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MS. 11'13.}...{

CONTRATO PARTiCUL~R DE CONSOUDACÃO E AJUSTE DE
CONTRATACÕES E ACORDOS JÁ EFETIVADOS. SOB A MOOAUDADE

DE ENCONTRO DE C:JN"TAS. ANTE O DISPOSIC10NAMENTO DE
RECURSOS FiNA NC:lF<.::S EM MOEDA NAGtONAl E UNIDADES

IMOBIUÁRIAS. V;S,~·:~DO A ;'OUISICÃO DE IMÓV85 RURAIS E OUTROS
PAC;-QS. NA FORMA ABAIXO

Pelo presente Instrumento Particular de
Consolidação e Ajuste e outros Pactos, de um lado, na qualidade. de
PRIMElRA C9NTRANTE e caqui por diante assim designada, GRUPO OK 
CONSTRUÇOES E INCORPGRAÇÕES S/A, com sede na Cidade de Brasma
- DF, Edifício OAB - 1~0. Andar, inscrita no CGCJMF sob o rr.
01.535. 160/0001-CS, neste ato representada, na forma do' sro Estatuto
Social. peio seu Dire~cr P~esidente Lino Martins Pinto e, de outro lado, na
qualidade de SEGUNDA CONTRATANTE e daoui por' diante assim
designada, MONTEiRO DE BARROS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LiDA., com sede na Rua Sete de Abril na. 342 - 30

•

Andar. nesta Cidade, inscrita no CGCIMF sob o nO. 67.395.202/0001-50,
neste ato representada per seu Diretor Presidente Fábio Monteiro de Barres
Fiiho, resolvem, de comum acordo, promover a consolidação e ~juste de
ccmrataçees e acercas iá efetivados sob a modalidade de ~ncontro de
comas. ante o disi:JQsi~ionamento d~ recursos financeiros em moeda
nacional e unidades imObiliárias, que viabilizaram a aquisição de imóvel rur;:;j

da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGU.t\IA, daqui per diante
deSignada simpiesmente VENDEDORA, com sede na Cidade de Santa
Terez:nha ... MT. na Fazenda Santa Therezinha, inscrita no CGCIMF sob o no.
03.631.39710001-08. mediante as cláusulas e condições adiante elencadas.

cLÁUSULA PRIME:RA
As Gra CONTRATANTES. através do Contrato de Compromisso de Venda e
Corr.:Jra de Imével firmado. em 22 de dezembro de 1993, com a
VENDEDORA se comprometeram a adquirir uma área rural com 53.964
(cir.c:..:enta e três :r.11. novecentos e sessenta e quatro) hec:ares (ha.).
desi7ismtraca da área ural de 132.800 ha., localizada no Município de
Sam3 Terez:nha Estado de Mato Grosso, devidamente transcma sob o n:l.
ce orcem • 2.':C~ ~o Livro 3-T (R€9istro Torrens), no Cartóno do PrimeIro
OfiCiO ·:a Corr;a~Cê ce Barra do Garca - MT. cujo pagamento cperar-se-ia
c::::n () proc~lo da venda cos imóve!s de propriedade exclusiva da PRIMEIRA
CONTRATANTE :ce:tIiic:dcs no Anexo IV do Contram aqui referIdo cu peia

I .
SENADO ;::;:::0'CO.L\j .1

1
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dação em pagamento. em favor.da '/ENDEnORA. daqueles imóveis por esta
indicados. tomando-se. assim. de ::ua propriedade, tudo como pactuado no
mencionado Contrato ae Comprcr.:sso.._

cLÁUSULA SEGUNC.\
A VEi\IDEDORA, cer:cmina:.:a C'::7'lpanhia de Desenvolvimento Araguaia 
Codeara, inscrita no CGC;~;lF 5cb o no. 03.631.3971000~~, com sede r.a
Cidade de Sama Terez!ni:a - rAT na Fazenaa Santa Therezinha foi
incorporada, em 20 :6.94, ;::e!a Sjm~ex - Importadora e Exportadora SiA.
com seu estatuto c::nsoiida:.:o na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
sob o nO 940234734. e. att.:3Imer.te, denomina-se SIMPEX - CODEARA SíA
cem inscrição no CGCll'lir se:' o n°. 90.879.339/0001..()(), cem sede roa
mesmo local, é a ~roprietária ':ia área, em maior porção, que abrange as
glebas de terras rurais oejem deste instrumento, abaixo mencionadas.

cLÁUSULA TERCEiRA
Da totalidaae da referida área de 53.964 ha. referida na Cláusula Primeira
acima. após feito o levantamento topográfico pela VENDEDORA, ficou
apurada a· real existência da área de 53.750,45 ha. (cinqüenta e três mil
setecentos e cinqüenta hectares e quarenta e cinco ares), tendo a
VENDEDORA promovido o desmembramento da área rural em objeto
(53.750.45 ha.),-em 12 (doze) glebas de terras rurais. estando devidamente
registradas na matrfc:.Jia nv. 11.300 do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de São Félix do Araguaia - MT. na qual estão perfeitamente
desc;-:tas e carcc:erizadas as suas medidas e confrontaCÕes. tendo sido
designadas como' a) Fazenda São Domingos (5.ô30,71 ha.): b) Fazenda S~O
Judas (5.595.59 ha.), c) Fazenda Santa Terezinha (6.079,26 ha.), d)
Fazenca São Francisco de Assis (1.289.43 ha.), e) Fazenda Tamarana
(4235.00 ha.;. f) Fazenda São Paulo (1.838,80 ha.), g) Fazenda Rio
Cnsõs,cmc (8659.35 ha.), h) Fazenda Nossa Senhora (4.235.00 ha.), i)
Faze~aa Santana (4.490.78 ha.), j) Fazenda Reunidas (6.307.97 ha.l. I)
Faze:ca Samo Estevão (3.206.29 ha.). e m) Fazenda Santo Antônio
(2. í 8:.27 ha.l. Em conseqüência. por consolidação, o objeto do presente
instn..::T.er:to versa socre as 12 (doze) glebas ora Idemificadas.

