse estudo, fica

dente a boa rentabilidade da exploração da madeira.

de transporte, juros e taxa de câmbio), onde historicamente estão as desvantagens

brasileiras. Quanto à taxa de câmbio o problema foi solucionado

d'avila consultoria e planejamento rural
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ce!lte desvalorização cambial. No que diz respeito a infra-estrutura pelo menos,

caminha-se para uma solução. Isso é especialmente verdadeiro na área do trans

porte, o que deve ampliar a competitividade do produto brasileiro. 5.3. Método
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Enfi.m, descontadas as naturais dificuldades que todos os setores da eco

nomia enfrentam para se adaptar à abertura da economia e globalização dos mer

cados, as perspectivas do Setor Florestal brasileiro, se comparadas às Derspecti

!!! dos demais segmentos, são as melhores possíveis.
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A técnica de engenharia de avaliações recomendada ao presente estudo,

que foi adotada, é a metodologia consagrada, publicada no Livro AVALIA...

ÇÕES E PERÍCIAS, editado pela FEALQIESALQIUSP - Fundação de Estudos

Agr~os Luíz de Queiroz'Escola Superior de Agricultura "Luiz ~e Quei..

rói'/Universidade de São Paulo. Livro de autoria do ilustre e conceituado perito

rural e professor titular da disciplina de Engenharia de Avaliações Rurais e Perí

cias, da ESALQIUSP, o Doutor Valdemar Antônio Demétrio. A seguir, apresen

tamos a íntegra do texto acima referido, extraído da página 101 do livro: Avalia

ções e Perícias.

5.4.1. Te"il Nua

5.4. -Critérios de Avaliação de Uma Propriedade de Rural

Normalmente nas avaliações rurais, os peritos costumam. examinar e avaliar,

separadamente os seguintes elementos:

: .:-: -J:! ..j;::) t 'JC o1;eí c.~!.;. C!"';" c ~ C: (l a '/11 o ..: C: ~, Cr

São avaliados em função de sua capacidade de uso, localização e outros fato-

res, porém sem vegetação e sem benfeitorias. /1 OI
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No ano de 1997, a produção brasileira do setor florestal, segundo dados

diwlgados pelo IBGE, atingiu 920 mil toneladas de madeira nativa serrada ex

portada Quanto à produção consumida no mercado interno, foi atingido o nível

de 17.415.000 m3 de madeira serrada. O faturamento do segmento florestal nesse

período alcançou a sifta de 17,3 bilhões de dólares, alavancada pelos bons preços

obtidos nos últimos anos.

Pode-se esperar por um quadro de crescimento da produção nacional, po

rém a taxas mais equilibradas, onde se dará mais importância à melhora da pro

dutividade do que ao aumento indiscriminado das áreas de extração de madeira.

o Setor Florestal brasileiro está se tomando importante fonte geradora de

divisas e de saldo em nossa balança comerciai. Sua exportações nestes últimos

anos experimentaram crescimento extraordinário no volume. Isso se deve basi

camente àLei Kandir, que desonerou da cobrança do ICMS os produtos primári

os e semi-elaborados para exportação.

Atualmente, apesar do aumento da oferta do produto, as perspectivas

para o setor florestal no Brasil e no mundo são muito otimistas, devido b~ica

mente ao crescimento da demanda, em especial pelos asiáticos e europeus. No

entanto, os últimos acontecimentos nos mercados financeiros mundiais poderão

frustrar um pouco essa expectativa de crescimento, principalmente na Ásia, epi

centro da turbulência nas bolsas.
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aorofundado~ mais conceituado, além

florestais, isto é, do volume'de madeira exis-estimativa dos
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, envolvimento Florestal; IBAMAJ1vIT - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis; EMATERIMT - Empresa Brasileira de Assistência

Técnica e Extensão Rural, além de dados obtidos junto a empresas regionais do

setor e profissionais autônomos, que atuam na área de consultoria e pro

jetos de silvicultura.

('

Junho de 2000
Junho de 2000LEMENT~DIÁRJO DO SENADO FEDE~

Tudo aquilo que pode ser considerado como dádiva da natureza que se

encontra sobre o solo, fixado ou não a ele, ou mesmo logo abaixo da superficie

e aue possa ser extraído para vender ou ser usado na propriedade tais como:

matas e capoeiras (madeira, lenha), pedreiras e cascalheiras, jazidas diversas,

nascentes e quedas d'água,"

as

/107
,//\

ampla visão de conjunto da cobertura

amplo e estudo . fitogeo-

onde foram definidos os de

resultados são detalha..

Os o:ffsets

O!:.!!!J.~~~~

utilizados os métodos tradicionais de amostragem tisionômieo=-ecológico

cobertura vegetal

operações de

vegetaL

ser o de maior credibilidade oor tratar·se

i
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J .L..J.'I.lU.J1'VU n. - Centro

Dl~LU;;lli:1 de Pesquisas Agropecuárias; EMBRAPA 

Florestais; IBDFIMT - Instituto Brasileiro de Des-

madeireiro, situados na região em estudo, pesquisado

região como: EMP.A.ER - Empresa

médias regionais,

PesQUisa A5J:topecuária e Extensão

Obs: Em anexo, apresentamos xerox da capa do livro e da página

com o texto acima apresentado.

de pesquisas e levantamentos realizados na região em questão, e5

as espécies florestais susceptíveis de aproveitamento econômico

Considerando-se os
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Os pontos de Inventário Florestal são plotados nos ofIsets para

os trabalhos de campo, após os ambientes fitoecológicos estarem delimi

tados. O inventário florestal é uma das etapas mais importantes do tra-

balho de campo.

/"

D) Pontos de Inventário Florestal

Para o estudo da vegetação o Projeto Radam Brasil realizou a

coleta de material botânico.

C) Pontos de Coleta Botânica

Após a conclusão da interpretação preliminar são iniciadas aS vi

agens técnicas para o trabalho de campo para os locais pré-estabelecidos.

Nestes ambientes são feitas observações fisionômico-ecológico, coleta de

material botânico e inventário.

B) Trabalhos de Campo

A interpretação preliminar constitui a fase inicial do trabalho de

levantamento. É feita sobre os mosaicos semi-controlados de imagem de

Radar e do Satélite Landsat.

A) Interpretação Preliminar

cular-se a volumetria de madeira existente no imóvel avaliando, conforme des

crito no Volume 25 do Projeto Radam Brasil:
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Outros trabalhos realizados anteriormente no campo de fitogeografia,

nesta área não tiveram a oportunidade de reunir a riqueza de detalhes e informa

ções contidas no presente trabalho. A superioridade tecnológica atingida no ma

nuseio dos dados e elaboração desde relatório, em relação aos outros trabalhos,

deu-se principalmente devido ao uso das imagens de Radar e Satélite, com sua

extraordinária visão de conjunto para o mapeamento regional.

Com base na interpretação das imagens de Radar e no auxilio de outros

s~nsores, como as imagens de Satélite "Landsat". aliados às verificacões de

campo por operações aéreas e terrestres. foi possivei deserrvolver uma metodo

logia adequada para a realizacão do levantamento (itoecológico da região ava

lianda.

5.5.3. Resumo das Principais Etapas

Desse modo sucederam-se as seguintes etapas: interpretação preliminar.

operacões de campo. reinterpretação e integracão tisionômico-ecológica.

Para melhor entendimento da metodologia adotada no presen'

Avaliatório, apresentamos wn resumo das principais etapas p~das

A metodologia do Projeto Radam Brasil, para o mapeamento e levantamento

fitogeográfico, baseia-se numa série de adaptações que vem sendo aprimoradas

desde o início do projeto até o seu final. Esta metodologia leva em conta princi

palmente, o fato de ser este um levantamento regional condicional aos fatores de

tempo e custos operacionais. O instrumento empregado durante todo o levanta

mento para o estudo da vegetação foi a imagem de Radar e Satélite e .incursões de

.campo.
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equipe do Projeto Radam Brasil: Inventário Florestal

.. Medição de todos os indivíduos com CAP > 50em à altura do

peito (1,3Om)

5.6..

de amostra foram se-em cadaa região em

os seguintes critérios

- Medição de todos os individuos arbóreos;

.. Identificação e contagem de palmeiras;

Grau de regeneração das espécies arbóreas;

Descrição dos componentes de submata;

(

t:·
o Projeto Radam Brasil na

dos. dá uma visão global da área, definindo o

solo; çôes e explorável comercial. Em outra etapa, analisou a ocorrência de

Esta análise estatística., é parte do estudo fitoe;eográfico e

visa a fornecer elementos necessários ao olaneiamento florestal.

espécies, suas concentrações, sua volumetria por amostra (por classe de qualida

e diâmetro) e a freqüência de cada espécie dentro das diferentes classes de

comercialização.

( .

(

C.
t

e

técnicas da Divisão de Vegetação

Brasil, °procedimento para o trabalho dendrométrico

lU.i;:u.Çll~ VI ~(;lJ.ll"'''' do solo;

Classe Clualidade dos fustes dos indivíduos;

reconhecidos;Nomes

1:s"

l

pro-

.....--,

~\/ . :

./.' -

~·:;;c:: C:::·~r'.;(c! ~=~~ ; ''::='; ':: .;:- :::

à quantidade de dados manipulados, utiliza-se o sistema

cessaavnenro por computador que se constitui num meio seguro, rápido e

na obtenção dos resultados.
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unidade de amostra: 20 X 250m; e

regiões

: ..;(J:'; ::-:=~':''J ·:c:"""o;~. ~ i . "./.:ü ';1:;. :~:: " ~:= :":0' J-J1C :;::: =': ... ~ " ;?
: . ,..- 'J:! .:: -= =. ~ ~ .: - ~ ".: .c: ~ '=:- r: .. 'J: -: c 'I '::. : :: - ::.. : .. - ":; • -:~ ~ .. c .. _r t::: ~ : -: -:.... .:; '':;:J." ~: ':..':J'-;.:'

f"

.. !

;...

G
,'"
,j'



llog

01103 Quinta-feira 22

:·~o:: :jeo·cr~.HO! :;'C~~'~'ca': :.J C~,... :;j~

=variância

= desvio padrão

=número de unidades de amostras

=variância

= volume ou nO de árvores de cada unidade de amostra

= média do volume ou n° de árvores

52

s

x
xi

s=..J 52

n

52

S2 = 1: XP - nx2

n-l

Sx= SI..Jn

Onde,

Sx = erro padrão;

S =desvio padrão

n =número de unidades de amostras

Onde,

Onde,

5.6.5.5. EmJ de Amostragem

E%=Sx.l00
x

5.6.5.4. Erro-Padrio

5.6.5.3. Desvio Padrão

5.6.5.2. Variância
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=Número de Unidades de amostrasn

Onde,

X =Média

Xi =Volume ou nO de árvores de cada unidade de amostra

<t> = D.A.P(m)

H = altura comercial (m)

fI = fator de forma:(para correção da conicidade das árvores)

x=1: xiln

V=1!cI>.H.ff
4

Onde,

V = Volume

5.6.5.1. Volume Médio e Número de Árvores por hectare

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· ,

5.6.5. Fórmulas Utilizadas

5.6.4. Sistema de Amostragem

A seguir apresentamos as principais fórmulas utilizadas na Análise Esta..

tística do Inventário Florestal:

amostragem.

o Sistema AmostraI utilizado foi o de Amostragem Acidental Estratifica

da. Com este sistema, cada formação ou sub-formação é parte mais uniforme da

"população alvo" fazendo com que aumente a precisão, minimizando o erro de
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F' =Sl maior/S2 menor
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'.'"

Onde,

F'= Vaior calculado

S2 maior = variância de maior valor absoluto

E % := erro Gle amostragem

Sx = erro padrão

S2 menor =variância de menor valor absoluto

C.V. = s/X. 100

=médiax

(%) = Coeficiente de variação

f

~:

C·

Procedimento do teste:

Fonnulação de hipóteses:

Ho: X1 =X2

Hi : Xl #X2

Onde,

Xl e Xz representam as variâncias a. serem testadas

= média
5.6.5,,9. Teste '1"

Onde,

XIS X2 =estimativas das médias

OI e n2 =número de unidades de amostras

SI = variância média (ponderada)

t'=

Procedimento do teste:

Objetiva testar a igualdade ou não das médias de duas populações dis

tintas. É um teste análogo à análise de variância, sendo sua utilização restrita à.

comparação entre duas médias de cada vez.

Gomes (1978) ressalta que este teste dá resultados aproximados quando o

número de observações (n) de cada população a ser testada é diferente.
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....•~~.- 5.6.7.3. Equações de Regressão Utilizadas para a Obtenção do

Volume de Biomassa Parcial nas Áreas de Savana (Cerrado)

f'
Fonnulação de hipóteses

HO: xl =x2

HI: xl # xl

5.6. 7.3.1. - Savana Arbórea Densa (Cerradão)

V(st) = 1,380315052 + 10,59567734 x G

Onde,

XI e X2.representam as médias a serem testadas
5.6.7.3.2. - Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado)

5.6.6. Representação GráfICa dos Resultados
(:
(":

V(st) = 1,009546076 + 7,279679252 x G

Onde,

J,

tl!~

ê .. ~o,: .:~: ...-:~.~,.~~:;: c--:·-: 'J ::C".' ':= ':~""I.=r

V(st) = volume de biomassa parcial (estéreolha).

G =área basa! por hectare.

Ri ?: 50% - usar Amostragem Estratificada ao Acaso

RI < 50% .. usar Amostragem em Grupo ou Conglomerado.

A seguir apresentamos em fonna de tabelas os principais resultados da

5.6.9. Resultados da Análise Estatística de Dados

5.6.8. CoefICiente de Correlação

Este índice é um valor indicativo do grau de variabilidade encontrado no

inventário, justificando o Sistema de Amostragem em. Grupos ou Conglomerados.

Com o cálculo do coeficiente de correlação (RI) confinna-se qual o sis·

tema de amostragem a ser usado, ou seja:

Análise Estatística do Inventário Florestal.
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5.6.7. Metodologia

5.6.7.2. Tamanho e Fomuz das Unidades de Amostras

Todas as unidades de amostras constituíram um retângulo de 250 mx 20

Dl, equivalente auma superficie de 0,5 ha.

5.6.7.1. Sistema de Amostragem

Foi utilizado °Sistema de Amostragem Estratificada ao acaso, de grande

aplicação em levantamentos de extensas áreas e comprovada diversificação de

sua cobertura vegetal. Aliado a isto, este sistema proporciona um aumento na

precisão das estimativas (Cochran, 1965).

Pennite visualizar o comportamento das variáveis (volume e número de

árvores) nas diferentes unidades de amostras, possibilitando desta maneira uma

análise empírica de sua homogeneidade ou heterogeneidade.
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o teste F para comparação entre as variâncias da Savana Arbórea Densa,

que ocorre de forma isolada, e a mesma formação, situada dentro do Contato Sa

vanaIFloresta EstacionaI, resultou não significante (Ft;=4,95>f';;;::3,08) para um

nível de 95% de probabilidade, ou seja, as duas variâncias estimam o mesmo pa

râmetro. Da mesma maneira, o teste revelou que não há diferença estatística si

gnificativa entre as duas médias comparadas (tF2,60>t':;(),38), igualmente para

uma probabilidade de 95%. Isto significa que os fatores responsáveis pela exis..

tência de áreas complexas como as de Tensão Ecológica entre a Savana e

resta Estacionai não exercem nenhuma influência na diferenciação estatística

lativa à estimativa dos parâmetros ora citados (média e variância).