- Agropecuária e Participações ltda., a qual integra Q Grupo Monteiro de
Barros, que se confessou devedora da PRIMEIRA CONTRATANTE do
importe de R$ 2.237.75920 iceis milhões, duzentos e trinta e sete mil,
setecentos e cinqL;enta e -ave' '=-=,s e oitenta centavos), que é o igual vaicr
de aquisição das :3 ttiSS) glEi::=:s ce terras rurais, objeto da mencionaca
escritura. que pe:faze!'"!co 17.305.56 ha, abrangem as Fazendas S~O

Domingos (5.63C.71 ;:2.1, São ~udas (5.595,59 ha.) e-··Santa Terezinha
(6.079,26 ha.).

cLÁUSULA QUINTA
Também, nesta da:'ê, foi lavrada a Escritura de Venda e Compra e Dação em
Pagamento no 27° Tz,"e!ionato de Notas da Comarca desta Capital. no Uvro
nO. 1.208, às fls. 76, fig~rando (a) como vendedora, a ora VENDEDORA Ué
incorporada e co:n sua nova denominação social), (b) como compradora, a
Agropecuária Fâ::::ndas Reunidas S/A, também integrante do Grupo
Monteiro de Barres. e (c) como outorgante dadora a PRlMERA
CONTRATANTE, no imoorre de R$ 2.828.628.85. sendo R$ 2.728.628,85
em moeda ccrrsme, cOnsiderado Q valor hist6riro, e R$ 100.aOO,co em
dação em pagamento, valor de aquisição das 09 (nove) glebas de terras
rurais, objeto da mencionada escritura, que perfazendo 36.444,89, abrangem
as Fazendas São Francisco de Assis (1.289,43 ha), Tamarana (4235,00
ha.), São Paulo (1.838.80 ha.), Rio Crisóstomo (8.659,35 ha.), Nossa
Senhora (4.235.00 ha.), Santana (4.490,78 ha.), Reunidas (6.307,97 ha.),
Santo Estevão (3206.29 ha.), e Samo Antônio (2182,27 ha.).

cLÁUSULA SEXTA
A SEGUNDA CONTRATANTE efetuou diversos pagamentos à PRlMERA
CONTRATANTE. referentes: (a) à cessão de direitos sobre os imóveis do já
mencionado Anexo IV: e. (b) a título de reembolso, porque a ônus da
Primeira Contratante. relativamente às glebas de terras rurais em objeto.
cencemente às despesas dos custos de manutenção, compreendendo.
dentre outros. SE{:~ranca e viailãncia. da execucão de vias de acesso, da
cciecaçãe ae cErC'as cás cleb~s de terras rurais.'do desmatamemo de parte
das glebas e da forma~o de pastos. além dos serviços tooográficos e
levantamentcs ola:1ialtimétncos. e pagamentos de natureza fiscal.

Paráorafo Primeiro
Secre ~s m~::::nes fi,a,C2,r0S refefldos no caput desta Cláusula 7cra:r.
oratic:::cQ~ .L;rcs ::Je 3~:) drss ~::r CEnto) ao mês. pro rata dle. ô[éql ca

"'""h::3<:OC CCC7C7 c"se na ",,,acão co cól", comr'O"1 000":

(: { Z~:~~~,~ ~;;'~õ~~_, ?"h_""J'- ,- \\
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/ ~~~~~;;::' ....

cLÁUSULA QUARTA
NeS:3 jata. ~Ol iavrada a Escraura de Venda e Cemera e Confissão de Dívida
""0 ::-" Tate!!cna!c de Netas da Comarca des!a CapitaL no LIVro nO 1.208.
às ::5 ·36. fiç:..;rando como vendedora a ora VENDED,C;>RA (já inc:::rporada ê

.::r1 :_2 -ova denom:nacio scciaD. e. como c:::mpraéora. a em~resa.Rec~e,c. i
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americano até o dia 20 de junho de 1994. tanto relativamente à cessão de
direitos (letra "a"), desde o dia 22 1e dezembro de 199;3, d~ da contratação
inicial, como relativa:nente aes ~em::olsos' (letra "b"), .deSde a data dcs
efetivos desembolses. A oar.ir r::e 01 ce julho de 1994,somente occrreu a
aplicação da taxa C5 .wr::s :':cs ::6:;;:OS era pactuados.

Parágrafo Seaunco
Contudo. das des:esas acuradas. acima menCicmadas. resta impago.
calculado nesta da:a. o vêler de RS 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil
reais), pelo que, nes.e êtO e na meihcr fonna de direito, a SB3UNOA
CONTRATANTE se ::onfessa cavedora à PRlMERA CONTRATANTE ca
dita importância, a qual será :::ga até o dia 30 de dezembro de 1997,
acrescida de juros de 3% (~rê-s per esnto) ao mês, pro rata die.

Paráarafo Terceiro
Caso c pagamerno da dívida confessada no Parágrafo Segundo anterior, não
tenha sido integralmerite :fsruado até o dia 30 de dezembro de 1997, a
PRIMERA CONTRATANTE prcmoverá, para fins do seu recebirr.ento. a
competentE ação jucic:ai exec~tiva, mesmo que concernente a eventual
saldo devedor: sela de qualquer montar.te. quando, então. será acrescido ao
valer em aébito. a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida
ora' confessada e a taxa ae juros de 3% (três por cento) ao mês, pro rata dis.

cLÁUSULA NONA
Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP, cem exclusão de qualquer
outro, por mais privilegic:~o que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas '''.:::i :rssar.te inS!TlJmento.

. . _ Assim, por estarem juslQ.~ e acordados. na
melhor fonna de d:reit'J. assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e form~. :-a ~iàsença das testemunhas abaixo identificadas.

S~O Paulo - SP, 28 de maio de 1997

liC e. r >" ~ .

Gr..;::ro CK· Construções e Incorporaçées S/A'
:' \:":.tJIERA CONTRATANTE li'

: \ l • fio. \ ~'

i~ti~\"\.iC ~\.", cho. /~:'-\"Ç7 k\L: ,
r..1cmelro pe Barrqs Construçqes e Ince oraçoeJ Ltda.
SEGUNDA CONTRATAN~J (

TESTEMUNHAS:
;' .'

cLÁUSULA SÉTIMA
Os CONTRATANTES se dec~aram plena e reciprocamente satisfeitcs com
as ccna:cionantes fiiancs:ras e administrativas, que norteiam o presente
ins.rumemo ce ccnsoiiaação e ajuste. considerando-o finne e valioso parê
todos os efeitos ae d:raito. mantIda como plenamente válida a obrigação
inserta ;;a CléusUi8 V - 6 de Centrc:to referido na Cláusula Prime:ra deste
instrumer.to.
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CLaUSULA OITAVA
O presente nStrur.1ên:: ::elebradc' em caráter irrevogável e irretratável. é
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CODEARA - FAZENDA SANTA TEREZlNHA

Valor da Transacao R$

Taxa de Juros : 3.0% am
1,000969578 ad

Data da Transacao 22tdezJ93 Saldo anterior 06Jjanl95 6.270.983
Pagamento (2.000.000) (2.000.000)

Valor em CR$ 2.091.776.500
4.270.983

Valor em R$ : 7.030.000 Saldo anterior 20/mar/95 4.584.077
Pagamento (299.000) (299.000)

4.285.077

Saldo anterior 11/abr/95 4.377.418

Fonna de Pagamento : Valores Historicos Valores em R$
Pagamento (250.000) (250.000)

4.127.418

Saldo anterior 23/dezJ93 2.093.804.640 Saldo anterior 26/abr/95 4.187.855

Pagamento (450.000.000) (1.376.147)
-

1.643.804.640
4.187.855

Saldo anterior 31/mar/94 1.807.574.816 Saldo anterior 10/mai/95 4.245.061

DevolucaolPagam 119.802.400 128.681
-

1.927.377.216
4.245.061

Saldo anterior 30/jun/94 19.492.953.136 Saldo anterior 24/mai/95 4.303.048

- Pagamento (494.900) (494.900)

7.088.347
3.808.148

Saldo anterior 25/nov/94 8.181.538 Saldo anterior 27/junl95 3.935.715

- Pagamento (498.500) (498.500)

8.181.538
3.437215

Saldo anterior 29/nov/94 8.213.315 Saldo anterior 28/jun/95 3.440.548

Pagamento (199.500) (199.500)
Pagamento (501.000) (501.000)

8.013.815
2.939.548

Saldo anterior 06/dezJ94 8.068.363 Saldo anterior 30/jun/95 2.945.251

Pagamento (249.500) (249.500)
Pagamento (499.000) (499.000)

7.818.863
2.446.251

Saldo anterior 071dezJ94 7.826.444 Saldo anterior 20ljuIJ95 2.494.127

Pagamento (170.000) (170.000)
-

7.656.444
2.494.127

Saldo anterior 21/dezJ94 7.761.031 Saldo anterior 211set/95 2.666.608

Pagamento (250.000) (250.000)
Pagamento (465.000) (465.000)

7.511.031
2201.608

Saldo anterior 23/dezJ94 1.525.603 Saldo anterior 07/nov/95 2.290.847

Pagamento (200.000) (200.000)
Pagamento 105.000 105.000

7.325.603
2.395.847

Saldo anterior 27/dezJ94 7.354.055 Saldo anterior 13/dezJ95 2.480.908

Pagamento (250JJOO) (250.000)
Pagamento 50.000 50.000

7.104.055
2.530.908

Saldo anterior 28/dezJ94 7.110.943 Saldo anterior 15/dezJ95 2.535.818

Pagamento (449.000) (449.000)
Pagamento 50.000 50.000

6.661.943
2.585.818

Saldo anterior 29/dezJ94 6.668.403
Pagamento (445.850) (445.850)

6222.553
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Junho de 2000

(14.000)

(325.000)

(55.000)

(40.000)

(61.000)

7:30.000

(36õ250)

(400.000)

(250.000)

(400.000)

(50.000)

(177.300)

(81252)

Junho de 2000

(86.000)

(100.000)

930.845

(110.000)

(668.000)

(237.000)

(2000.000)

(12.023.672)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

saldo anterior 24i]anl96 2.688.024
Pagamento (366.250)

2321.774
saldo anterior O1lfeV196 2.339.844

Pagamento (325.000)
2014.844

saldo anterior 09Jfev196 2.030.526

2030.526
Saldo arrterior 12/fev196 2.036.438

2036.438
Saldo arrterior 141tev196 2.040.389

Pagamento (177.300)
1.863.089

saldo anterior 28Jfevl96 1.888.538
Pagamento (50.000)

1.838.538
Saldo anterior OSlmar196 1.854.844

Pagamento (400.000)
1.454.644

saldo anterior 131mar196 1A61.710
Pagamento (250.000)

1211.710
saldo anterior 11/abr196 1.246.247

Pagamento (400.000)
846247

Saldo anterior 241abr196 856.976
Pagamento (100.000)

756.976
saldo anterior 23/agol96 851.154

Pagamento (81252)
769.902

saldo anterior 02loutl96 800.333
Pagamento (61.000)

739.333
saldo anterior 09/novI96 767.067

Oevolucao 730.000
1.497.067

saldo anterior 131nov196 1.502.882
Pagamento (55.000)

1.447.882
Saldo anterior 211nov196 1.459.151

Pagamento (40.000)
1.419.151

saldo anterior 26/novl96 1A26.G44
Pagamento (110.000)

1.316.044
saldo anterior 13/dezl96 1.337.905

Oevolucao 930.845
2.268.750

saldo anterior 07lagol97 z.B54.531
Pagã/llento (14.000)

2840.531
saldo anterior 05/setl97 2.921A94

- Pagamento (86.000)
2835.494

saldo anterior 07/outl97 2.924.805
Pagamento (668.000)

2256.805
saldo anterior 17/outl97 2.231.7112

Pagamento (2000.000)
231.782

saldo anterior 131nov197 237.000
Pagamento (237.000)

(O)
TOTAL PAGO
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C - que o Grupo OK e a Saenco cumpriram com todas as suas
tarefas e obrigações acordadas;

B - que~ durante o período de atuação do Grupo OK e Saenco na
participação do empreendimento foram envidados todos os
esforços para a sua viabilização e implantação;

o presente Termo de Acordo se refere ao
empreendimento denominado Terminal Intermodal de Cargas
Santo Antônio: situado em Duque De Caxias - RJ, e considerando:
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o Grupo OK e Saenco , e a Monteiro de Barros resolvem
àesconstituir suas recíprocas obrigações junto ao
empreendimento em objeto, pelo· que esta última ef~tuará o
pagamento àquele, no valor apurado de comum acordo, até a data
limite de 30.06.96.

E - que, aliado ao interesse da Monteiro de Barros acima
forTíll.llado, o Grupo OK e a Saenco , haja vista o tempo decorrido
e a necessidade de serem aportados mais recursos financeiros e
a continuidade de disposicionamento de pessoal para atingimento
do pretendido, não teve mais interesse na continuidade da sua
participação a partir de janeiro de 1996;

Na ocorrência da hipótese do pagamente não ser
efetivado até o dia 30.Q6.96, passarão a incorrer sobre o montante
cu seu saíde deveder juros mensais de 3,5% (três inteiros e cinco
céc:mos por cento). desde esta data até a da efetivação do
pagamento ora 2c::;rdado: considerando-se, ceme prazo
~e!1T:inatjvo e ilT:pr::r'-cgãvel o dia 30 de junho de 1997. Fica
72c~\tadc à Mor:;.ejLJ G~ Barros efetuar o pagamemc efT. parce\as.
~2i1tas quantas '<::'~ de seu interesse. coser/ando-se
c.br:gêtoriamen~e ,::, ::::;cação da parcela de jurc·s 2c:.:i acercada
!)c rata dfe e c ":=c,-- - :::'121 também aqui pactuac::· ·:~1 sejê. 30 ce
:1[": ~lC ae o! 98'7 . !

Assim: para cumprimento do presente acordo: a
Monteiro de Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações
S/A se obriga a pagar ao Grupo OK - Construções e
Incorporações S/A e a Saenco - Saneamento e Construção Ltda.,
até o dia 30 de junho de 1996, podendo ser de uma só vez 04:em
parcelas: a importância de R$8.320.000,OO (oito milbÕes,
trezelltos e vinte mil reais) I a ser acrescida da parcelã de jUf9s de
2.5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) ao mês, pro Tâta
dis. a fítuio dos serviços prestados, da.alocação de pessoal: do
reembolso de despesas efetuadas e da expectativa de lucro na
implantação e exploração do empreendimento.