Tendo em vista que o tipo de vegetação existente no imóvel avaliando

?

15

,.,/

tem condições de executar o

o volume de madeira sem casca por hectare que varia de~ .....................

acima exposta, também extraída do Volume 25 do

após aplicados diversos testes estatisticos~ apresenta o volume

hectare que é de 131,67 st/ha. Salientamos que o Projetomédio de

cies que suas

presas madeireiras como os apresentados abaixo, que apenas consideram as espé..

RadamBrasil considerou em seu estudo todas as espécies florestais de

aproveitamento comercia.4 diferindo dos inventários florestais realizados

classifica-se como obtêm-se através

d1avila consultoria e planejamento rural
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A sua estrutura homogênea _

parâmetros numéricos obtidos e constantes da Tabela 1. Os

estatisticos relativos
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Tal estudo deve seguir as exigências das normas da legislação florestal

para o 'Estado de Mato Grosso e legislação federal, principalmente a Lei Federal

4.771/63(Código Florestal), que dispõe sobre a política florestal no Brasil.
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E-maIl: deO!orurCI·g.·O'T!c·,:; :1::J" : ~or""'. Of

nativas.

b) Map~nto FlÚJgemático da Yeget!lfão - consiste

no estudo fisionômico-ecológico, através do qual

deteImina-se a localização e as espécies arbóreas

W'1

ti) Inventário Florestal - através do qual calcula-se o

real volume comercial de madeira

Nota: Ressaltamos que integram os projetos acima menciona

dos, itens importantes como:

2. Projeto de Des'llll1tlmu!nto • quando o objetivo é a exploração dos re

cursos florestais e posterior alteraÇão do uso do solo, atra

vés da implantação de um projeto agropecuário.

1. Projeto de Manejo SUSúntado - quando o objetivo é apenas a explo

ração dos recursos florestais, não havendo alteração no

uso do solo.

'. Outrossim, também devem ser observadas as demais leis, nonnas ~ porta

rias, relativas a legislação ambiental, notadamente as pertinentes à extração de

madeira, que determinam, que em toda área rural maior que 100,00 ha com ve

getação nativa, para ser concedida a autorização para extração de madeira, deve

se elaborar, apresentar ao mAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re

cursos Renováveis) e executar um dos projetos aseguir:

?J/ /
.' /. .:' ./...
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Assim sendo, no sentido de melhor corroborar a volumetria de maCieira

adotada neste trabalho, apresentamos os dados de duas empresas madeireiras da

região, sediadas em Vila Rica - MT, especializadas na área de Exploração Flo

restal, LC.B.E.M. - Indústria Comercio Beneficiamento e Exportação de Madei

ras Ltda e sÂl\1Eo LTDA, que realizaram Levantamentos da Cobertura Floristica

do imóvel avaliando, identificando algumas espécies florestais específicas ali

existentes como Jatobá, Mangue, Favela, Garapa, Vennelhão, Cedro, Xixá, Ca

maçari, Angelim, Pau-Óleo e Mandiocão e estimando o volume médio de madei-

Recomendamos. que antes de. :er realjzada a atração da madeira no re-

ra comercial das mesmas existente na área. O volume calculado por estas duas

empresas para as espécies citadas apresentou uma variação de 50,00 a 70,00

m.3/ha, vindo somar-se e contribuir na confmnação dos dados obtidos nos estu

dos e pesquisas que realizamos a respeito da estimativa do volume de madeira

existente no imóvel avaliando. Segue, em anexo, declaração das empresas cita

das, confirmando os dados mencionados.

De acordo com os dados obtidos nas pesquisas realizadas junto à empresas

privadas e ao Projeto RadamBrasil a volumetria de madeira existente no imóvel

avaliando variou de 50,00 a 189,98 m3/ba. Ressaltamos que no cálculo do valor

econômico do potencial madeireiro estamos usando o valor mínimo do ~tervalo de

variação do volume de madeira obtido nas pesquisas, descontado de 20%, resu1

tandoem:

é.~ o: I' -::~o r.: C C -n e rc: C 11;:: O rr O' C: O O '/11 a .c ~ -r.. b:
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a) IBAlviA - Obediência às normas da legislação pertinente (Código

Florestal e execução de Projeto de Manejo Sustenta

do/Projeto de Desmatamento);

b) I.E.F./MJ - Instituto Estadual de Florestas;

c) Planilhas de Custos Operacionais de Produção;

d) Relação Custo/Beneficio;

e) TlR - Taxa Intema de Retomo;

. f) Rentabilidade;

g) Parâmetros Especificas, tais como:Co

mica", "cedro", "cedrino'"

, ·'mandiocão", "espeteiro", "cambará", 'Iogarapeira", "cumbaru"

"guatambú", "mogno", "freijó", "champanhe'" "marfim", "virola",

A seguir apresentamos uma relação das principais espécies arbóreas nati

vas, susceptíveis de aproveitamento econômico no processo de extração de ma

microregião do imóvel avaliando: jatobá, angelim pedra, "angelim

ll~

(si) .(1)

Pé :=: RS 10,OO/st de madeira (1)

= 15.567,18 ha (3)

(1) Quantidade de Madeira considerada atrCNés dos parâmetros. proposições, pres

supostos e premissas apostas acim~ no ítem: 2.3. Estimativa dos Recursos Flo

restais. A Produtividade média de madeira por hectare baseada nos estudos téc

nicos de Inventário Florestal rea1izado.s na região em análise pelo Projeto RÃ

DAMBRASIL, empresas e profissionais autônomos do, região(em anexo declara..

ções). além de llfÍTit:Is instituições oficiais e privad!Js como: LP.T - lnstihlJO de

Pesquisas Tecnológicas I U.S.P • Universidade de São Paulo • Divisão de Pro

dutos Florestais; IPEF - Instituto de Pesquisas Florestais da ESALQ/USP; IE.F.

-Instituto Estadual de Florestas; SÂMEQ LTDA. - Vila Rica - MT(em ane:w de..

claração);L.C.B.E.M. - lnd.Com.BenefExp.Mad. Ltda.{em anexo dec/ara

ção);Prefeitu1'a Municipal de Santa Terezinha - MI; e etc.

Quantidade

Preço Médio de Mercado - Madeira

Explorada
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pau-brasil",

"pará-pará",

"maracatiára", "sor..

existe uma

4'garapeira", "pau ferro"

de

"castelo",

alves", "surucujuba", "goiabão"

aguano", "castanheira" "'cedro

:.-1;

, ('Ioguarantã", "canafistuIa", "louro

inúmeras empresas madeireiras localiza-

"am.esc1a", "morcegueira"

, ("garrote", '1'oxinho", ''pequi'', "pequiá",

l.4cedrão",
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= Receita Líquida Total
=Receita Líquida Unitária
=Quantidade de madeira por ha
= Área Explorada

R.L.U=Preço/m3

R.L.U = RS lO,OO/m3 de madeira

R.L.T.
R.L.U.
Q.C.
A.B.

Onde,

I R.LT. "'R.LU.xQ.C.xA.E. I

• HM] - Madeiras - Feliz Nalal- MT - reI: (065) 585-1236;

• N. C.A. - Madeiras - Feliz Natal - MI - Contato: Valderei Pescinelli - Tei: (065)

585-1144;

• Eng. Agrônomo Lenierson de Arruda - Cuiabá - MT - Tel: (065) 982-2933;

- Eng. Agrônomo e Floreslal Trajano Rodrigues da Silva - Cuiabá - Ml:

• Siderúrgica Mat. Prima L/da - Sr. Altair (Gerente de Carvão) - TeI.: (037) 214·

6100 Divinópo/is· Minas Gerais;

- Osdario Oliveira da Silva - Sinop - MI - Comprador de madeiras;

• Siderúrgica Santa Maria LIda - Sr. Leonardo Carrilho (Gerente de Carvão) 

Tel.: (037) 222-7180 - Divinópolis - Minas Gerais

- Siderúrgica São Cristóvão L/da -Sr. Teófilo {Gerente de Produção} - Tel.: (037)

222-6633 - Divinópolis • Minas Gerais

• Siderúrgica Fundivale LIda. • Sr. Venício Antônio de Oliveira (Gerente de Car

vão) - te/.: (037) 222.6900· Divinópolis - Minas Gerais

(5) Em anexo, apresentamos toda a documentação rejérenle aos itens acima rejêri

dos, que foi utilizada como parâmetro para corroborar opresente estudo.

AReceita Líquida.Total é calculado pela fónnula:

Para a Receita Líquida Unitárialm3 de madeira em pé (R.L.U.lm3), temos:

5.8. Cálculo do Valor Econômico da Madeira

l!J I
..,

,~~/\.; ~,
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(2) Preço liquido médio de mercado pago pela madeira. Este éo valor líquido rece

bido pelo m3 de madeira em pé, isto é, ficando todas as despesas de extração e

transporte da madeira até a indústria madeireira por conta do comprador. O pro

prietário da floresta recebe este valor livre de quaisquer despesas. Portanto pode

se considerar este valor como o Lucro obtüúJ pelo m3 de madeira. Este preço foi

pesquisado junto a várias empresas compradoras de madeira na região citadas

nos itens 1, seguindo em anexo, declarações das mesmas.

(~) Considerou-se a área de 15.56718 ha, onde aistem várias espécies de myores

que podem ser aproveitadas no processo de extração de madeira com aproveita

mento comercial pelas empresas maàeireiras da região. Da área total do imóvel

de 22.773.69 ha, considerou-se para e:rp/oração de madeira a área de 15.56718

ha(68,4% da área lotal). onde épermitida a e::rtração da madeira e:ristente. Man

teve-se 4.554,74 ha(2()O~ da área total) como Reserva Legal e 1.138,68 ha(5% da

área total) como área de Preservação Permanente. Portando estão atendidos os

dispositivos do. legislação ambiental, representada pelo Código Florestal - Lei

Federal n. o4.771/63.

(4) Instituições ofidais e empresas pesquisadas :

.. Prefeitw'a Municipal de Santa Terezinha - MT - Secretaria Municipal da Fa

zenda -Secretário Mwzicipa/ Sr.Ermelito Alves Silva - Tel: (065) 558 -1193,'

-lP.T.IU.S.P. '- Divisão de Produtos Florestais .. EngO Erwin R. Pere: Jara - teL:

(011) 268.2111/869.6122;

- EMPAER -Empresa MoJogrossense de Pesquisa Agropecuária eExtensão Rural;

- C.N.P.F.lEMBRAPÂ - Centro NacionoJ de Pesquisas Florestais da EMBRAPÂ;

- IPEF/ESALQ/USP - Instituto de Pesquisas Florestais da Escola Superior de

ÂgricubuTa ..Luir de QuejTóz" da Universidade de São Pcmlo;

- Madeireira Malào- União do Sul- MI'- Tel: (065) 546.1260;

- Madeireira Antonia:zi &: Cia Ltda. - Vila Rica .. MT- TeL 065 - 554 1345;

- LC.B.E.M. - Madeireira lida - Vila Rica - Mf

- Madeireira Tigre-Claudia-MI' - rei: (065) 546.116211377;

- SIDERCON - Sidenírgica Conceição do Pará Ltda. - teL: (037) 221.2166

- Sidenúgica Álamo LIda. - teI: (037) 221.6900;

- S~a.etaria de&~ de Fazenda do Governo de Mato Grosso - Agên'Xa Fazen- I
dária de Vua - MT.. I \ J\JD
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para a Receita Líquida Total (R..L.T.), temos:

. ··~:··:;'·.2.:>.~) FEDERAL
CO!'!$'~ir;() ÔI~ E~c;:;) e [JP:~i)i'O

(Itr' W O;).. I
~--. -._---._- ..- ...

fls·_L/i:3--_.1:..

Q.C.
A.E.

l.\.""'l.-lifH43 Jb"U.fYAUQ, Total

fonDa, ("

f~

~

6.226.872,00

15.567,18
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LEMENTO
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Continuação fIs 02.---------------------------~--------------

de ordem do livro 3-8 &$ fIa 109. em .data de .04 de março de

1961. 49)- HERMANO SACHATO adquiriu de ESTADO DE HATO GROSSO

conforme título definitivo expedido pelo D.T.C. deste Estado'

em data de Q3 de .dezembro.de 1960. Devidamente transcrito ne!

te Cartório sob o n9 5.157 .de.ordem do livro 3-H às f1s l~~t

em data de 04 de março de 19.61. 59}- ERNESTRO MACHADO HART1US

adquiriu de ESTADO DE HATO GROSSO. conforme título definitivo

expedido pelo D.T.C. deste Estado em data 4e la de novembro(

de l~&n. Devidamente tran&crito neste Cartório sob·o 09 5.158

de ordem do livro 3~a ã& fla l1~ em data de 04 de março de

1~61 69}- ~~ÀNCISCA SOUZA·HOLCK. adquiriu de ESTADO DE MATO 

GROSSO, confor,e titulo definitivo expedido pel~ D.T.C. DESTE

Estado em data. de 11 de ago&to'de 196Q. Devidamente traD~

crito neste CareStia 8Dh o n9 .5.376 d~ ordem do livro 3-H 

às f1a 21!l em data. de ,15 de. março de 1961.• 791·- HILTON DA

SILVA ,ONaECA, adquiriu de ESTADO DE MATO CRaSSO conforme tI
tulo d~finitivo. expedido pelo D.T.C. deate latada em'data de

11 de agos.to de 19.60.. Davi.damente transcrito ne~te Cartório.'

so~ o 09 5 •.315 de. ordem dO'livro 3~Bãs fla 2l! de 15 de'março

de 19~1. 891- lA.DtO DE CASTRO.LEITI, adquiriu de ESTADO DE ~

TO GROSSO, confor,e t1tulo definitivo expedido pelo D.T.C.

deste Estado em data de 11 de ~gosto de 196n. Devidamente

traancrito neate Ca~tSrio ao~ o n9 5.378 da'ordem do livro 

3-a ia'fla 22~ em.data d~ 15 de março de ~~~l. 991- HELENA 

FERREIRA JACOa, ADQU~~IU DO EStADO DE MAtO GROSSO,

tLtulo definitivo ~pedido pelo D.!.C. deate Eatado em data 

de 11 de agoato de 19An. Devidamente transcrito neata Cart!.

rio ao~ o nV 5.J8~ d~ o~dem do livro 3-a as fla 221 em data 

d~ 15 da março de 1~~1. la'l- ANA !E~EI1A DIAS ad~uiriu~o E

IADO DE MATO GR.OSSO, conforme. título definitivo' e.xpe.~ido.'.

D.I.C. deate Estado:e. data de 15 da mar~o·de 19&1 •.digo, 1. . .,. ~ ..'.
de agosto de 196.0. De.vid.~ente. tran8critoJ,meate_ Cart-or1.o s.oi:t.-

o n9 5.381 de. ordem do 1ívro"3-0· aE fIa 22~em .data de 15 de

,.. 0"''''0''''' nn o"r::t~"on '''''nlll1 IAotn "'O~A~CA oe 8A~~A DO GA~CAS.M;'- - H1~

CARTÓRIO Dq l0 OFÍCIO REGI' ,.. O~~IL~O
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS ESTAD ~E~~RO~O

VALDONVARJÃO HELEN ~OSTh~ARAr!r~,
li,bc:li,iu l'i/aliócJ c~..s.J'tfQbeliiJ.&JÓsli la

.~Cat1t)rAl~I'~Jll<,;MJ '.
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Certifico e dou fe qu e revendo neste 

Cartório nos-rtv~os' 02 de Registro Geral desta comarca'cons

tatei que .A COMPANHIA.DE DESENVOLVIMENTO DO ~RAGUAIA-CODEARA

S/A, e proprietária de uma área de terras com 93.596,9010

hectares (noventa e tres mil quinhentos e noventa e seis hec-

(j~~

C·
n

e dez centiares ) ,

de uma área maior com 196.502.24, 35 hectares

Ce n t ') e n ov e n t a e s e i a mil qui nh.e ntos e do i s .h e.c t a r es, v i n ~ e

e quatro ares e trinta e cinco centiares), formado por 24

glebas situadas no Municipio de Luciara-MT.neste·Co~arca de.~

Barra do Garçaa-MT p adquirida de ANTONIO'CARLOS JUNQUEIRA DE

MORAeS E SU~ MULHER E OUTROS, conforme.escritura pGblica d~.

compra e ~enda com cessão de transferência lavrada na notas

rabe~iio No~~e da Comarca da Capital do Estado de Dio Paulo

no livro 1.15U em data·de. 30 'de maio'de 1968 ~evidamente mat~~

cuIado neste Cartório s.oh· O, 'n9 13.541 de ordem do livro .02 -

( em data de 21 de janeiro de I~ ,digo, 26 de setemhro:de liSO.

C -' e. anteriormente tl'anacrito ne·ste Cartório 40Ú o n9 12.201 de

c: (, = ordem do livru 3-T as. fla. 113 datado de 06 de julh.o de 1968 -

() Que por aua vez ANTOUI~.CARLOS JUNQUEIRA DE MORAES E SUA MULHER

C. e. outros. adquiriram da gaguinte. maneira:lliO&ERTO DUARtE DE

li ALMEIDA, adquiriu d~ ESTADO DE HATO GROSSO,conforma titulo _I

EJ de.fini.tivo expedido pelo D.T'.C .. deate. Eatado' em data de 21

e de novemhro.·de 19.6.0.. Devidamente.. transcrito. ne.ate Cartório

C aoe o 09 5.14õ d~ oruem do ltvro' 3~U as fls 1~4 em data de

, a4 d~ mar~o~de 1~61. 2~1- MARIA TROMEM DE BRITO adquiriu de -

D ESTADO DE HATO GROSSO,.confor,e titulo definitivo pelo D.T.C.

I das te Estado em data d~ 0.3.12.6.0:. De.vidamente. tran&crito nes-

i te. Cartório 80b. o. n.' 5.148 de ardem do livro 3-B.. ·as. fIa 105· '

~ datado de. 04 de. marc;o..-de. 19.61. 39l- MARIA RASIOS. CAY~'A"a.dCl.ui-
~ riu de ESTADO"DE liATO GROSSO, conforme tItulo' d~finft!:vo,~:.tde

íP dido pelo D.T.C. des::te.. E..atado· em data de 01 4.fY'"dú~mhr~ ~
~ ,'. "; .'
~ eÀ:;;RloD;;iR:~7~;~eIM:~~~:;'~~~MA:~:~; ;~~g~:A:~t ~'156114
lii :. Rua Coronel Antonio Cristino Cort.. n. 8 • Fones: (065) 446-2143 e 446-2755 • CEP 78.300 1
~ ~ .
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Ca;rL~rio

1961. 199}- CONSU~wO

GROSSO, conforme-

...I.;;UU l;,J. uuaç ao : -.--.--.- - .." -- -.--'-- "'- --__ ';",__._ "' __ _.__

7;lbdúi/J li'u/h:ifJ

Rua Cel. Antônio C. Côrtes n° 8 - Fone (065) 861-1531 - Barra do G

CARTÓRIO DO l° OFíCIO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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24.09.61, devidamente transcrito sob o ng 6.798 de ordam .do II
vro 3-J,em 09.04.62.Que por sua vez ElZA ANTDNIA PEREIRA DARO~

SA adquiriu do ESTADO DE nATO GROSSO conforme titulo definiti-

vo expedido pelo OTC deste Estado em 30.09.60, devidamente III
transcrito sob o nQ 4.937 de ordem do livro 3-G,em 15.02.61. I
C)ISES F;RREIRA NASSER adquiriu de JOSE DE ftORAES conForme e~

critura pública de compra e venda lavrada nas Notas do Carto -

rio do 4g Oficio da comarca de Campo Grande, em 24.09.61, devi

damente transcrito sob o nQ 6.799 de ordem do livro 3-J,em 09

04.62.Que po~ sua vez JOSE DE ~DRAES adquiriu do ESTADO DE "~

TD GRDSSO conforme titulo definitivo expedido pelo dTC deste I
Estado em data de 30.09.60, devidamente transcrito sob o nQ

4.945 de ordem do livro 3-H,em 15.02.61.D)15E5 FERREIRA NASSER
adquiriu de JO"O OTA e s/mulher conforme escritura pública de

compra a ·venda lavrada nas Notas do Cartorio do 4; Orieio da

comarca de Campo Grande em 14.09.61, devidamente transcrito II
sob o nQ 6.801 de ordem do livro 3-J,em 09.04.62.QUB por sua

vez JDRD DTTA adquiriu do ESTADO DE "ATD GROSSO conforme titu-

lo definitivo expedido pelo OTC deste Estado em 13.09.60, devi

damente t~anscrito sob o nQ 4.941 de ordem do livro 3-H,em 15.

02.61.E)ISES FERREIRA NASSER adquiriu de NEIDE YOlANDA ~ENDON-

tA conforme escritura pública de compra e venda lavrada nss N~

tas do Cartorio do 4QOficio da coamrca de Campo Grande, nestel

Estado em·20.D9.61, devidamente transcrito sob o nO 6.804 de

ordem do livro 3-J,em 09.04.62.QUB por ·sua vez NEIDE YDlANDA I
~ENDONÇA adquiriu do ESTADO DE AATD GROSSO conro~me titulo dile

finitivo expedido pelo ore deste Estado em data de 13~.60 .,.

devidamente transcrito sob o nQ 4.952 do livro 3-H~. \02.61 ..

F)"IGUEL NASSER s outros adquiriram de JDRD RDftUA~O O ~RU
conforme escritura pública de compra e vendá~a na atas

. I .
do 42 Oficio da coamr~a de Campo Grande, ~nest~ E~tado

61, devidamente transcrito sob o nQ 6.807 ·de ordem do

CARTÓRIO DO 19 OfiCIO
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CERTIFICO E DOU FÉ, que revendo o livro D2-Registro '

Geral desta cidade e comarca de Barra do Garças,MT, constatei que a

Firma EMPREENDIMENTOS GERAIS RONCAOOR LTDA, é proprietária da uma área

de terras, situada no município da Luciara-MT, nesta comarca, com a

2.500 ha(dois mil e quinhentos hectares), desmembrada de uma área maio

adquiriu de ARAANDD CONDE, conForma Escritura Pública de Compra a Ven

da, lavrada nas Notas do SQ Tabelionato de Notas da Comarca de São Ps~

lo-SP, fls 116, LR 952 em 27.02.1980. Registrado sob o R-Ol-ll.715 LQ.
02 em 17.03.19S0. Que por sua vez ARMANDO CONDE adquiriu por Escritura

Publica de Divisão, lavrada nas Notas do aR Tabelionato de Notas' da

Comarca da Capital de São Paulo,Fls 83 19 951,em 14.02.1980. Registra

do sob q R-Ol-ll.643 19 02 em 25.02.1980, anteriormente matriculgJo

sob nQ 10.659 lR 02 em 25.10.1979. ARMANDO. CONDE E OUTROS adquiri~am I

da seguinte forma:lº)-ARAANOO CONDE e ARLINDO CONDE adquiriram d6PEORO

CONDE E OUTRO, conforme Escritura Publica da compra e venda, lavrada I

nas no tas do. 8 Q.ca r t ó r i o de No tas, da ci dada de s. PSIU1o- capi tal. no l 9

726, fls 222 em 27.06.l977,matricualdo sob o R-OI-6.aDO LQ 02 em
30.05.1978. ~-AR~ANDO CONDE E OUTROS adquiriram de ftIGUEl NASSER E

OUTROS, conrorme Escritura publica de compra e venda, lavrada nas No 

tas do Cartório do 10g Oficio da comarca da capital do Estado da Sao

Paulo, LQ 1.242, fls 289 em 23.01.1974, devidamente matriculado sob on g

6.800 lQ 02, anteriormente transcrito sob. o nQ 18.303 lQ3-AJ. Que por

sua vez PlIGUEl NASSER E OUTROS, adquiriram da seguine forma: A)-ISIS FERREIRA

NASSER adquiriu de~~Alt conforma escritura pública de compra'

e venda lavrada nas Notas do Cartório do 4g Ofício da comarca da Campo I

Grande, nesta Estado em 24.09.1961, devidamente transcrito sob nO 6.796 lQ3

J, em 09.04.62. Que por sua vez roNORU I'IRDAI adquiriu do ESTADO DE PlATO

GROSSO, conforme título definitivo expedido pelo OTC, des~ Estado em

data de 30.09.60, devidamente transcrito sob o nQ ~~~~Q

15.02.61. B)-ISES FERREIRA NASSER adquiriu de ElZK ANTpNIA

ROSSA conforme Escritura pública de compra e vencra~.sda
Notas do 42 Oficio da comarca de Campo Gr~~d~ nesta \Er

CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO
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n~1

Certifico a dou fá, que revendo o livro 02

Registro Geral desta comarca, constatei que BeN AGROPASTORIl

S/A á proprietária de um imova1 situad~ no município da LuciA

ra-MT, com a área de 50.104,2001 hectares, remanescente da

área de 50.432,7001 has., adquiriu de COMPANHIA DE DESENVOLVI

AENTO 00 ARAGUAIA-COOEARA conforme escritura pública de '. co~

pra e venda lavrada nas notas do cartório do 1Q Oficio da co-

marca de São Paulo-SP, no livro nQ 1.286,fls. 349 em 15 de

agosto de 1975, devidamente matriculado sob o nQ 14.490 de .

ordem do livro 02, anteriormente transcrito sob on g' 21.336' de

ordem, do livro 3-AD,em 27.10.75.Que por sua vez COOEARA S/A I
adquiriu de ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA DE ~ORAES e outros co~

forme escritura pública de compra e venda, lavrada nas Notas

do cartorio do Tabelião Nobre da coamrca do estado de São Pa~

lo, no livro nO 1.150 às fls.?, em data de 30 de maior ·de·

1968, devidamente transcrito sob o ng 12.201 de ordem do 11
vro 3-T, em data de OS.OS.68.Cue por sua vez ANTONIO CARLOS I
JUNOUEIRA DE ftORAES e outros adquirira~ da seguinte forma:1;)

ROBERTO DUARTE DE Al"EIDA edquiriu do ESTADO DE ftATO GROSSO I
conforme titulo definitivo expedido pelo OTC deste Estado em

data de 21 de novembro de 1960, devidamente transcrito sob

o n9 5.146 de ordem do ~ivro 3-H,em data de 04 de março de

1961. 20)MARIA TRDAEM DE BRITO adquiriu do E~TADO DE ftATO GRQ
SSO conforme titulo definitivo expedido pelo dTC deste estado

em data de 03 de dezembro de 1960, devidamente transcrito sob

o nº 5.148 de ordem do livro 3-H,em 04 de março de 1961. ~g)
MARIA BASTO CAVO adquiriu do ESTADI DE ftATO GROSSO conforme I
titulo def~nitivo expedido pelo OTe deste Estado em data~~ •

01.12.1960, transcritb:sbb::o~o9:.5;156·:LQ3:'H,; êni 04.0.3--;"êti.~g~ ....... ,
HERMANO SACHATD adqUiriu do ESTADD DEjftATD GROSSO'~~ ti
tulo d9fini~ivo expedi~o pelo O.T.C. dàs~a Estado.; I em

CARTÓRIO DO l° OFÍCIO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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cont· ••.•••••••••• fls. 04.

data de 30.09.60, devidamente transcrito sob o n9 4.937 de ord~m

do livro 3-G, em 15.02.61.L)JOSE NASSER a outros adquiriram de

JOSE DE ~DRAES conforme escritura pública de compra e venda l~

vrada nas Not~s do Cartorio do 4Q Oficio da comarca de Campo' 1/
Grande, neste Estado em data de 24.09.61., devidamente transcrito

sob o nQ 6.819 de ordem do livro 3-J,em 09.04.62.Que por sua

vaz JOSE DE AORAE5 adquiriu do ESTADO DE "ATO GROSSO conforme ti
tulo definitivo expedido pelo DTC deste Est?do em data-de 30.0?

60, devidamente transcrito sob o nQ 4.945 de ordem do livro 3-ti,

em 15.02061.M)JOSE NASSER e outros adquiriram de AINORU AAKUOAI/
e s/mulher conforme escritura pública de compra e venda lavradu

nas Notas do Cartorio do 4Q Oficio da coamrca de Campo Grande, /

neste Estado em data de 24.09.61, devidamente transcrito sob o

nQ 6.823 ae ordem do livro 3-J,em D9.04.62.Que por sua vez ftINO-
RU nAKUDAI adquiriu do ESTADO DE ~ATD GROSSO conforme titulo d~

finitivo expedido pelo OTe desta Estado em data da 30.09.60, de

vidamente transcrito sob o ng 4.943 de ordem do livro 3-H,em 15.

02.61.N)JOSE NASSER adqui~iu de AINORU RAKUDAI conforme escritu-

ra pública de compra e venda lavrada nas Notas do 4Q csttorio da

Comarca de Campo Grande t neste Estado em. data de 30.0a.61, devi

damente transcrito sob o n9 6.825 de ordem do livro 3-J,em 09.04.