Junho de 2000

'~~1if[~@1
-;::i\ii:>~DO FEDER;.!l~L
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TERMO DE ACORDO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL .. SUPLEMENTO

o - que a Monteiro de Barros necessita acoplar novo parceiro
comercial com experiência na área de operação e logística de
carga para atender as novas necessidades d7 futuros usuários
do empreendimento; e, \ J' 1\

.:; . I.A rr
/ \)

:'

A - que o Grupo OK e a Saenco tiveram suas participações, desde
fevereiro de 1994, através de alocação de pessoal nas áreas de
engenharia, jurídica, de administração e comercial , bem como a
assunção de despesas necessárias 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, pessoas jurídicas em todos qs
setores de atuação do empreendimento, tudo visando. a
implantação e exploração comercial do denominado Terminal;

01352 Quinta-feira 22



A quitação operar-se-á, automaticamente, com o
pagamento integral do valor aqui estabelecido, quando não caberá
reciprocamente às partes ora comparecentes ao presente, nada
mais reclamarem, a que título e pretexto for, em -qualquer época,
relativamente à participação' do Grupo OK e Saenco no
Empreendimento Terminallntermodal de Cargas Santo Antônio.

Ainda, na ocorrência da hipótese de no dia 30 de junho
de 1997 o pagamento do ora ajustado não tiver sido integralmente
praticado, o Grupo OK e a Saenco ficam desde já autorizados
pe~a Monteiro de Barros a promover, para fins do seu
receb1mento, a competente ação judicial executiva, mesmo que
concernente a saldo de'Jedor, seja de qualquer montante, quando,
então, será acresciçlo ao valor em débito, a multa de 10% (dez por
cente) sobre o valer total apurado pela contraprestação do
serviços aqui aludidos, juros contratuais de 4% (quatro por cento)
ao mês pro rata die, além das despesas e custas judiciai~ .~

hor.orários aO'/ocatícios, estes· na base de 20% ou no percentual
cue '1!er ser arbitrado judicialmente. .

Também, comparece no presente Termo de Acordo, o
Dr. Fábio Monteire de Sarros Filho, brasileiro, casado, empresário,
portadc( da carteira de identidade nO. 5.808.310-9: expedida pe~a

SS?-SP, inscrito no CPFIMF sob .0 nO. 895.904.738-49,
c:'!71ic:iiado nesta Cdade, na Rua Sete de Abril nO. 342 - 3°, andai,
92rê. na quaiidade de fiador e principal pagador: solidariamente
responsável pelo adimplemento da obrigação, prestai g2íantla
fic:.e~jl;s36ria dê c~:7:pr!mento do ora pactuado: açali.barcados.
jíidusive. os e'1e:1'::.12:5 ônus necessários às despesas judiciais.
ir::L:slve os honcr2ncs advocatícios, renunciando, nos :2rmos d:J
é:::::çc ~.492. inciso:.: . ~ i!. do Código Civil, ao benef~cic de ordes
:~~::;~: í:O anigo A ,i:;,': do mesmo diploma legai. bem cerne 20

.::.::çe: ~ .d.9S ée r.:es:':"·~,; ci;J\oma legal.

Quinta-feira 22 01355

.<l:=~J~,;,·9l?

.3EN.<)() ::'êDt:.--(;:l.L
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São Paulo - SP, 01 de março de 1996

i~
Grupo OK - Construções e Incorporações S/A.
Lin-à-rvrártfriS· Pinto ,
CGC/MF nO. 01.535.169/0001-06
End.: SAU/SUL - Edifício OAB - 12°. andar

B~.,aSí·a,DF~,~ , ,_
I.- ~ - I ~~~~:>

. ---.
Saencc-=-Saneamentoe Construções Ltda.

Uno Martins Pinto
CGC/MF no. 26.424.275/0001-46
End.: SCRS quadra 503 , bloco C , loja 47/49
Brasília - DF .....

íl f\"
.- .~r çt,iL :/-::"/;i" ...-",.

Fábio Monteiro de Barros Filho
Fiador J \ .•,

o Grupo Ok e a Saenco se comprometem, ainda, a
permanecer na mantença do sigilo sobre todas as informações e
projetos relativos ao empreendimento, bem como do modus
fâciendi do desfazimento da parceria comercial para a implantação
do mesmo e do valores incorridos.

:ES!"Eiv'H.JNHA.S

"'DE ACORDO "

•. ';=---', ';"
Mon~eiro de Barros EiI!pree!1dimentos Imobiliários e Par:icipaçôes
S~ :
r3bio Monteiro c:e B2rres Filho
CGCIMF n.o. 60. 68.:'...535/0001-21
t=..'1c .. Rua Sete de ,r·.ci;1 ,,0 342 - Conjunto 34 - 3°, anCêi

São Paulo - SP

Junho de 2000Junho de 2000

::':~.~~-.:: ()~
SE:~i\D() F~[)ERf.t

Conc,;;~ho de r=t!{"2 ~ i)-j~Gcro Par!amenm:

t2'ç NG~_J~

fl';,_/\''O 'l2~Jl··, _." -
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PROTOCOLO DE INTENÇÃO
=============;===;===

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

por seus representantes legais infra assinados, mediante as

Que e~~~e si fazem CONSTRUTORA MENDES JÚNIOR S/A., com sede à

Avenija Frof. Mário Werneck, 1685, Bairro EstÕ;i1 em Belo

~orizonte - MG, inscrita n~ CGC-MG ~ob o n 9 17.162.082/0001-73

e ESC?I::,ÓRIO IMOBILIÁRIO FÀBIá MONTEIRO DE BARROS FILHO.. S/C

LTDA, com sede à Rua Sete de Abril n e 342 - 32 andar, Centro

são Paulo - SP, inscrito no CGC do MF sob n 9 54.218.284/0001-16,

cláusulas e condições seguintes:

Cele=~ar o presente instrumento do acordo com as cláusulas

que as Empresas acima possuem reconheci?a capacita~tO e àe~~ja~

par~icipar da implantação deste Empreenàimento.

CC:~ID~~

- que ~ intençãc do Governo do Rio de Janeiro viabilizar a

IMPLArJTAÇÃO DO INTERMODAL SÃO BENTO, no Rio de Janeiro;

~s ?AP.T~S eviêarão todos os esforços no sentido de, em ~o~j~~~Q ~

·m ~c~i~~ de exclusividaãe e confidencialidade. desenvolve,

~s~uào~ e_negOCiações para ~OnqUista de contra~of ja execuçãc ~~

:i-l?LA:;T.:"ÇAO DO :NTERHODAL SAO BENTO, no Rio de jrs,~c.

I I

-::!..Í-.tJZ-:;_!.. SE~~.A I I I
:si:e ;:·r<.:ocol0 terá o prazo de Vigência de 12 meses. pclõtr:-:;F ··:'r

W~. I· ,
f ~.