62.Que por sua vez AINORU ftAKUDAI adquiriu conforme item Md~8ta

c~rtidão.O)JOSE NASSER adquiriu de NEIDE IDlANDA ftENDOaçA confo~

me escritura pública de compra e venda lavrada n~s Notas do Car

tório do 4Q Oficio da comarca de Campo Grande neste Estado ~m
data de 24008.61., devidamente transcrito sob o nQ' 6.827 de o~

dem do livro 3-J,em 09.04.62.Que por sua vez NEIDE IOlAHDA "E . ~

DONÇA adquiriu do ESTADO DE ~ATD GROSSO conforme tit~!def~ _

vo expedido pelo OTC desta Estado em data da 13.0~~~O, ~evidàme~ 

ta transcrito sob o n9 4.962 de ordem do livro3-~~5i.aZ.61. /
.~~
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12.60, davidj!,

conforme titu-

devidamente transcrito sob o nQ 5.18G

06 da março de 1961.14Q)MAGNOLIA DE LI
GROSSO conf.orme titulo definitivo

Estado em 20.12.60, transcrito sob o nº

06.03.61·. 1SS)JORGE E'fERRACHA a.&
conforme titulo definitivo exp~

da 19.12 60,transcrito sob o

data de 06.03.61.16 Q)GIlBERTO

GROSSO conf~~mg titulo

DTC deste Estado em data

adquiriu

tivo expedido

do livro 3-H,em 06 d=
março de 1961.17 Q )OORlINCK CAMARA VIeIRA adquiriu do

GROSSO conforme titulo definitivo expedido pelo OTC desta/

devidamente transcrito sob o nº

quiriu

n 9

cont ••••••••• fls. 03.

tacla em data de 20.12.60

ordem do livro 3-H j em
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Certifico e dou fé, qu~ revendo o livro 02
Registro Gerald esta comarca, cosntatei que BCN AGROPASTORIl S/

A é proprietária de um imovel situado no municipio de Luciara-M

T, com a área de 328,50 hectares, desmembrado do lote nQ 33 com

a superficie de 8.408,14 has, adquiriu de COMPANHIA DE DESENV01
VIMENTO 00 ARAGUAIA-CODEARA conforme escritura pública da pe~

muta, lavrada nas Notas do a9 Tabelionato de notes, da comarca/

da São Paulo-Capital, às Fls. 40, do livro n9 1.140 de 19 de

outubro de 1981, devidamente matriculado 'sob o R-01- 16.225 de

ordem do livro 02, em 23 da outubro de 1981.Cu epor sua. ve~

COMPANHIA DE DEZENVOlUIMENTQ DO ARAGUAIA COOEARA "adquiriu de

ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA DE ftORAES e Dutros conformeescritura I
pública de comora e venda, lavrada nas Notas do Cartorio do T~

belião Nobre da Comarca do estado de São Paulo, no livro nQ11S0

fls.?, em data de 30 da meio de 1968, devidamente matriculado I
sob o nO 13'.541 de ordem do livro 02, anteriormente transérito

sob o nO 12.201 do livro 3-T,em D6.06.68.Due por sua vez ANTD _

MIO CARLOS JUNQUEIRA DE ADRAE5 e Dutros adquiriram da seguinte'
forma: 1o) ROBERTD DUARTE DE AlftEIDA adquiriu do ESTADO DE jl flATO

GROSSD conforme titulo definitivo expedido pelo DTC deste Esta

do em 21.11.60, aevidamente transcrito sob o n9 5.146 de ordaM

do livro 3-H,em 04.03.61.2 Q)ftARIA TRO"EM DE BRITO adquiriu do

ESTADO DE RATO CROSSO conf.orme titulo definitivo expedido pelo

ore deste Estado em 03.12.60, devidamente transcrito sob o

) í'In2 5.148 de ordem do livro 3-H,em 04 de marçod e 1961. 3Q~! l~

RIA BASTO CAVO adquiriu do ESTADO DE ftATO GROSSO conforme \I

titulo definitivo expedido pelo OTC desta Estado em data ~
01.12.1960, transcrito sob o ng 5.156 L9 3-H, em 04.03.61~\

HERMANO 5ACHATO adquiriu do ESTADO DE "A~O GROSSO confotms I t~

tulo definitivo expedido pelo o.T.C. deste :.ESt;;-~_i em

....

:t
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cont .•••.•••••• fls. 04.

vidamente trnascrito sob o n Q 5.143 d eordem do livro 3-H,em 04

da março de 1961. 239)MOACIR GUIMARAES adquiriu do ESTADO DE M~

TO GROSSO conorme titulo definitivo expedido pelo DTC deste Ei
tado em data de 10 de agosto de 1960, devidamente transcrito Ii

sob o n9 3.602 de ardam do livro 3-E,em 22 de setembro de 19&0.

249)OOIlON GOMES RODRIGUES adquiriu do ESTADO DE RATO GROSSO 1/
conorma titulo definitivo expedido pelo orc deste Estado em d~

ta de 10 de agosto de 1960, devidamente trnascrito sob o nQ

3.605 de ordem do livro 3-E, em 22.09.60.CERTIFICO JINDA, que

foi transferido a totalidade da area para o Cartorio do 12 Ofi

cio de São felix do Araguaia-Mt,conforme matricula n9 11.034 de

ordem do livro 02, em nome da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 00 ~

ARAGUAI A=COOEARA•;~mmm~mm;mmm~TIHTITImmmH~~~mmm~m;mmTImmmmmmmmmm~m~mm~mmHHm~ffim

-O ref~rido é verdade e dou fé~

Garças, 17 da novembro de 1997.

&....

0t130 Quinta-feira 22

~

---- Rua Cc!. Antônio C. Côrtes na 8 - Fone (065) 861-1531 - Barra do Garças - MT _

c:
(,

r· o
:,

'-'

L

<
C,

~l2
r
(~-

[:

l~

C
Ü
@

D

~ ~

, \
I.i

;)



.~

01133 Quinta-feira 22

conforme titulo definitivo

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

deste Estado em data de 19.12.60,transcrito

do livro 3-H,em data de 06.03.61.16g

GROSSO

quiriu do ESTADO

cant .•

tado em da~a de 20.12.60, devidamente transcrito sob o

ordem do livro 3-H,em 06 de março de 1961.

adquiriu do ESTADO DE ~ATO GROSSO conforme titulo

expedido pelo DTC deste Estado em 20.12.60,.· transcrito sob

5.187 de ordem do livro 3-H,em 06.03.61. 1S$)JORGE

Tabelião Vitalício .

CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO
COMARCA DE BAR~DO GARÇAS
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cant" .

f
C.

- t Estado em data de 19.11.60,
C. 25 março de 1961. SQ)PAUlO DE t

ESTADO GROSSO conforme titulol {

orc em 11 (;
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ESTADO DE MAIO GROSSa

"C'ERT !DÃO '~UINZ'ENÁRIA"
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", '" ""'-. LO" \o".".~

COWARCA DE slO flUI DO ARAGUaiA

C'ERTIFICO 'E DOU n, que revendo nesta 5~:r

ventia. Registral, o Livro n.02 de Registro Geral desta Comarca

dele constatei que: SDZPFI CODEARA S/A, é proprie"tf.r1a de Uxr.n.

área de terras situada no :lRunicipio de Santa 'lereziDhe., nesta

Co:rr.arca de São Félix do Aroguaia , !s~do de Mato Groasf), re~'"

nescente com 136.593,6146ha, adquirida da 5mPEI mORTADCRA E

~CRT!DORA S/A,confo~e AGe! realiza~a em 30.06.94,publicada

no DOE aos 13.09.94, e registrada na Jueemat sob o :0..940.234-.

734, em. 31.o8.94,registrada sob o R.Ol-ll.300 de ordem do Li

vro n.02 desta serventia registral, em 13..10.94; QUi, por Sl?-a

vê Z I adquiriu de: COm'AmaA DE D'E5lmVOLVI1l'FlfTO DO !RAGUAI!= r.c~

~, confome UNIFICAÇIO das matríl:tü.as:87, 479, 2.861,2 ..8~2

2.857, 9.484, 9.489, 11.034, 11.054, 11.274 e 11.275 de orde~1

do livro :0..02 desta serventia registral, em 13.10.94, da seb~:n

te forma.:---------------------·
a.)matrícula. 87 de: NOVA CODiABA S/A, confome AGE realizada. em

29.01 .. 93,registrada Da. Jucemat sob os n.930199383 em 20.08.93,

e 930308123 em 2l ..12.93,publicada no DOE aos 1l.1l.93f:registT!.

da sob o ~,em 02.09.94,regis'trada sob o digo ,QUi, per

sua. vêz, adquiriu de::BC:N MO~cm.rroAmAºIo m:mAL S/A.,confoJ:"Jte ....

AGE, realizada em 30.12.91,registrada na jueepa sob o il.356,7

pulicada. 1'10 DOE em 16.10.92,registrada sob o ~,em 13.01.

94 desta. serventia.; QUE,por sua vêz, adq:uiriu da :COM:FlmIIA D.!j

D'F.S"ENVOLVIM'ENTO DO ARAGU.AIA-COD~ARA., con:f'o:rme EP~,la~ às f

75 do livro :0..1235. em 0gell.52, do 8S! Tabe110na.t~ notàs
,,;---...../ L

São hulo-SP, registrada. sob .0 R.OI-87,desta. s~ent~, .. em '.A..U.

lJ: .82; QU"E, por sua vêz, adquiriu conforme RmIS~O .AETmIOR 
.. ' ;,/

sob o n.13.54l livro 02 do CRI DE :BARlU. DO ~AS~. b)matn-

la. .4.79 de: COOAmIIA.DE DtsENVCLVDl.'ENTO DO AlUGUAIA-CODEARA.. - .

.~. 11 t,1

QJlICld(en.e Bno ea.m" t1
Ollcl~' elfl'••

Junho de 2000

...~:.e~.~~_

Junho de 2000

~-!

_ 11

'i

~~. ~...,~~J J)
t':ic.n". ~Jlitr~.
~~·"'IIc.\'!.OJ&:...
;;/~ :~"

'bG..\(l'.;.s"

SENADO FEDERAL
Consel~() de ~t!Cê e Decoro P21Í3ment;~1'

.BLE-~l9o~H-._.-

~.----LI '/~ --1.---- .'

~~~~
Olidal, TaballJS~

Cal1ório do 1& Oficio
Bana do Galças • MT

~\)Y;V'-'~- .

~

~- .........
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

cont •••••.••••• fls. 04.

vidamente trnascrito sob o n2 5.143 d eorde~ do livro 3-H,em 04

de março de 1961. 23Q)MOACIR GUIMAR~ES adquiriu do ESTADO DE ~!

TO GROSSO conorme titulo definitivo expedido pelo ore deste ri
tado em data de 10 de agosto de 1960, devidamente transcrito II
sob o nQ 3.602 de ordem do livro 3-E,em 22 de setembro da 1960.

24 Q )OOILON GOMES RODRIGUES adquiriu do ESTADO DE "ATO GROSSO 11

conorme titulo definitivo expedido pelo orc deste Estedo em d~

ta da 10 de agosto de 1960, devidamente trnascrito s~b o n~

3.605 da ordem do livro 3-E, em 22.09.6D.CERTIFICO jINDA, que

foi transferido a área da 328,50 has,para o Cartorio do 12 Of1

cio da São Felix do Araguaia-MT, conforme matricula nQ 11.054 t

LV 02, em nome de 8CN Agropastoril S/A.mm~~f:1HH~ffilli~H~mmmm~m~~r:mm~E~~~mm

O referido é verdade e dou fé.

Barra do Garças. 17 de novembro de 1997.

üoi
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fiUl lia ,"h~GijUl\

livro n.l.392, e~ 01.02.84. do 82 Cartório de

lo-5l?,'registrada sob o desta server.ti2. registr21, W

27 .. 0;.84; QUE, por sua vêz, a.dquiriu de CC1{~AmIIA D'S DFS3T~

VOLvn:. 'F.1~TO DO ARA GUAIA-CODEARA, cont'ome REGISTRO ANTERIOR 601

ordem do livro n.02 do CRI DE :BARRA DO GARçAS:;;;r.:~ ..

~;;;;;;;.".~~::;;;....,;;;~~ ...... de:COM?.A:NHIA D"S D'E5'ENVOLV!Mr:NTO DO !F..Am;l':~

de permuta. ,lavrada à.s do livro ~."

do 82 Tabelionato de Notas da Comarca _J
São PaUlo-SP, registrada sob o Re02-2.8;7, em 27.03.84
por Sua. vêz J adquiriu de :LnIDA LILLY CCrmE e .A.m1A.NDO COROE, c"'~·~

fOnte EP de per:urn:ta, lavrada às f.182 do livro :0.1.176, em 29

de notas de são PaUlo-SP, registradas

27 .03.84; ~UE, por sua adquiriu

.LttAGUAll-COD'&\RA., conforms .RE

Di :BARRA DO GARÇ.AS=1Il~ IJ ...

D'F.SmvCLV:nrB~lTO

lav::t'"S.da 

Cartório de Notas

desta. serventia,

\~.

Junpo de 2000

t.
t

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\1ENTODl] 36 Quinta-feira 22
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SENADO FEDERAL
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o referido é verdade. .

São Félix do Aragunia, 20/01/1.998

JJtr.ú'~• .e......
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gistr~l, for~ m~IFICADAS na matrí:cula n.l1.300, desta serven

tia regi9tral, em 13.10.94.:n=n=n=tt=,,~,,:...=It:.II=n=n=u=••=n=u=u="=
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.JlfoísW g'aualu1 eamo.
Ollcul s..Ó..tl.'.
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IEGISIRO IMOBtUÃIJO
ESTADO DE MIIO Giosso

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENT~

JÚliO OU 1.1 oficIO
i Df s10 ftUl DO IIIGUIII

AGROP~STORIL S/A, coItforme AGOE realizada em 16.l2.9l,regis

tradu DA Juce~a em 15.01.92 sob o n.10I,e publicada nO'~OE, em

25.04.93, conforme digo,registrada sob o AV.04-11.034, em 1~.

02.94; QUE, por. sua vêz COD'EARA AGROl?A3TORIL S/A, antiga :SCl; 

AGRO:PASTORIL S/A, adqui±n de :CODEARA CU DE DESENVOLVlMENTO _v
ARAGUA.IA, confome EP de conferencia de bens,lavrada ia f.3-:.'1

do livro n ..l.286, em 15.C8.75, do CRI de São Paulo-SP;regist~:..:.

da sob o n.ll.034 desta serventia, em 09.02.94; ~UE, por eu~ 1

vêz adquiriu cor~orme REGISTRO ANTERIOR sob o n.14.490 de o~

dem do livro n.02 do CRI DE :BARRA DO GARÇASa:M~. :1 )matrícula. 1~.

11.054 de:. COM'!-ANHIA DE DE3ElfVCLVI1:ENTO DO ARA.GUAll-CODl:ARA, 

conforme AGE realizada em 30.12.92,registrada na Jucemat sot o

n.930.157.273, em 06.07.93,publicada no DOE em 26.C4.93Jre~_

trada sob c R.02-11.054 desta serventia registral, em 25.03:~4

~UE, por sua vêz adquiriu de CODEARA AGROJ?ASTORlL S/A antig:~ I

:BCN AGRO:tLTCnIL S/A., conforme !GO'F. realizada em 16.12.91,ré::

gistrada na Jucepa sob o n.101,8,pub1icada no DOE em 25.04.93,

averbada sob o AV-Ol-ll.054 desta serventia registral, em 25.

03.94; QUE,por sua vêz, adquiriu de:CO~OAllliIAD"E Di5ERVOLVIMai

TO DO ARAGUAll-CODEARA, conforme E:Fpermu:ta, lavrada. às :f .40, do

livro n.l.140~ em data de 19.10.81, do Bit !f!abelionato de são 

:PauJ.o-S:PJ registrada sob o nell.054, desta serventia registra.1..

em 25.03.94; QUE, por sua. vêz, aãquiriu confonne R'SGISTRO ~L

RIOR sob o n.16.225 de ordem do livro n.02 do CRI DE BA.mU. DO s

GARÇ.AS:l4~.l):matrí:eula n.U.274 de& ccxeJlmIA. Di DlSENVOLV1M»r.rO

DO ARAGOAll-CODEAJU., confome matrícula n.li. ?74., desta serven

tia. em 23.09.94 e REGISTRO .mr'mIOR sob o n.13.;41, de erdém do

livro n.02 do CRI D'e :BARRA DO G.AB.Ç!S-MT. m)matrícula n.ll .. ?75 J

de:COl1PANHIA DE DESENVOLVm~TO DO ARAGUAIA-oOD"EARA, conforme 

matréiual n.l1.21~ desta serventia registral. em 23.09.9~ 4
TRO JJ~T"E!RIOR sob o n.13.541, d9 ordem do livro Il.02,/á.~ CRI t

D~· BARRA DO GARÇASdT.--e~IFICO AINDA, que as~~~
87, 479, 2.861, 2.862, 2.857, 9.484, 9.489, 11.034, .~054, 11.

O
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.~

vez

titulo derinitivo 8X~~

30009 .. 60 1l dsvidamente tran~

.. D2 .. 61.V)"IGUEl NAS5ER ~~

pública

Oficio

nesta Estado em 24 09 .. 51, d~

10.

adquiriu uo
expedido pelo O

sob

aJ-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Rua Cel. António C. Córtes

cont rls ..

Oricio

1âbdiJo Vitalício

CARTÓRIO DO 1I OFicIO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

~

Junho de 2000
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cont ••••• ~ •••••.••••• fls. OS.

DORALICE DA SILVA conforme escritura pública de compra e venda

lavrad3 nas notas do Cartorio do 420ficio da coamrca de Campo/

Grande em 08.09.61, deuida~enta transcrito sob o ng 6.865 do

livro 3-J,em 10.04.62.Que por sua vez ODRAlICE DA SILVA adqui

riu do ESTADO DE AATD GROSSO conforma titulo definitivo expedi
do pelo DTC deste Estado ~~devidamente 'transcrito sob o nQ

4.966 de ordem do livro 3-H. , em 15.02.61.AD)I5E5 fERREIRA NA~

SER adquiriu de AURElIA SALES CERVO conforme Escritura Pública

de compra e venda lavrada nas Notas do Cartório do 4g Ofício

de Campo Grande em data de 30/08/61, devidamente transcrito sob

o nQ 6.q29 de ordem do livro 3-J às fls.72, em data de 11 de

abril da 1962. Que por sua vez AURElIA SALES CERVO adquiriu d~

ESTADO DE ftATO GROSSO conforme título definitiv~ expedido pelo

O.T.C. deste Estado em data de 21.de novembro de 1960, devida

mente transcrito sob o nQ 4947 de ordem do livro 3-H às fls.

05 em data de 15 de fevereiro de 1961. AE)ISES fERREIRA NASSER
adquiriu de RAUL fAGUNDE5 conforme escritura pública de compra

e venda lavrada nas Notas do 49 Tabelião da Comarca da .Campo

Grande em 03/08/61, devidamente transcrito sob o n9 6.926 de

ordem do livro 3-J às f19.70, em data da 11 da abril de 1.962.

Que por sua vez RAUL FAGUNDES adquiriu do ~STADO DE AATD GROS
SO conforme titulo definitivo expedido pelo O.T.C. desta Esta

do em data de 25 de novemb~o de 1960, devidamente transcrito

sob o n9 4.974 de ordem do livro 3-H às fls.18, em data de

15 de fevereiro de 1961. AF) 15ES FERREIRA NASSER adquiriu de
RONALDD BOTELHO conforme escritura pública de compra e

lavrada nas Notas do Cartório do 4Q Tabelião de Notas

marca de Campo Grande em data de 20/09/61, devidamente t:.ans~

crito sob o nQ 6.924 da ordem do livro '3-J às rla.69?~ta.

de 11 de abril de 1962. Que por sua vez RDNALDO BOTElHO.adq~!

riu d~ ESTADO DE MATD GROSSO conforme título definitivo eXp'e-

CARTÓRIO DO I li OfiCIO
,COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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Junhe de 2000

\ -

(

C·: ....
f':
(

~

('

t.
i...
l
~,

(.

OC)
O
(~.

C~

t:
{';

C
C
Q;

C
L~

l·
t.
li
L
~~

L
f .

Junho de 2000

~
;..a.- •.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL~UPLEMENTO

~:~ü'V'-'~_·

cont •.•••.•••..•. rls. 07.

me titulo definitivo expedido pala OTC. deste Estado em data U~

30.11.60, devida~ante transcrito sob o ng 4.953 do livro 3-H J

em 15.D2.61.X)AIGUEL NASSER adquiriu de IVAN SALES conforme e~

critura pública de compra a venda lavrada nas Notas do Cart~

rio do 4g Oficio da comarca da Campo Grande, em data de 08.0ó

61, devidamente transcrito sob o nº 6.853 de ardam do livro 3

J,em 10.04.62.Que por sua vez IVAN SALES adquiriu do ESTADO DE
~ATO GROSSO conforme titulo definitivo expedido pelo DTC deste

Estado em data de 30.11.60, devidamente transcrito sob o nQ

4.959 de ordem do livro 3-H,em 15.02.61. Z)~IGUEL NASSER adq~l

riu "de RAUL FAGUNOES conforme escritura pública de compra e

v9nda lavrada nas Notas do Cartorio do 4Q Oficio da coamrce da

Campo Grand~ em 08.07.61, devidamente transcrito sob o nº

6.857 do livro 3-J,em 10.04.62.Que por sua vez RAUL fAGUNOES /

ajquiriu do ESTADO DE MATO GROSSO conforma titulo definitivo /

expedido pelo OTC deste Estado em 25.t1.50, devidamente tran!

crito sob o nQ 4.974 do livro 3-H,em 1S.02.61.AA)ftIGUEL NASSER

adquiiru de AURElIA SALES CUR~O confrome escritura pública da

compra e venda lavrada nas Notas do Cartorio do 4º Oficio da

Comarca de Campo Grande, em 08.07.61, devidamente transcrito /

sob o n2 6.858 do livro 3-J,em 10.04.62.Que por sua vez AURI 

LIRA SALES CURVO adqui~iu do ESTADO DE nATO GROSSO conforme ti
tulo definitivo expedido pelo OTe deste Estado em data de 21.

11.60, devidamente transcrito sob o n2 4.947 do livro 3-H, em
15.02.61.A8)~IGUEL NASSER adquiriu de NEIDE YOlANOA ~ENODNÇA /
conforme escritura publica de compra e venda lavrada nas Notas

do Cartorio do 42 Oficio da comarca de Campo Grande, em 25.09

61 devidamente transcrito sob o nQ 6.864 do livro 3-J,e~

04:62.aue por sua vez NEIDE YOLAHDA AENDDNÇA adquiriu do' Est~- <

DO DE MATO GROSSO conrorma titulo definitivo expedi~
deste Estado em data de 13.09.60, devidamente
n Q 4.952 do livro 3-H,em lS.02.61.AC)"IGULE NA55EW adq~iriu\de

CARTÓRIO DO 19 OFíCIO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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CARTÓRIO DO 1li OfiCIO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

-.~NVAR~ÃO
. 1àbeitJo Vit"Ucitl

cont ••••••••••••••••.••.••••••• 12

NAIR DE TDLEDO CAAARA NEDER adquiriu de FRANCISCA DE PAULA PIU~Q

.. !5

conforme escritura pública de compra e venda levrada nas Notw~

do 4Q Tabelião da comarca de Campo Grande, em 20/9/61, devida

mente transcrito sob o nQ 6.915 de ordem do livro 3-J às rls.55,

em data de 11 de abril de 1962. Que por sua vez FRANCISCA DE PAll
LA PINTO adquiriu do ESTADO DE ~ATO GROSSO conforme título defi

nitivo expedido pelo O.T.C. deste Estado em data da 01 de janei

ro de 1961, devidamente transcrito sob o nQ 4.965 de ordem do

livro 3-H às fls.14, em data da 15/02/1961. AT)HU~BERTO NEDER.a&

quiriu de IVAN SALES conrorme escritura pública de compra e ven-

da, lavrada nas Notas do Cartório do 49 Orício da Comarca de

Campo Grande em data de 30/a/61, devidamente transcrito sob o

n g 6.932 de ordem do livro 3-3 às f19.73, em data de 11/04/62.

Que per sua vez IVAN SALES adquiri~ do EST~DO DE ~ATO GROSSO co~

forme tít~10 definitivo expedido pelo O.T.C. deste Estado em da

ta de 30/11/196D, devidamente transcrito sob o nQ 4.959 de ord~m

do livre 3-H às fls.11, em 15/02/1961. AU)NAIR DE TOLEOO CAftARA
NEDER adquiriu de IVAN SALES conforme escritura pública de com

pra e venda lavrada nas Notas do 49 Tabelião da comarca de Campo

Grande, em 24/09/1961, devidamente transcrito sob o nQ 6.898

de ordem do livro 3-J às rIs.56 em data de 11/04/62. Que por sua

vez IVAN SALES adquiriu do ESTADO DE ftATO GROSSO conr~rme título

definitivo expedido pelo o.T.C. deste Estado em data de 30/11/60

devidamente transcrito sob o nQ 4.959 de ordem do livro 3~H às

fls.1l, em 15/02/1961.· AV) HUABERTD NEDER adquiriu de JDAD ROftJAlOO

DE ARRUDA conforme escritura pública de compra e venda. lavrada nas NE!

tas do Cartório do 4Q Ofício da Comarca de Campo Grande am data

de 28 de setembro de 1961, devidamente transcrito sob o n9 6.

de ordem do livro 3-J, às fla.75, em data.de 11/04/1962~~~ 90~\!
sua vez JOAO ROPIJAlOO DE ARRUDA adquiriu do ESTADO DE MTO GRU,SS

. I
conrorme tItulo definitivo expedido pelo O. T.C. deste' E.a.t.sd6 ~ em
data de 30/11/1960, d~vidamenta transcrito sob o ng 4.95~ d~ ar-
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cont 11.

mente transcrito sob o nQ 6.941 de ordem do livro 3-3, às ~ls.78

em data de 11 de abril de 1962. Que por sua vez RAUL FAGUNDES a&
quiriu do ESTADO DE MATO GROSSO conforme título definitivo expe

dido pelo O.T.C. deste Estado em data de 25 de novembro de 19GO,

devidamente transcrito sob o nQ 4.974 da ardam do livro 3-H às

fls.18, em data de 15 de fevereiro de 1961. AP) HUMBERTO iN~~ER

adquiriu de RONALDO BOTELHO conforme escritura pGblica de co~pra

e venda, lavrada nas Notaa do Cart6rio do ~g Oficio da comarca

de Campo Grande em 30/8/61, devidamen~e transcrito 'sob o ng

6.934 de ordem do livro 3-J às rls.74, em data de 11 de abril de

1962. Que por sua vez RONALDO BOTELHO adquiriu do ESTADO DE nATO
GROSSO conforme título definitivo expedido pelo O.T.C. deste Es

tado em data de 11/11/60, devidamente transcrito sob o nQ 4.969

da ordem do livro 3-H às rIs.16,. em data de 15 de fevereiro de

1961. AQ) NAIR DE lOLECO CAAARA NEDER adquiriu da RONALDD : OOTE

LHO conforma escritura pública de compra. e venda lavrada nas No

tas do 49 Tabelião da comarca de Campo Grande neste Estado, em

data da 24/9/61, devidamente transcrito sob o nQ 6.90a de ordem

do livro 3-J às fls.61, em data de 11 de abril de 1962. Que por

sua vez RONALDO BDTELHO adquiriu do ESTADO DE RATO GROSSO confo~

me título definitivo expedido pelo O.T .. C. deste Estado em data

de 11/11/60, devidamente transcrito sob o nQ 4.969 de ordem do

livro 3-H às r1s.16, em data de 1~ de fevereiro de 1961. AR) HU~

BERTO NEDER adquiriu de FRANCISCA DEPADUA PINTO conforme escri

tura pública de compra a venda lavrada nas Notas do Cartório do

4Q Ofício da comarca de Campo Grande em data de 26 da setembro

de 1961, devidamente transcrito sob o n9 6.940 de ordem do

3-3 às rls. 77» em data de 11 da abril da 1962·.. Que por sua
FRANCISCA DE PADUA PINTO _adquiriu do ESTADO DE flATO GROSSO co~

forme titulo definitivo exped~do palo O.T.C. deste~pm da~

ta de 01 de janeiro de 1961, devidamente transcrito sob 0f' n9
4.965 de ordem do livro 3-H, às f15.14 e~ data de l~/02/1961.AS)
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GARÇAS

~_..:-.-- .... Rua CeJ. Antônio C. Córtes 0 9 8 ..

Juimo de 2000

;;:-:::;

transcrito sob o ng 4.952 de ordem do livro 3-H às fISGO? am
adquiriu da JOSE

! RAE5 conforma escritura pública ds compra lavrada nas
C: Natas do 4g Tabelião da Comarca ds Campo Grande, a~ o8/07/l.9~1

(-- devidamente tran5crito sob o 6.aâ9 de ordem do livro 3-J às:t- o nQ .899 de ordam do livro 3-J às • 57, I { fIs.51, em 10 ds abril de 1962. Que po~ sua vez JOSE DE
lJua o li"IIn ....... .:

~dquiriu do ESTADO DE AATO GROSSO conforme título definitivo ex-

pedido p~lo O • deste Estado em data d? 30 de sete
( 1960, devidamente transcrito sob o ng 4.945 da ardem

~ - 8 ---
(P-

r-~ AZ) NASSER adquiriu PUlKUO..11 I I
("

I compra venda lavrada nas Notas do Cartório do 4Q Ofício da Co-
-t
t
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fichoC 6~ Comarca dfil São Féli~ do Araguaia.· MT_L__O...O...-.J P"ontlll. (06:S) :;,22..13SfS

SENADO FEDERAL
Con3e!ho de éiica e Decoro Panamel11.cr

..fi'p-N'~-!fi~
As. /IY~_:. __ ~

Olt;!1Oi CI.Ii".

CyCariL~~lIe .;Elna ,g~rl1os

....

·C :U~C;I~O~ .

~

Junh~e2000
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C
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.1 M Ó V E L: AY;02-~'. ~OQ- VoX1'leu 2q~.q064ha 9 ·193,3Qhg., a.o sr.J'OAO
~ .

lEI{ fiIBEIRO, ma.trí.cul~~s nga.ll.6,O e 11..651 ,FAZENDA ROMA. S~Q F'l~.

~:_~:~~:~_~~_::_:~::::_:: 1.99~.E~:~:~:1'_:::::::::~~====~
AV.O ~-11. 300-Vo~:dou :lO :íreo.~ rcspactivo.:l de:193~60ha, e 378,0315lm, Soe

S=.ROJ3ERV.'.L Cm~IA J1m1~UFJ:R.\, veja. m.c.-c,lJ..874 c 1.~.,875J i:U:1b:'t::: do liV'ro 

n2 02, dec~~.º-..n"l!is~~aJ..~oFélix do .Ar!lgu..--:.1.:l.,04 de j\tlho de --

l_~~~~ ,o~aubccre~:..=~~=_=~=~-::_==::~~=
.tV,Q4-11,10Q-Vendeu Q3 Ú=-c.~t::i I'espoctiv:1s de:5.GJO,'7lha.-F.tiZD!DA ~ÃO JC

?:TI1GOS j 5.595,59ha-FAZmmA SÃO JUDAS ;0, 6.079,2Gho.-p..~Z:s:l:m:.. SA~~ ..\· ~rn!Z;

lI~1\., à RECREIO AGROPECUÁRIA. ~ PABTICIPAÇOES LTDA t VOjllI: IJú. t:r:'cul=t:3 r..Qs ..

12.296, 12.296 e 12.297, todas do 2ivro nQ 02, deste Serviço RP.~ic~.

P1~nnd9 o -1':;'~Dêseent.t! de: 136,593z6J..42h;;.são Féli.."C do ~guo.i:l.,22 de

II sete:=.'bro di) 1.997.B.1, QQr ,Ofic~~bsc:rav!.---------------"'-'"
J ~ .

-;;;;;~;;:-;~~:-;:;;:-:;-;;::::peo;;=-;~~:;;:;;:::;:;;:~I
~QiiJco de :ks~i:b, ~OLurFs_onGa «JJ;1:o ......ana i ' 8,38"SOlla,ru e ndo~

fifri; ~;)8·.659,35hn, Fa.zendll ~o Cr1sóstolllO; 4.235,Oh:l., Fazenda Nos-I
sa sermo;;J 4.490. 78lJa, FazeDda San'tam ;\.s. ;lei'. ~'i'hai Faze;M.Q "OH l'l:Hlas..t--:4 Fll~enda Santo Bstawo; e. 2.~82,2'T.ha, .i'azenda Santo An-to- i
~O, veJa·~tr2cUl:1S nQe.12.42ô, 12.427, 12.428, 12.429) 12.430, 12.43,

1, 12.432, 12,-4;33 e 12.434; de ardém. do livro n 2 02, deste Serviço Re-!
eistral, à AGROPR::uJ.RIÁ F.AZFNllAS llFUNIDAS S.A.F:icz:ndc o re!l'.anescGte -1
de lOO.1A8,72461m..Sâo ~1.ix do .Ara.gua1lJ.,12 da ~o de 1.998.~·
Esc" datilogr:l.fe;1, o cubscrev:t. ..

Junho de 2000

~

'LEMENTODIÁRIO DO SENADO FEDE~

. :{)~;L1Ch- J:' 1::.'-' "':'i.~_~ J. '4 DO .B1G1 ..
~~~ s/~