Junho de 2000Junho de 2000

S=r~;~.DO FEDER;t.3...
COil5~~tJQ da Élics .a Dac'JJ"!! p~;i~rr:entar

tê~ e ~IO L !_-~

FlS._-i.2J-rJ f .JÁ

Documento 29

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Termos·de acordo
Construtora Mendes Júnior.
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E por ~star~m justas e contratadas, firmam as PART~S o prese~~e

?rotocolc, em 03 (treis) vias de igual teor.

~enu~ciando a qualquer outro, por mais privilegiado que poss~

AS par~es elegem o Foro da Comarca.do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias

jecorrê~tes de aplicação ou interpretação deste instrumente,

Quinta-feira 22 On59

Documento 30

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Termo de acordo Andrade Gutierrez.

Junho de 2000Junho de 2000

02.

~

SEl-.iAC-C FEDE}-~\L

Conseiho ·ja Êiica :~ OeXTC ?~arrcenla:

~J~f I~i> ~ I lq
----;;,•. .:)C? 1')

.i; t-~ ~ .J.\
Rs. .

1110

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

prorrcgado de comum acordo entre as PARTES.

,.1

~_; ~ ...• ;:~J. / ::0......r. ~:iL.:~ .

'/ ,/

L: i>,;. 2 --c ·l{...·1. C-".. t( ,. !..-- -,,\

c1ÁUS~i'1 ....;. "i':EE(.:'.I.S.~

:ONS7:RL::'OP..'; ;-1ENDES JÚNIOR S .A. )

ser.

3elo Eorizon"te, W dk :.,...,.:"",~.~ j.'iM

~SCRI~jRIO~EIL~JRIO FATIO M9NTEIRO DE
,ARR~S 7ILRO S/C LTDA.
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SEGUNDA - ESTUDOS E P~SQüISAS

partes se
ocasião a

entre elas

em até 90
térmit.o do

serviços necessários à
as partes solicitarão

e condições adequadas,

A f~rmalização desta associação deverá ocorrer
(noventa) dias corridos contados a partir do
prazo estabelecido no item 2.5.

Para execução das obras e
implantação do empreendimento.
propostas a firmas de porte
selecionadas de comum acordo.

3.2

~.1 - Os resultados do empreendi~ento serão divididos entre as
partes na mesma proporção definida conforme item 3.3.

3.1 - Constacada a viabilidade do empreendimento, as
associarão'para sua implantação, definindo na
natureza do relacionamento jurídico a ser
estabelecido em caráter efetivo.

SEXTA - COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5.1

6.1 - Para a comercialização do emvreendimento, as partes
solicitarão propostas a firmas - de porte e condições

Odequ.::s, sel.eeionad" de comum aeO'd~1\ d
":>Lo:·.:,· '.I!) "'i::='~-~~!.. 2 j 'l
c'Jk:":2 Eue<:: e Decore ;:'::;'1arne:'12r .......

<. N·~_I_:Lq _ .
rIs ./ 7,

--- __{L''; 01/ IIj

QVA~TA - RESULTADO DO EMPREENDIMENTO

2.5 - Concluídos os trabalhos mencionados nesta cláusula, as
partes terão o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, para
constatar a viabilidade do empreendimento.

2.3 - As partes aprovarão previamente os custos relativos a estes
trabalhos que serão divididos em partes iguais entre a AG e
MB.

5.2 - Caso a Construtora Andrade Gutier:-ez S.A.· concorde em
executar qualquer obra ou servico nas mesmas condiçCéS üa
melhor proposta. a ela será dada preferência para canto.

2.4 - Os tr balhos mencionados nesta Cláusula deverão estar
conclu dos em 120 dias corridos, contados a partir da data
de ass nacura do presente instrumento.

3.3 - A ?roporção da participação de cada parte no empreendimento
será de 50% (cinquenta por cento).

QrINTA - EXECüÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

TERCEIRA - CONTR1BUrçÃO DAS PARTES

2.2 - O escopo dos estudos e pesquisas definidos no item 2.1
deste Termo de Acordo, deverá ser elaborado de COmum acordo
entre as partes.

as

:;.rn

da
de

.fi:.

.' .,

",,,,cliante

representação
que p:-eter.de

a implantação em
Cargas no terreno

ACORDO,DETERMO

TERMO DE ACORDO

presente
seguintes:

1.2 - Fazem parte integrante deste ACORDO:

1.1 - Constitui objeto do presente ACORDO
conjunto de um Terminal Incermodal de
citado no preãmbulo deste ACORDO.

Re~olvem celebrar o
cláusulas e condições

Considerando que a ME é concessionária de direito real de u~

terreno situado no município de Duque de Caxias, RJ,
plantas e documentos estão no Anexo I, para implantação d

Terminal Incermodal de Cargas, concessão esta obtida at~avés
Concorrência Püblica nQ 02/89 promovida pela Secretaria
Transportes do Estado do Rio de Janeiro em 10/11/1989.

Con ~derando que a AG é empresa de um grupo de
nac onal, com tradição no ramo de construções e
inc uir novas atividades em seu campo de atuaç~o.

P~lMEIRA,.OBJETO

b) O Contrato n2 01/89 para concessão de uso de terre~o

assinado entre a Monteiro de Barros Emvreendimentos
Imobiliários e Parcicipações S/A e Escado do Rio de
Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de
Transportes.

aJ.As plantas e documentos relativos ao im6vel (Anexo I);

2.1 - As partes contratarão, de comum acordo, com empresas
es ecializadas e de reconhecida competência e idoneidade,
cs udos e pesquisas visando atuali;'ar os estudos feitos
pe a MB em 1989, reavaliar a viabilidade técnica E
eco..ômico-finance!ra do empreendimento e atribuir um va.loI
aos t~abalhos relativos ao empreendimep;n,.re3'~zado, ,e1'

~e a prese." da". • •.;:;5'

ir

SEf\l!\DC fEDERi~L

Conse:l.o ;:;.': ~ts'J ~ DeçofO P3r':6:1anW;
11 ~() '" '"2., Fí. \~1'1 ••. -.- ....~- .,-- -

Fi:;. •. f }b ( -1Á-.._.. _-

ANDRADE GUTIERREZ EMPREENDIMENTOS LTDA. empresa com sede em Belo
Horizonte à Rua dos Pampas. 48~, incrita no CGC sob o nQ
26.326.389/0001, neste ato representada por seus diretore?,
Roberto Gutierrez e Eduardo Borges de Andrade, doravante
designada simplesmente AG e MONTEIRO DE BARROS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÃRIOS E PARTICIPAÇOES S/A, empresa com sede em são Paulo,
Rua Sete de Abril, 342 - 32 andar. inscrita no CGC sob nQ
60.684.636/0001-21, neste ato representada ~~ seu Diretor, Fabio
Monteiro de Barros Filho. doravante designada simplesmente MB.
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presente
de duas

J,.....~~ de 1992

.s:j,l.':l.~)() FEDE;~;:.L

Conseiho CC ~tica .. Decoro P;lri8mantar
p~ p ;.;' ~ I a.. C;

....:.l::...1.. -_·-__L-f
fi3.~~~..::!'t9

1~~.ík~1~.
Fabio Monteiro dê ~arros Fiiho f

MONTE~RO DE'BARROS\E~PREEN~IMENTOS
IMOBILI..\RI6S E ?ART!CIPAÇOE~ SíA

",m"mAS' 1) dPP'~~
~ .