cont 15.

quiriu do ESTADD DE PlATO GROSSO conforme' título definitivo expr;,;Ji

do pelo D.T.C. deste Estado, em data de 30 de novembro de 1960,d~

vidamente transcrito sob o n2 4 .. 959 de ordem do livro 3-H às fls.

11, eü ~ata de 15/02/1961. 8G) MARCELO ARAKAKI adquiriu do ESTÍtuO
DE MATO GROSSO conforme título definitivo expedido pelo D.T.C~~e~

te Estado em data de 28 de dezembro de 1960, devidamente transcrl

to sob o n2 5.199 de ordem do livro 3-H, às f1s.131, em data d&

06 de março de 1961. BH) PEDRO ANTONIO DE ~ELO OLIVEIRA adqui

riu do ESTADO DE PlArD GROSSO conforma título definitivo expe'di

do pelo d. T.C. deste Estado, el1 data de 27 da dezembro da' 1960,d!

vidaments transcrito sob o n 2 5.195 de ~rdsm do livro 3-H às fis.

129, emd ata de 06 de março de 1961. 8I)SHINGUI NAKA5ATO adquiriu

do ESTADO DE "ATO GROSSO conforma título definitivo expedido pelo

O.T.C. deste Estado, em data de 27 de dezembro de 1960, devidame.n.

te transcrito sob o ng 5.198 de ordem d~ livro 3-H às fls.lJO, em

data de 06 de março de 1961. BJ) lIVID FERREIRA CASTElD BRANCO Nf
TO adquiriu do ESTADO DE "ATD GROSSO conforma título definitivo

expedido pelo O.T.C. deste Estado em data de 27 de dezembro de

1.960, devidamente transcrito sob o ng 5.200 de crdem do livro 3-

H às f15.131, em data de 06/03/1961. BL)UAlDIR EDSON NASSER ad

quiriu do ESTADO DE AATO GROSSO conforme título definitivo expedi
do pelo d.T.C. deste estado, em data de 06 de setembro de 1.960,

devidamente transcrito sob o n 9 4.96D de ordem do livro 3-H ia

fls.lI, em daxa de 15/02/1961. BM) HU"BERTO NEDER adquiriu de 00
RAlICE DA SILVA conforme escritura pública de compra e venda la
vrada nas Notas do Cartério do 4g Ofício da Comarca de Campo Gra~

de neste Estado em data de 24/9~61; devidamente transcrito .so~.

n2 6.942 de ordem do livro 3-) as fls.78, em data de 24 dw a~~

de 1962. Que por sue ver DDRAlICE DA SILVA adquiriu do E~~J DE

MATO GROSSO conforme título definitivo ~xpedido pelo ,O.l~C. ~ste
Estado, davidamente tranacrita sob O nO 4.966 de ordem-do livra

3-H, às rls.14, em data de 15/02/1961.8N)NAIR DE lOtEDD CAÂARA HE
. _... .. i I t..l

--
.D1150 QWnta-feira 22

( ~

c:
C:

~

C
C.

>ti

"'\

fi

\.,;

;)

~

t
e:.
C r"'.

cty~

O
C
C'
(;

C
D
D
~

ri.,
.J

;,

CARTÓRIO DO li oficIO
COflolARCA Df BARRA DO GARÇAS

...~VAR1ÃO. ~-=-~.. 1Ziri'V;taliâo'



01152 Quinta-ferra 22 DO SENADO FEDERAL - 'LEMENTO Junho de 2000
. hmho de 2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERM:- NT9 01153 Quinta-terra 22

\

1

~(;

n Sl-

e su-

VERSO

no ceci

datada

t cUi.ts.

Ouizl.bá-!~

FéliX -

--')

9~y~~LU1•. e:o

de -oro-griedn

./ ---t---

do axercicio de -'

......-Atendendo

.,-~~

:t:aAMA

to.mb 'e1A ns. Certidü.;r as Tribu--

com a ~td:t~áo

negativa Es"tad~ n 2

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética a Decoro Parlamentar

~f.f V~__fJ.S..-
FlS. --.-L/5.tt-.._r

nego.tivn para.

!ll3J1Uele Tabalio.nato sob

neg:1.tiV'O. de Ô:mJ.:3; e nesta ato,pego o

na~ tiV'S. :Mttnici~ n Q

,:lo ~~~~lP12 de Março de 1.9964'1

S:P 1 à Eua. 7 de abril n Q 342, 9 Sl andar, oonjunt
<>

tos Federais de n~ F-Q ..607 v998,a:xped:idn em ll.1l.96"Que :fiCOU arqUi

\r"~d~ ns.'t'Uele f23,balioJ::l3.to sob o n2 933(:Pãc'ta 07) jCND do INSS n
Q

6096J..

7:1 ~xped.ia.a :pela ag.,:Ba:rra ~ P"l -- - - 'ft1i'M ....... f\A n~_Q7.. OUê ficou :J.rQ.ui~

expedi~ pelo. 'F:ret7ai tura Municip.a.l do Sa,n-ta. ~erez~ -

to sob o nQ 797~~ei;a

1.99', no valor de

MP sob o n R 004'1347 fl26o/ouu.J,.-U~",J.lIU ate da escriturall foroJn apr3SEUJ:l.:o.

do~:C~rtific~do de C~dastro do IN~, eódigo n 2 90~ ~80 003 l40-5;n
9

., imóvol na. Reo~:ito. Fedarcü03351.60-2 11 ~Q. to-ts.~ de llOll'02',Om.;E'lZP

2; t 01"'..a; n~ _~;l ..-I o ..... f'.l'Í Q !A.&i6 .. 87 .. Que :ficou arqu1vo.da ncque1.a T:;lbeliona-

:CIC. J?:J,go.men"tOll' lavrs..d.:.t às :O.a.076 r do livro n~ '1.208 J' do

de Notaa, do sao PaUlo-SP, em aat~ da 28/0S/97t

tár~ no anverso citada e qualificada, vendeu pelo valor de

R$672.0~?,64(Se1scentoe e setenta e doia mil,oitenta e cinco reais

sêssenti e quatro centavos), a tot3lidade do imó~l objeto desta ~
triculo. à A t""l'"I ..... "'.•.,....,..,""'li'l"'l"'l"A T.'lAP'l'''F.fj\TI''\A~ 'O~"'mA~ ~ ~ a .. com sede e.m são :Po:ulo-

G

,//~ J

''''~

margem d~ Rodovin

~158, até o mo-~o

memor~ d~~critivo, ~~sinado6~

Região_Com regi~t1·o ~n~erior

Comarca de S50 Félix do Araguaia

eJ..eb::L de t61J:"%'s.s, si i:'tlcl.do. no. ZOr..a r'U..."Y'S1

T~rGZinh.:J., na sb Comarcs. da sEio Félix do ~lg'1Ul..io.,

de 8 ,65 Q • 3'3h'1.(OITO }'fIL17SBISC'ID'~TOS B .... __..-._8-

;Eino
or~

se €;Ue .m..~eeando

...,

:!P.\
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&yc!J eúzabeth Q. Carvalho
w':"(1I1C1,"o6AIll&&l~da

NTO

~- ...
~

nclCie.l SwI.la&iUlIO

7 :".:.:t::.,

·~·t·· \

cJt1o/5io {f. .iemos

,-=q .................._-_-._---..............................

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUP

C
Ficha--

. . I Comarca de São Félix do Araguaia. ti> MT
_--Í}lJ~

u(,ci,ü U':ljy~

.. aâ!ene iEino ..ternos

r-- Matricula -,

~ 1?4 )Q I

'>.0)-12.4. 3Q-hotocolQ;?? <;6{-m.s .cal-m.1?23.'la-Por Bacritu:ra 11ibl1

~' l1a Venda e Compra e Dação e:m l'egm::a:nto, lawada às fis.076, do 11-

'.;."

c
i;,:
\;

C
t;

C'
c;-···::i~·· ...
~

6......otão Irlnõu da Silva, 2(32 • fon,,: (oeS) S22-13as .. Cop 76.670-000 • São FeUlL do Auguaia _

I M Ó V E L : um.J, õleba. Q.Q terras, s:i:t:Ua,à.a :na. 2:~ ~ do lYhurl,eipio

~ Terez1IJha, :nesta Comar03. de São ré~1x do Àra8U'lia., Thrtado de'

, ~a to Crá~ao, c O'tn a á:rea. do . 4.! 2 35!QQr.n (QUATRO MlL,DUZ~TOS ~ TRINTl ~

• CI.NC O H.~~lR:S) 71 da cmembrada da :Fc.:z:enQ.:J. So..ni':a ~ere z:i~, O'Uj& ~a. de.!,

• m.embrada, :passou ZJ. danom.:LrJUr-se uFAZE'IDA. NOSSA :rrnB'OR~ la dent:ro dos a.f!

õUin'tes l~itas Q ~Onfron1::19õQs:Come9a. no 1QS.%'QO n Q 1UO~, orsV:;J.do :no.a _

Con~on~ações de Fa~anda São ~ulo e Fazenda Rio C~isóato~, ecima _

. descritas, Com coordeD3das de la:t.10.19'40'S a Log.de 51.05 t lõ l '\1gr;ã

:':l •.' 'í cegue oonfro:n~ndo OOm a Úl~ no az;ImÚte de 00.00'900" o dictâJl

~: 'lia. de 8.470,OOm, atá o marco nQM02j da:!, seSUe oonfioontando COIIl o 1,2

~ ';e 15 de propriedade de Carlos Când:ldo Filho e lote 16 da pro:priedade

~L ":8 JOgÓ Maris d~ Coat a ; no az:i:mu;!:e de 90.1il0' 00" e d1a~ci.a cie 5.000,-J.

~ \.10m, a.té o IrSrco nQ M03; d,.:d, segue confrontando co~ terras da Fazan

i, :l~ Tarea:rnna,acíJl;s. dosCU'ii:a, no azimute de lBo.oo,oon e distância de _,
À '.470,OOm, a.té o mrco n9M04;da:l, sesue comron'tando COIll a FazeDdI1 I
(I )10 :Faulo, acima dsectita, no aZ:imu.tc de 270.00'00" c distânc:1.a de _r
} J.oao,OOm, até o lI'.oxco nQ 1lO1,ponto de pert1da.~do COnforJlle mpa. e _

I :·g=:oriLl1 daecritivo, nSs:iJ:Jados por Gercon li.a..", aüva, CUA 5õó3/'rD-14=

} "e-'.ãO.COlll reo!P.st:ro an~rior sob o n ll lL.JQQ, de Ordelll do livro nQ 02tL; ~te Serviço Reg:tstral.?ROFRDT.ÁRIe.;SIMPn _ CODEMA S /.A. COIIl sede _

F>·<í'azer~ s.~nta. Te"" Zillha-no Munic1pio do Santa. TereZ1nha-lJ1'l!,1nacr1-

: ' no CGCJUp sob Q 9O.879-339/000l-00.São Félix do Aragll8.:tB..12 da

<. :ço eie 1.998. · .Esc.da.tilogt'ldei e subscrevi.- .

Junho de 200Q.
Junho de 2000

"~

dtloisio {J. ;lemos
Qfkb.I~~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO'?li' _. ~

~

SENADO FEDERAL
Consetho da Éiica eDecoro Partament2r
~N°- CJd2 /Í.i...-

Fls...--!L~tJ __.''_~"

--Fi~ha-I 002 I Comarca de São Félix do Araguaia ., MT

Ollcl2JJ!(...i"..

I M OV E L :L;lOPto, d\:t'tadQ da 07/07/99, OOJD :f':1nr.a r~conhoc1da.,1 fa.ço ao

presen~et para co~~ar a ~~eraç~o da deno~ão soeinl da proprietá

ria, pnr~ AGECP'FCUÁRIA SA1\'TO g)TWÃO S i A, permanecendo C01O. o eco de n.1
00• .347 .2ó8/000~-02 o a~ente no novo endereço iL Bu:i G'UJlrD.r"pes D ..

l ..S55, 109 andar, :Bairro hOQklin, elll São xa:u1.o-S:F, conforlte consta da

.A:tn do. ~Demb1.é~ CeraJ. Crdiniria e ~raord:i.J::JÁrj"a.1I reeJ.izecL:l em 30/04

I"", regigtra~Junta Comere:ia.l d.o Paulo, sob O n.120

752/97-9, e de i. dOc~entoa anexos.São o .!ra~"'l1O.1a. 13 de Ju-

lho de 1.,999" .u:u~E.ec.datll.oe;ra.:f'eJ1.. Oí"icial, subscren

~-----~~----~~ ~~-~~~~-~--------~-~~~~-~

I.~ D~~ de lm~ u~ ~~
td:..'I.'"J~~ n~~·;:-~;';~d AraSua~ ... P'\f .. l1i~::.'~.\,~

~~~f::;:~~~~: Stao fêl1JC c .. ,~:f'·. ~~;*~~:~.'~~~
,:"'JJ .•~ ~-:f C ,. RT , OAO t'" .....~p ... ~~f' ~
.'.~;~~~ c t ;, . ;)?~;~{.~ H

.. SIIC\,QÇ9P10 1'0,,",10"''' \i"~~i~·!'-.~·'';',
'fJm~\CO ~Qr::l 03 dcvid.;l'S nn~. Q\I " ~::';:~~.~~~.•'. . " '.~'\T'1-- ..,
~~t'l:"';hJ~~::rIrl0J10~c~.J Cl~.'I."U/'TIà~Q'o.~ ~,/
.' I". ~j. --. c~ t41_~:t:-.óo \l4J.....
• i-lllill -1~ AIOgu(JIO·-r··

-õ~~_·

Rua João lemeu da Silva, 262 • fORO: (06~) 5,22-138S • C.51 18.õ70-000 - São Félix do

. /Y(.arilene .:fino ~emas
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~~'.lP

'Q

13

tJYC~ elizabeth 9Q

Lulll"urielIll:lIl'tIlDlia

Com o CGC da n ... oo
Gunrarapea n.l.855,

coníoro:e COn:3t~ da Ata da

reo.lizo.do. em

18.670·000 - São FéUx do Araguaia ...",

SEN!~CC' Fr:DERAl
Con~cljho dr: Ética e Decoro Paliamentz:" ..,_ ~

~N' 0;< I(LL~ I

.' '\

As. //J-ª~ I:-.... __~/

Comarca de São Féfix do Araguaia MT

dtloisia J . .iEemos
Otklll

~

_ .. " ................ _ • la ........ _-=..-... ~. __

.F.~T!r··::r.~ :~r::l e21 dcvi';::n nns. quo 0"0 C:Q~IQ ?OfOllto1~.c

of.emo3

Joio lflnoy d.a Silva, 262 .. Fone: (OeS) 522-1385 _

.A1atilene

t:,
C.,

(;,

()

c.

~~

(".
C":

Junho de 2000

-"7\ :
\
\

I. \

-r'
I
\

MENTO-

E-O .. 607 .. 998 J expedida em ..b.J., .. ..l.L .. "'n

sob o n Q 933 (pn~:rti3. 07)

GaT9 o.a-m, em.

;303(paata 52) ~G~~+~ROA

do 27 2 Tabelionato de NOt~6J de são PaUlo

~
e subscrev:L.------ _

002

SENADO FEDERAL
Conselho de E:tica eDecoiO Parlamem::f

-lt E.fO N"~_'_i~._.
As. //(k-_.._...L!__._ ..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - S

n.e @ tiva de ônus; na s ta 301;0, Pago

no anverso c i 'ta.d:J. e qU;.Üi:f:l.c:&.

R1l:328.694 1V 72(TRElENTOS E VINTF ~ OITO

E ~UA':rRO RF..A.IS E SET3!frA F jJO~ Cn;TAVOS),a tota

da sta, ma.tricu.la

:PaUlo-3:P, à. .Rua. 7 eis a.bril n C 342, 92 andar
no CGC;1JF sob o ;nQ 00. 347 .. 268/0001.-Q2 ..:No

foram a~re~entados:Certific~dode Cadaatro

n Sl do imóve~

;otal de 1l0 ..0251Cha;~~:25,0ha;

sob o n 2

valor

de

pro:priedade

c

c.
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'LEME!'IT0

Sê:.NADü FEDE?...A.L
CCi1~iho de f.tica e Decof7J Pailarnentar

-.JfÊL1f d.2... JR-
Rs·--LI.iS- e_......

DIÁRIO DO SENADOFEDE~

L·
L··
L
Li
L
C
~~ooo,

...
Junho de 2000

t MOVEL =n Q 1.208, do 27 Q Tabeliomto de Not~s, \ia Sno ?~Ulo-SJ?,am
dcta de 28/05/97, a pro~riQ~ria no ~nVGr~o citada e q~~ificada,vendeu

pelo vnlor de .R$34.8. 546, 80 (TREZI>NTCB 13 QUAR~lTÀ 'S OITO }~IL,:.~UINlrF.l~TOS E

·JU.AR~iTA ~ ~i:IS n~A!S 'F. OIT~TA C::mTA.VOS),a tot:Llido.dê do imóvel objc-to

~In.a~icula. .;. AGRO:FFCUÁRIÀ FJZP.NDAS Rmm;IDAS S Ar JCcnn seda em ~o 

4 I~'Ulo-S1>, à !tua 7 de abril n~ ,34.2 , gSl and:lr,conjunto 99,inse:r1t'a no CGC

ftlP cob o n Q 00.347.268/000J..-Q2 .. No a.to da eeorlturn,l foro.m a.prcconta.doc
f

(,J os seguintGs conh~cimantoa de impoetoo pagoa o cer~idõaa:Cartificado de

~' C~d3stro do l~CRAJcódigo do imóvel n~ 90~ 180 003 140-;; n C do imóvel 

~4 ~~ R2caitn Federnl 0335160-2, áre~ to~ de ~O.025,O~;~~:25JOha;n~' I

~.~ ~ód.fisC:R1s:456,87Jqua ficou arqui~o Dnqus~a Tabc11o~~to sob o n~797,
~:.. ".sta 14 t jun~ente com o. qu1tnçeo do exereioio de 1.9~5, no r-lor ~c -

(. Rtó93, 02, COne tando ta.I.Cbém na Certidão de ~ibuto~ Fede:rc.is àa n Q P-o ~GO
(.... .'

'. 7 .99aJe~edida em ll.12.96, que ficou 3rquivndo. Iln.quslc 'l!a,b~lion:.,to ~ob

1& ) n~ 933(pasu 07);CND do INSS n~ S09é17 1 expedidé1 pcL':l ag,,:Barra do Gar-

i ,(us-MT, etc 04.0).97,que ficou arquivnda m.quelA ~abaliono.to cob o n; 53,kv3(pasta 52) ;Cartidâo ria P:rOFiod.o.tie com nosativa de ônutJ; to: neute \:l.l.o,

(P.~eo o IJIlBI, através do J)ll n C03924, no val.or de R$54 ..757,25J:rofar~nta
L

~
guia n 2 267 digo f ZUi.9. n2 273!97,avnlitlds. om. R$335.396,GO,axpeê.ida :m

~ -~ Prafei~ ~unicipal da Santa Terezinha~T, em da~a de 14/0S/97jCer

( "':idão :r.egatiw:l 'gstadu..ü n2 007/98,dntl1da de 05/03/98 ;Cert1dão Ilego.tiva l

I~ ~I':l COl:! o IBAMJ•• datada de 04/03/98, eXllSclida p~:endeI1Ciai6t,1

( .... : '1~ em Cuiabá-MT ;CertiLL=io neea:tiva Mu.ní.cipsl n~ 37 98,dA"tado. d.e 05/03

r.r.....São Félix do A:r:J.eua1a.,12 de ~o do 1.998.· , i sc .ü.:.tllogri.
C"~i ê 9Ubscron.-----_ _ _
t ~_______________ ----- - ___

( ,
{._ ')2-12« 4 n-qotoc010: 24 .. 027-Fl.s.051-'Rm ,12:r07 CP C)S=A'tendemo requerimen-

(}1 datado de rn/07/99, com fiTm3. reconheeida7 fnço a pre~r:n-t6, parA. -
~.,: CONTINUA NA FICHA N.9---- - ___
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~

E L: Um gleba de te=as. s:l:tuada :na zons. ruroJ. do >luldoi:p
io

'
- ~'~' do Arn~ia. Fatado da

de S~-ta. ~erezi.nha,l neat.~ Comaroa. de São ..9$ J-~ Q li

1~to Grósso,com a área de A;4oQ,78ha(QUATRO ll!L.4UAXROC~OS ! NcVENTA
ifECT.ARre 1': 5'ETENT.A. ~ OI'.rO AR:ES) ,desmelnbrada da Fazenda Sa.n-ca. ':eere=in1Js.

eu;a fraa desn:elr.braéia. :9assou a denoJXl.i,n:3.r-se "~AZn~DA S.A1i~.AI~A." dentro:
dO; seguillte s limitea e co:nfi'ontaçõe s : COlllSÇa no lDQ.rC O n" 1tí01.. cnvado

# • .,"t 10 "0'
M ms.rger. d~ Rodovia. 1:r1T-431, COm coordenad.as ~oGI"a.f'iCâS a.a ~" 0-

08"5 e Log .. 5~~12 .. 53"t'gr;dB.:!., segue confront::lI1do com terras de :Be:o:~o .

Berros no azimute' de 00 .. 03' 26 11 e dietã.ocia de 3. 50~, 57:m,a.té o marco n
b

M02;da:í, segue con:fi:'ontando com terra.s de Osvvaldo ~a.cba nos seguintes'

(~z1r;::u:te6 e distê.ncias:72 .. 37 1 4-5 u - 2...443,42:In, 38 .10' 54" - 6.477, 97m, 
1JS.ssando pelo .m:s.rco nQ M03, indo atá o marco m4;daí, segue confron

tando com o lote 15, de propriedade de Carlos Cândido Filho no azimn~e

d.e 90 .OOt QO" e distância. de 247,OOm, a tê' o MOS ;ã::d., segue con:frontaJ1do ,

co::. te::r=rao d.e Fa.~endQ. Rio Orisóstomo, o.cim de5Cl"ita 1 no aziunJ.te de

180.00' 00" e distância. de lO.74;,5Om, até o WlI'CO nÇt M06,c:re.vt~do na. /

ID:lrge~ d~ Rodovia InT-431 ;daí, segue margeando esta rod.ovia no sentido'

EB.-158, até o marco n~li10~,:ponto .de :P'1rtida9Tudo con:f'oI':IOO m.'l-p.~ e mmo'I'j.

\

~1 descritivo, ,e.asi.nadOa POJ:' GtlTlSon R.da snva, CEEJ. 5663;'rD-14~ Regi

ao.,Com registro anterior sob o n Sl 11 1 ,00, de Ordem do livro n,9 02 t des

te Serviço Rag1stral.!'JRO:rnI~ÁRIA:STh1:PiX- CODEARA S/A,com sede na m-

o,. !"\'Zgnds. Senta. z:1l:llm, no MuJticipio de s~ta. TereziIJin'.-MT,i1lscrita. no'
CGCjÍI.Ui' sob o Féli.~ do .A;ro.guaia,12 de ~o -

de 1 .. 998. , ,:Esc .. d...."ltilograf'e1 e subscrevi.----.....-
( .
l. ------ ---------~ ...._-.....-.......~

~'- \R-DJ:-12 .. 4. ~1-:FTotocolo:22t;64-F1s,001-Rqt.12tQ~t98-Por ~o:L'it'Ur:~ Pública
~.. l ~ !l.s 076 do livro -
.... 'de Venda a Compra, e Dação em ~nto, la.~da o.s •
.J , c 7e 670-000 • Sào f éli:r. do Araguaia
.J Rua João trineu da Silva, 2&2 - fon.: (OSS) 522-1:385 - .p . ~

L.lvro N.9 ~ R&:GI5TAO Ç='RAL

A1arilem .fino .eemos c.ff:Io/sio O. .lemos ,)\Ú eÚzabef!J 9· Caroalho
o,""' ''''i.o OI.... ,........ .............-

r Matricula -- [ Ficho--l_12.431. \ OOJ. J Comarca de São Félix do Araguaia • MT

~

~"

C·
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I"'1.i:blica

fl:J.076, do li'V'ro'

18.610-000 •

distância de 5.967,55m, até o m~rco·

Ol~ :u1>WIIJ1G

Comare;;} de São Félix do Araguaia MT

v ~ j,."~.:J .. o.J t...J. ":'-~jH'''';';'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

at:imu"ta da 180,,00' 00.4

: UIOO. gleba da ta:rr:ts J situ.ada nü zoro I"'LU'cl do M:u.nicipio

Terezir~J nes~~ Co~e~ de sno Pó~i~ do ArnGU~1a~S3t~do de 

com o. ároa de 3r 2Q612oh,(TRIS 1~n,DUZ~TCS ~ 3:é'!I.5 E.?CTA-

n-r: E VnlT'S E }~OVJ:; ARr:s) ~dee:mcmb:r3.d63, da Fo.zeJ:Jds Sn1:!.ta Te~zinha, C'UjS!

área cies1r.cmbro.dE:l 1 p.'l~:JOU G. denom:i.nar-aB "FAZENDA s.urTO ?;STBVÃOu d.entro

dos cccruintR SI li:Ir.ites o cOnnOp1::llçê5cs :COIneç.~ no ~co

na confront~J.ça:o de torrns de '11'1' • .,...~.,.,.,.'I''T .........

cc~ coordenad~~ b~ogr&ficas de

segue confron-tando ~OlIl 'tcrra.s do. Fozenda. ReunidA.s,ac~ descrita, no

de OO tal 00 1 00" e distânais. de 7.,497 ,16m., atá o marco n Sl Me2,cn

m:l.rG'em. da Rodovi.a. NT-43:L; dc.:! sce;u.e :mo.r(;8o.:cdo es-ta. :sstrada no'

So.n't9. ~~roz~, s ta o marco n~ M03, taJ:bém cravado na margemA

aat~da ; d.:J.i, see;ue c on;frontacdo c om -Cerras de Lui= l':elson

/11·cJlHttH: ~iiJ.o e:l:.,ilHOS
Ü(u;ul t!{~tlV3

ck2000

Qe~e confrontando eom. terrae de LUCRn.N-PiIN~TP..AÇAODB

.. -- 'E NEGÓCIOS no azimute da 270 QQO·OO·· e distância de 5.348 11 75m, s:tfÍ
t. J
( . ~ o ~I'CO n~ M01, ponto de pe.:rtida.~o conforme JIlfl.pa e Il4Cmori3l dtascri-

( I tivo, assinc.d.oa por Geroon R.M Sfiva, CR]:A 5663trD-14~ Ragião .. Com re-

gistro anterior ~ob ~ nQ~, de Ordem do livro nO 02,daat a Serviço
,';:::{"" ....-t ..,"""--., ~Of'\"El'l:')T-:::vn/"El.,.l ~"i"'IIII"'f"I'I"V'6'" I"I""''t''\''!'''h'l'''l1l et h. -- ~ sede Da Fs,zenda. S~tal

Santa. Terezinba-l!l!r, iru3crita ?-'lo sob t

Félix ao Arc.guo.ia,12 de ~o da 1.998.:EU,

7j'

o r\Uill Juão Irln~u da Silya, 252 a fone: (06~) ~22..13a5 ..

O

L

%"!,

proprietária

em

IL

o n.,~20 .. 752/97

~3 da .Julho de I

Com o

Guarnr.::lpSS

c On,t'OrlLt:i c or..s ta.

São Félix do Araguaia' MT

SEN.'~DO FEDERAL
Conselho de ~tica eDecoro Partamantar

.f.:~Ti:~~·(\ ?;":: t.:/!. d':'Jjtl-:):l r.l'U\. f'lU!. tI:n~ '=OIQ fOfOilg'I(1

r
\

c

! j
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DIÁRIO DO~ FEDERAL_~o ~
Jtlaisio J. J:.emos ' ~~ elizaoétÍl y. CaroailJO