2) \j-\c-"-'--".~ "- ~ '1 •

E, estando assim, justas e contratadas, assinam o
i~strumento e~ 3 (t=ês) vias de igual teor na presença
testemunhas.

11.2 - O presente ACORDO aproveita e obriga aos eventuais
hereeiros e sucessores de ambas as pa=tes.

11.1 - Os direitos e obrigacõesprevistos n.ste instrumento nio
poderio ser cedidos~tran~f~rido~~u alienados, a qualquer
titulo, salvo expressa autorizaçio de ou~ra parte.

11.3 - Para diri~ir quaisquer dúvidas com relação ao presente
ACORDO, as partes elegem como foro d da cidade do Rio de
Janeiro - RJ.

10.1 - O presente ACORDO vigorará pelo prato necessário ao seu
integral cumprimento pelas partes podendo, no entanto, ser
alterado e aditado em comum. acordo.

D~CIMA-?RIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

ntcIMA - VIGENCIA

e
~O ~.! ~\

Q ~•

.~J

e

do
a

seuS

deste
dias

deste

inocente
a) dias
rescis~o,

os

~~

a
30

com relação ao
comulil acorco,

J.

sempre por escritoserao

exclusividace
entante, de

SE~·~J:;DO FEf}ER~L

C·::;1Sanc de ttÍC3 e ij~'0m PaMamenta!'

/lEfN°__~_Cf.C1.

Fls. i!?I~' ~ li

o presente ACORDO poderá a~nda ser rescindido, por
iniciati~a da parte inocente, no caso da ~nadimplência pela
outra parte, observando-se o disposto no item seguinte.

9.3 -

9.2

9.1 _ O presente ACORDO sera rescindido, cessando todos

ef~~toS, caso:

a) conclua-se pela inviabilidade do eropreendimento.

b) O contrato especifico a que se refere o item 3.1
instrumento não seja assinado dentro de pra~o de 270
corridos, contados a partir da data de assinatura

ACORDO.

NONA - RESCISÃO

8.1 - As comur.icações entre as par~es

dirig~d~s a:

AG: Marcos Ferreira de Sousa
MB: Renato Cesa~ Monteiro de Barros

As partes se obrigam a manter sigilo sobre, todas as
i~formações e projetos relativos ao empreendimento,
inclusive quanto aos termoS deste ACORDO e sua divulgação
por uma das partes dependerá de prévia e expressa anuência

da outra.

OITAVA _ COMU~lCAÇÃO E~TRE AS PARTES

7.2 -

7.1 - As partes se dào mútua
empreendimento podendo, no
admitir noVOS parceiros.

7.1.1 _ ~ responsabilidade da MB a rescisão de eventuais
compromissOS existentes com terceiros e rela~ivos ao objeto
do presente ACORDO; até a data da assinatura do instrumento
referido ~o item 3.1 deste ACORDO.

S~TIMA - EXCLUSIVIDADE E CONflDENClALIDADE

6.2 _ Caso a ME concorde em realizar a comercialização
empreendimento nas mesmas condiç;es da melhor proposta,
ela será dada a preferência para tantO.



EMENTA: Para apmar 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.
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- Subestabelecimento para fundonários do Grupo OK (132.) .

22 - Certidão do Can::ório de Araguaçu 26/11/93 (133) .
23 - Nulidade Escritura de compra para .Bandeirantes Ind. ~ Com.
18/10/93 (134) .
24 - Escritura de compra da Fazenda Lagoão ( 135) .
25 - Correio Braziliense - DF de 28/05/99 (136) .

'/OLUME IV
Documentos de 08 a 25

- C.:,n:lo Sr2z,iJense - DF ce 2:/1:,'99 ::81.: .
- Ofício n.0 551/99, de 16106/99 (104)··· .

O - Correio Brazliiense - DF de 17/06/99 (W6) .
l' - Correio Braziiiense - DF de 24/09/99"".:.. (llC
2 - Correio braziiiense - DF de 29/05/99 (1."".:..3)
3 - r"lê~érias JornaiísticêS diversas
4 - jc~;;ai do Srêsií - RJ de 25/06/99

:5 - R.e!2r:ónc emicidc OE!ê C~I sobíe "Qpe:êçces c>:: C~::::~: -'::2:::::2G25
~ntre o EancG Oi< Ge :::vesc:imem:os 5/;'" e:; ''::;,;.:;;0 i·l~:-,;:e':·J .>.: 32rrcs.
de 28/09!99 '.:161 .
16 - Relatório AK'vV. (117)
::. 7 - O Es-cado de S§O Paulo 29/09199
18 - Comraco de compromisso de Vendê e Comerê ce imóvei.
22/12/93 (120) .
19 - Documento da Junta Comerdal de São Paulo - Agropecuáriê
Fazendas Reunidas, 08/08/97 (124)························ .
20 - Ofido oferecendo imóvel à dação INSS ("".:..29) ::
21 - Procuração para João Cruz para aquisição da :=azenda l..a902o

Discurso Plenário do Senado Federa! em 27 de maio de 2.999 (82)-··· 251

2 - DeDoimem:o, voluntário à CPI do Judiciário, em 30 de junho de
1999 (83)··································.·· ···· .
3 - jornai de Brasij - RJ de 27/05/99 (85) .
4- Correio Sraziiiense - DF de 27/05/99
·5 - C.:>rreio 5raziiiense - DF de 22/6/99
6 - O Giobc - ;:u de 27/05/99

~2sc:a C~rt:as ~íi10rensa (99) .

Junho de 2000Junho de 2000

N'2, DE 1999

SENADO FEDERAL

REPRESENtAÇÃO
Autores: Partido dos Trabalhadores e outros

( VOLUME - VlI)
(DOCUMENTOS De 31 a 40)
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38 - Comprovaçã:: do pagamemo 2 fornecedores em Pemar.1buco, pelo
Grupo Ok (152.) · ·..··..·..······..·····..·..····· ····· .
39 - Relatório emitido pela CPI, com êS infcrmações ;::restêdês peiê
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40 - Carte: TCO - reconhecendo fêlhas nos arquivos e encaminhando
listagem das ligações p~r ela registradas. (1.54) .

.).1 - Livros R.azão e Diário do Grupo OK - Terminal de Cargas (2.44) ···· ..·.. 1121

32 - FINE? (1.45) ..· ···.. 1181

2.7 - Uvros Razão e Diério do Grupo OK CODEAKA(13S) 943

'2.8 - Termo Grupe Mendonça de 3arros/Grupo OK - Terminal Santo-
Antônio (139) 1103

2.9 - Termos de acordo Construtora Mendes Júnior (141)..:::·.: 1108

30 - Termo de acordo Andrade Gutierrez (141) - 1111
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TERMO DE ACORDO

o presente Termo de Acordo se refere ao
empreen::!imen~o àenominado Terminal Imermodal de Cargas
Santo Amônia. sltuaao em Duque De Caxias - RJ. e considerando:

A - cue o GruDo OK e a Saenco tiveram suas oarticioacões. desde
feve~eiro de 1994. através de alocação de p~ssoai ~ás áreas de
engenharia. juridlca. de administração e comercia! , bem como a
assunção de. despesas necessª~ias para a atualização dos
estüdos reitos 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 àe eventuais parceiros, pessoas jurídicas em todos os
setores de". atuação do.. empreendilTlento. tudo visanc:ro a
impiantaçao eexptoracãocomercial do denominado Terminal;

B - que. durame o periodo de atuação do Grupo OK e Saenco na
partic:oacão do emoreendimento foram envidados todos os. . .
esforços cara a sua viabilização e ir:npiamação:

C - que o (rupo OK e a Saenco cumpriram com todas as suas
tarefas e obri0ações acordadas:

o _que a Mor.~e!ro de Barros necessita acoplar novo parceiro
comercia; com ~xperiêncla na área de operação e logística de
cama para atender as novas necessidades d.ers futuros tt\uários

do~mpree"àirnento: e. '/""' ',i . (\~
. .~ .... ,-,V'

./ -, . ~

1/ -
,1/
"

. SCI\ir\'[)~) Ff.-:Ç-:':~":L

:-.:i.:.. ':':~::.~;:~~: ~r:,":;. a c-i;;'_ ._". :- ~_:_ .....:. ~; .• ~

_ti E.:?-.."'. -~_._-.5 5
I;;., ;".-, J

Fiz-~L7:- ,_--....r'--_

E - que. aliado -ao interesse da Monteiro de Barros. acima
formulado. o Grupo OK e a Saenco . haja vista o tempo decorrido
e a necessidade de serem aportados mais recursos financeiros e
a ccntinuidade de tlisposicionamem~ de pessoal para atingimento
do pretendido. não teve mais interesse na continuidade da sua
participação a partIr de janeiro de 1996:

-O Grupo OK e Saenco , e a Monteiro de Barros resolvem
desconstitüir suas recíprocas obrigações junto ao
empreendimento em objeto. pelo que esta última efetuará o
pagamento àquele. no valor apurado de comum acordo, até a data
limite de 30.06.96.

Assim, ." para cumprimento do presente acordo, a
Monteiro d~ Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações
S/A se obriga a pagar ao ~~~ - Construções e
Incorporações S/A e a Saenc9..~~::Sihéame~to e.~nstrução Ltda ,
até o dia 30 de junho de 1996.- podendo -ser' de urrià'\só vez ou em
parcelas.·",a-importãncia de RS 8.320.000,00 _ (qito mm-es,
trezentos e 'vinte mil reais) I a seracrescida da parcet'a de juros de
2.5% (dois inteiros é cinco dé'~os por cento) a0./mês. pro- rata
die. a título dos serviços prestadÕS':-da-alocaçáo de pessoal, do
reembolso dedespe~as efetuadas e da expectativa de lucro na

-impiantação e exploração do empreendimento.

Na ocorrência da hipótese do pagamento não ser
efetivado até o dia 30.06:96. passarão a incorrer sobre o montante
ou seu saldo devedor, juros mensais de 3.5% (três inteiros e cinco
déCImos por -cento), desde esta data até a da efetivação do
pagamento ora acordado. consider ldo-se. como prazo
terminativo e improrrogável o dia 30 de junho de 1997. Fica
facultado à Monteiro de Barros efetuar o pagamento em parcelas,
tantas quantas for de seu interesse. observando-se
obngatoriamente a aplicação da parcela de juros aqui acordada
pro rata die e ateemo final também aqui paetr'O~OUseja 30 de

Junho de 1997. 4'.
Co t.

? ' '
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O Grupo Gk e fI Saenco se comprometem, ainda. a
pCi'rnanecer na mante:;lça do sigilo sobre todas as informações e
projetos relativos ao empreendimento, bem como do modus
fâciendi do desfazimento da parceria comercial para a implantação
do mesmo e do valores incorridos.

,.
\. Grupo OK - Construções e Incorporações S/A.

1Jno MartInS Pinto .
CGCIMF nO. 01.535.169/0001-06 ..
End.: SAU/SUL - Edifício OAB - 12°. andar

S~a~DF /7? ,
,~~-.----g:...-7~

Saenco~mento e Construções Ltda.
Uno Martins Pinto
CGC/MF no. 26.424.275/0001-46

t
d.: .SCRS quadra 503 I bloco C, loja 47/49
asilia - DF _ ~

, fJ .. &1 .. " ~
Fábio~eiro4; sarro~~~
FiadorMti< \J) I

"DEACORDO"

~~i I i. f\ . \/.... ,11

w..: . ''I' QU.(~\.,\-.., .~ '.. •
MonteIro de Sarnas EmpreendImentos~ lhanos~arl'ClpaçOes
S/A. . ( ,~ \J Imr I /
Fábio Monteiro de Barros Filho
CGClMF n.Ü

• 60. 684.636/0001-21
End.: Rua Sete de Abril nO. 342 -Conjunto 34 _30. andar

São Paulo - SP

C.J0s€~ho de t.rica e í)e~:·~"~·" ~:;::;(i~i'Ic::·r:~::.~·

SEHAOO FEDER.AL

B...EJ'_:;'~... ! J"1~ ._~.

ris.--l2bQ-1-._-_.

~t--~~'
TESTEMUNtiAS' /

, ..~.'
.~/~-//' j////

.pJ?" /"'1.. #" l""~

1·.~~Tf -JC

SE~~·~DO ~E:~~=~~JL\L

c~ ~:''':''': ':'e .";::;:;.: ~ .··i~C·· ":' "'C;::;ilm~r1~;"

-R.ri_!?_" __ f_.. _.. ' .?;;J._ ..
/2 .- /

f." ---L".2;;...'1r._.

A quitação operar-:se-á. automatiCamente. com o
pagamento integral do valor aquLestabe!ecido. quando não caberá
reciprocamente as panes ora comparecentes ao presente, nada
mais reclamarem. •a que título e pretexto for, em qualquer época,
relativamente à participação. do Grupo OK e Saenco no
Empreendimento Terminal Intermodal de Gargas Santo Antônio.