orici~1 ~~IQ4Q ~t~"(II\. J",,"lIt"11l.a~

Comarca de São Félix do Araguaia • MT
"""",

(.)

li
C
C
e
e
! ~

ülé r ".o ...• João Irlnou da Silv3, .62 • fon.; (06~) 522·1385 • Cop 18.610-000 • São fina do Ar.g0

3

i>

I. ,

{ . t

f~1

(.1

f; •
t1

,
('.

r.
i

C.
C-l
(.; ,
C()
e,
Co,
c:;,
t~,

Ci-

~

. Junho de 2t}@Q=---
.,.Af.r.uiÚnz .i..ino ~etnOS

(,)C"l~ l;fclltl

( r- Mallleu!> - r Ficha--\

t 12.~33 \ ' 002
(_~M Ó V E L :' eu.tRB SHJTO tsT'E'lÃO 5.A, perlJlB.Illlcendo com o cce d,e n.OO

" ,::.':;;1~8/0001-02, e O:tualJl!llut13 no novO endereço à Run Gwlrara-pes n.1B55
, I 10

9
ll.ud:lr, Eairro ~ookl:U1. em Sêio l'nulo-SI', con.fOrllle consta da. Ata da'

I .. . /Aese:c:.b1éi.. lJeraJ. Ordinária e -extraordinária. reali:!:a.da. em 30/0~ ';7. re

I g1atra.d~'Junto. COlllereial. do 1)s1;ado São I'aulo sob o n. 120.752/Cfl

9, e delE'<.' .. documentos e.Il13xoe.s<io Fé O AraguD.ia., 13 de Julho de

1.999. ' ~~e.all.tllogratei. ticial,SUbScrevi.-------
.EC7J';.., • .i.l; L, .•_t~ -----~:.:".~;::r,- ro::.' i:,U O-tk"-- ~---------------~~

f':"/ -;;.::' '. Si::} i';;:;~ do Aroguaia' MT ' ' ",~; :';, ',,':"'~'I ' .h ,:: ". "

;' ",i ,)/ Cr:: li. T I O~ O ',r":"" ~
-:,.,c';" , • ,i'.::,'ó.i.ft J

.:~nflr() rem.,' d..';olo, fin., Que "lO o;bPIQ to~ •':~:l'f;,~.p;1
;..\\1. ~ .•• ').':1,,;,~,..~c\JI~· ~~ ~
,'0 .._ ...:!-:o_O-, "I ,.".r, , <'>f1ld

ao
', ~

bo~iO ••u_.o,jô_:lu ~ _4<0 ,2.1:
l ~ _~..-:;..-"

{ilC\tUO
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I OOl I
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12.4-23

~

:-,
J

D

I MOV'E L:n~ 1.208, do 272 Tsbeliona.to de Nota13 , da siio ~o.Ulo-m?1gem
d~ta de 28/05/97, a ~roprietárL~ no anverso c1~da e qualificada,vcndau

elo valor de .RS248.852,56(lJUZ"ENTOS ~ ~U.ARENTJ\. B OITO ~)OITQCE':TCS B'
~~

~.. ~ JJOIS R?AIS E Cm~tj1;NTA B SBm CWTAVOS), c tot:JJ.idade do -

iJ::óvel ob~jcto desta a'1tricula. à .A.GROP~U(RIA FAZTh"'IJAS na'l}!IDAS S,ê,COIll'

a~de em são Paulo-SP , à Rua 7 de abril n Q 342, 9g and~1 conj_99,inecr1

ta no CGC;1JlF sob o n Q 00. 347 .268/000~-02.No ato da e~crituro.J:f'orQJn

• a~resentadoa:Certificndo do Caél~stro do INaRA, códico êo imóvel n.901 -

.1180 00) 140-5; nÇ& do imóvel na Raceita Federa.l 033,160-2, área. total da

~ ... 110 .. 025»Oha;nlP:25,Oha; n 2 mód .. fiscn1s:456t87,qu.e ficou a-~u1vo.d.o MqU~1

__ le Tabeliono.to sob o n 2 797,p."1st.."\ 14, junta:mantc oom n Cl'l.li-t:\ção do c~.i!r

~::~. icio da 1.995, no v.:Uor de RS693,02,cons1:ando ~bóI:l ntl Ceri:id:io de

~., T=ibutos Federal de n 2 E-O.607 .998, expedida 91:1 ll.12 ..96,qua t'icO'U c:r'Q:u.1

>vacia Il."lquela Tabelionc.tosob o ng 933(pazta 07);CND do D'lSS nQ609617Je~

)cdida ~eln ~g ..Barra do Garças-MT t em 04.Q3.97J~ue ficou ~rquivada ~--J ... ,

:. '-!.ut31a TabelioTe to soe o ng 5303(pasta. 52) ;Certid5:o de propriedade com ....

"kJ l'\e6,CJ.tivn de ônus; e nes-ce ato,Pa&O o ~DI, atra.vés do DAR n~ 03924, no

"~üor de B:Z54~ 757 t 25, ref'~rente a gui:l n Q 275/97,avúlit:.d i.1. em R$255 .417,

4, exped.ida :pe~ ITafeiturn. 1iunicipal de ~nta TercziD.lm-M.T, em d~J..ts de

'.4/0S/97;Cert idã,? :negntiv:l 'Estadual n 2 007/98 t tléltadn de OS/03/98;Ccrti

l '~o ne~..tiva. l1ara Com o IBAM.A., datach do 04/03/98, expedida pela Su~
l
f," '~ndencia EstadUal em CuinM-!dT;Certicmo no~tiva Municipnl nQ 637/-

'cada de 05/03/98.$0 Félix do Araguaia,12 de Mo.rço de 1.998.:B.l,_

Cf ~J.LWJ.,() ,Eec.dati1oe;ra:f"ci e subserevi.-------------
c~70. ---------__
C . O" 1 ~i-.:?C~ ,- 2_4 rotocol0;24,027-F1scQ~1-Em,1?07M9~Atandendo requer1men-

C;J/ do.tado de 07/07/99, com firma recOnhecida. faço ~ presente, para -

L> "'Citar a 0.1teraçãoda. denominação social do. pro:pria-tária, pa.ra AQROP~
L'. CONTINUA NA FICHA N" lt
, 002

01162 Quinta-feira 22



cod.e

VERSO

o1165 Quinta-feira 22

a.ndar,

de

recoliliecida,

lIJe;;JiIlO

da "l"I,...t":lTl ....iA+.i\.,.... a

II .12 lt 96., q,ue

SENADO FEDERAL
~> ;nseino de Ética e Decoro Parlamem3f I
jo t cJ2 i Cf - . ,

,~L/ 1"11.~~~'( .\
~. '.

;Cert.idão

:Pe~cendo

à

Félix do ~Q'UaiaJ12 de Março do

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - S

E-O.607,,998,expadida

: 169 .. 374,42(C~;TO E S:ESSEUTA. "3 NOifB MII.,TRBZBI\TOS :;; ~'5TF.Ii

RP.AIS 7J: ~UAR.~TA ~ DOIS C"&.NTAVOS) Do totcJ-1da.de do imóvel I

---------- CONTlNUA NA ACHA 1'1... ----------.-;--
002

7 de abril n~ 342, S~ andar, conj.99,in~crit~

*.1.0 e,.:vc/lUlf sob o n~ 00 .. 347 ",268/ooo~-02",No ato ds eacri~, foram s.;rre-

~antndos:CoTtificadode Cadastro do INeRA, nº gOl 180 003 140

n 9 do iI:.Ó-vel 1'k'1. Recaita Fedam1. 0335J.60-2, :írea

·b.:l;1lli1:P:25"O:b..:J.; n~ m.ód"f'isoo.i~:456,871q'Ue ficou ~\rq\1i'l,f:lda nequele

iOI'.Ato sob o n Q 797,:pasta. 14, ju:n:tc.mente COIa a qu.i"Q.~ç;aô do e~rcicio

.~ 2 .. 995 ti no va300r de ~693,02,constando ,também. r..a Car'tidão d.o Tril~tOga

'~"0001-02, e~Gsa. com seda no. :Rua ~pee n.1855,

sob O n 2 93.3.pssta 07;c:ND do n~ss

ag,*:a.~:J. do Gr,J..:rças-MT, em 04.,03.97,'luo ficou. Q,X\luivado. naq'U.Cle

~lio~A~o sob o n 2 5302(pasta 52)

: ônus; e ne ata a."to , :Pago o ~I, s.través 0.0 DAR,

~ ... 54 .. 757,25, ::-efarante s. guia n~ 26a/97,a;val~da

'. da :pela :Frefai tu:ro. ~"'Wti.ci:p;ü de Santa TereziJ::iha.-MTl'

. ,,17; Cer-tid.io nego.tiV'O. ietad'Ucl. n g 007/<:)8 9 datada. da

, ~[P, ti'V"a p::3.r=, com o IB.AIt:A.,

"lCU Este"'l.c.i:~ em·Mato

C' - ., ta J pD.ra comtar

J~de2OQÇ..t!l
Junho de 2000

:J

MT

:Ptfbl1-

cr~:vedo

9·
b:Y.,-vC11Í11l JUS.lIIK:llll4ll.

'-1)
. }

Rullovia no

Fnzand~ San~ Terezinha,

são :P~Ulo~"l', em data

LEMENTO

:MILJcn!TO

São Félix do

até 1ra::'CO!l~

c oordan.."ld.s.ta ge ogré:ficll~

confrontanc.o com. ·terras

e distânci~ de 4.529,96
co~ te~~s ~ F~zend~

na 4,477,98m, atá

SElPErX COjJP.LlA S .. 1" nc r.l.zÍ2mlte

Comarca

.:(

terrn~J situada Il:l ::on.'1. r'Ur'--l do .11h.m.1cipio

Co:ron.rcn de Sno Félix do Ár:lgtlRia, ~tlUio de

DIÁRIO DO SENADO FEDE

... - .._- ..._..... _~
v

[.

.'"
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lle8'l- 'ec•

e· '. O.,, t r , ]I t a ç I És

, ~J1/I' -
DIARIO DO SENADO FEDERAL :.. SUPLEMENTO

~

t S: SI: I laZIJula.l1' Or1ao ataJlo.

r: :;: :: A&nlHtCuaria, Paz_tas lteunii.ae, s. 1\.•

I:::::: santa Terezinlla.J!.~.

1: : : 3 I: I. '59.35.: .i\a,ota;res.

sã- le1.ix ao AraPaia,12 te J(arço ie 1.991.

: ti S e &.: • t • : 9: •: ., I ti I • : .. I ... r'.: .: • I .: li : • J • I .: - l ti : • I

I.1:ait

CERTiP!;~G "-:;::.; d:~;!o&

ef~i~ ~'03 i ..···: -:.' ;·'.t.:::~:Jia ê
r~(rr': ,.-:..' :. ... ··.:···· ...:O~:

l : ~~:i;~~~:" ~ /"\. .: y ~t~6

I~)

1)GD.0111D.aÇ âo
pro,rié~a.rl.

Kunic1p1.

t.
l
t·
(}

~

t,.
,-:
,",o

(:
(:

t
O
ti
O
e
u
l~

{~

C
C
e ..~~
--71

,. e ••eç l!. no ]lareS JLUIUirl MOl,craTab llá lI.are. ia hiena

JlIT - -4Jl.com o••4eraaias 'eocr.ric••,is lat,lOIZ)'54"S.e leng,

5).109 'lS' °l'1lr,"ai BliUEt oflUlfrc.U'taUGo ola Faz_ia santana. aiti,iD

'.esorita 110 l,Z1:aute 4e 00100'00 "e te 10.745.5O.a.4ez B1l

se'ticentos fi ,uarenta • ciJ1ca aetns,e oint(uen'ta c.m:t1I1.etnsl.té
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Declaro para devido fin~ para quem possa interessar
que o preco das madeiras brutas, na FAZENDA REUNIDAS, situada no município de Santa
Terezinha. Pode interessar para nossa madeira, sendo a madeira comercial

.~

Declaro para que produzem os efeitos legais, confonne os serviços
realizados na Fazenda Reunidas, que se localiza no município de Santa TeresinhalMT.

Foram constatada as seguintes espécies florestais e com um volume médio de
aproximadamente 50 á 60 M3 por hectare.

Sendo as qualidades seguintes abaixo:
Jatobá, mangue, fuvela,garapa,vennelhão,pau-oleo,xixá,cedro,etc...
Sendo que o preço destas árvores e de RS 12,75{Doze Reais e setenta e cinco centavos) por M3,na
distância de 90 km; .
Acima de 90 Km o preço e de RS IO,30(Dez Reais e trinta centavos)por M3.
Amadeira em toras colocada no pátio da serraria é de RS 30,OO(Trinta reais)por M3
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A madeira retirada até lOOkm de distância, o preço
por metros cúbicos é aproximadamente de RS 13.35 (treze reais e trinta e cinco centavosL

A madeira retirada acima de 1OOkm de distância, o
preço por metrOs cúbicos é de aproximadamente RS J 1.50 ( onze reais e cinqüenta cenravos1

Atenciosamente-
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São avaliadas em função de sua capacidade de uso, localização e
outros fatores, porém sem vegetação e sem benfeitorias,

6.6.1. Terra nua

4. GAl-vAO. Ao & nARR05- H. (1964) : MARQUES et aJll (197U; Op. 01.-

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro i'Jarlamentat

f[e p N~ °Z_ ..'_7'L-
As.---L!l€ .,-, ..I~

6.6.4. Benfeitorias não-produtivas

Capital fundiário auxiliar. Abrangem todas as inovações introduzi
das no imóvel rural, que não proporcionam rendimentos próprios.

6.6.3. Benfeitorias produtivas

Capital fundiário produtivo. Abrangem todas as inovações introdu·
zidas no imóvel rural, capazes de proporcionar rendimentos alfilvés da
venda de seus produtos, reflorestamentos, pastos cultivados ou melho
rados. culturas permanentes (cafezais. pomares, canaviais).

6.6.2. Recursos naturais

101

Tudo aquilo que pode ser considerado como dádiva da natureza que
se encontra sobre o solo, fixado ou não a ele. ou mesmo logo abai.'\o da
superficie e que possa ser extraído para vender ou ser usado na proprie
dade tais como: matas e capoeiras (madeira, lenha). pedreiras e

. cascalheiras, jazidas diversas, nascentes e quedas d'água.

Avali::lção de imóveis rurais. Conceitos gerais

~

Normalmente nas avaliações rurais, os peritos costumam examinar
e avaliar. separadamente os seguintes elementos":

6.6, CRITÉRIOS DE AVALlAÇÃO DE UMA PROPIUEDADE RURAL

iL Valor de Estimativa
Que resulta de uma previsão do valor provável que urna proprie-
dade alcançaria se fosse negociada no momento atual. Tal pre-

visão denomina-se avaliação;

A avaliação de uma propriedade rUfal, consiste, então. em determi
nar o valor venal da mesma. ou de parte dela no momento da avaliação

e sob determinadas condições.
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