Ainda. 'na ocorrência da hipótese de no dia 30 de junho
de 1997 o pagamento do ora'ajustado não tiver sido integralmente
praticado. o Grupo OK~e a Saenco fitam' desde jâ autorizados
pela .Monte'ro de Barrosa. promover, . para fins do seu
recebimento. a competénte ação judicial executiva. mesmo que
concernente a saldo devedor, seja de qualquer montante, quando.
então. será acrescido ao valor em débito, a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total apurado pela contraprestação do
serviçosaq~ialudidos. juros contratuais de 4% (quatro por cento)
ao mês pro ra.tadie. além das despesas e custas judiciais e
honoráriósadvocatícios., estes na bãse de 20% ou no percentual
qUe viers~i"arbltrâdo judicialmente. .

.. ' T.élmbéTQ; comparlace ,no presente Termo de Acordo. o
Oi-..fábio Monteiro de Barros Filho, brasileiro. casado. empresário,

. portador da.cartêrra: de. identidade· nQ
,. 5.608:31 0·9. expedida pela

SSP-SP. 'inscnto~ no"CPFlMF ~'sob o nO. 895.904.738-49,
domlciiiadO nesta GidadeL naRua Sete de Abril nO. 342 • 3Q

• andar,
para.~JlaqLJaliqade:çie:, fiac;lofe:principal pagador. solidariamente
responsá\(elpelo. adimplemento"oa ,obrigação. prestar garantia
fidéijussória' do cumprimento' do ora pactuado. açambarcados,
inclusive. os eventuais ônus necessários às despesas judiciais,
inclusive cs-honcrários advocatícios. renunciando, nos termos do
artigo 1,492. incisos I e lI..co:CôdigoCivil. ao benefício de ordem
~se!1o~ no a~ig01,491~0.mesmo. ?iP[Oman··1egal. bem como ao

clLlgO 1.499 co. mesmo Olploma Ie:a._,a..... . -L t
/'

. , f\. \
. " .;..,-.1, l. . ..;<~\ j ~.

';/.,
/.',,'
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Contrato Cap - Consultoria Administração
e Planejamento Ltda.
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.Rio de Janeiro, RJ, na Rua da Ajuda, n 2 35, conjunto 602, 'ins-

sob o n 2 60.684.636/0001-21, neste ato representada por seu so-

MONTEIRO DE BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA., sociedade com sede na cidade de são Paulo, SP, na Rua S~

po:

obri-

Quinta-feira 22 01429
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gar a CONTRATADA a quantia equivalente a 25% (Vinte e cinco

SEGUNDA - REMUNERAÇÃO

PARÁGRJ.FD PRIMEIRO

gam as partes.

TERCEIRA - DIRETORIA

Além d~ssa remuneração variável a CONTRATANTE pagara a CONTRATAD.

a quantia em moeda corrente nacional equivalente, na data do pa·

gamem:.';. a USS 1. 000.000,00 Oiun: milhãc· d~ dó 1are s do::: EU.I,) , cal

culados pela cotação de venda, pagamento esse é. ser fei tc: ef!: àe

parcelas mensais iguais e sucessivas também corrig~das monetariã.

mente pela cotação do mesmo índice, na data de cada pagamento,ve

cendo-se a primeira na data do inicio efetivo de qu'alquer obra

ser implementada no terreno objeto da concessão, den~ro do escop

ào contrato a ser firmado com o Estado do Rio de Janeiro.

Pelos serviços antes caracterizados, a CONTRATANTE se obriga a PE

cento) de toda a receita liquida proven~~Dte da implantação do er

preendimento referido, conforme definido no Anexo I.

TADA à CONTRATANTE, nos termos da cata enviada em 30.05.89 por F~

bio Monteiro de Barros Filho à CONTRATADA. que passa a fazer par

te integrante. deste contrato, ratificando as obrigações ali assu

midas. nas quais se subroga a CONTRATANTE. com exceção daquilo qUé

for modificado por este instrumento, a cujo cumprimento Sé

.. fi ~:;_~ ..~:::~~.:~~~_ .'~;"~";l\Sf
FiS í ti"7 d t . . --
-_._-~ .:/ .t:f. ._

Tais serviços vêm sendo e continuarão a ser prestados pela CONTRA

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA terá dire~to, ainda, a nomeaçao de um membro ~ di

retoria da CO~TRATANTE, que gozará de todos os dire~.'tos e :rro

j gativas decisorias dos demais diretores, ficando .desde. a es
i: '

~ '" i. . «

-l:b.. l\ i\ J
'-:y. . 'f-'"
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de

cas~

CGC/MFinscrita note de Abril, n 2 342, 3 2 andar, sala 32,.

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços

cio gerente, Fabio Monteiro de Barros Filho, brasileiro,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

do, empresário, domiciliado' na cidade de são Paulo, SP, onde r~

side, portador da carteira de identidade n 2 5.508.310, expedida

pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n 2 895.904.738-4~ a se

guir denominada simplesmente CONTRATANTE; CAP-CONSULTORlA, ADMl

NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., sociedade com sede, nacidadedo

I;,;~i~~·ijf;.~.~_.
Contrato de Prestação de Serviços e outros pactos que entre si

fazem, de um lado, MONTEIRO DE BARROS EMPREENDIMENTOS lMOBILIÁ

fHó§ t ftAi:i'tieittA~afti. Vri1A., de 6ii-ti"e eAP.~e6i1tsUi.:'fénUA, ADPtm'lS

TRAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., na forma abaixo:

PRIMEIRO - OBJETO

crita no CGC/MF sob o n2 30.482.442/0001-32, neste ato represe~

tada por seu diretor Renato Basto Visco, brasileiro, casaào, e~

genheiro. inscritcl no C?F/MF sob o n 2 000.701.655-72, a seguir

denominaca simplesmente CONTRA~~Dhtêmen~re s~. ajustaéc o se

guinte contrato de prestação õe serviços e outros pactos, que

se regerá pelas cláusulas abaixo:

consultoria, assessoramento e planejamento, pela CONTRATADA ao

CONTRATANT

J
'para o desenvolvimento e a implementação do empree!!

dimento denb inado "Terminal de Cargas Santo Antonio", no Rio de
(ti ; ...,

Janeiro. .,~ !

~
\},,'v~ • '::·~=:",'.<\.D(> FEGt:R.';L

J .... '"1$'.-:J11l.J de r:hca s Dd-:crc t;.tal1amer:t3r

..JJ..E.P_~~._ 2. ;l"'"
Li1fl "L' ' .."._...
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'005 EUAi. fixadO no parágrafo primeiro Cá. cláusul", secunjé:. st..-

I'~tu::lrone IlIulo.cnOi:umtnl~
Ui,fülilmadü tnt, n.'

1772718
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E por estarem assim,justos e contratados, assinam o presente ir.

tI'UfItI:HH,B, 61ft 3 (t.t"tse) VitllD de iguc.l l..eot" f pare. o meS1llo ~im, r.

presença de duas testemunhas, também abaixo assinados.

Rio de Janeiro, J.<. de :kl-r: M f;:>(1..,;,de 198.9.

1/16~ZE=AMENTO LTDA. /iJ&CAP-CONSULTO~ -irt.IN. _ _ m1J1\rIft~/~!'í(;----

fl.1l~i/flíf'~
f\C\O~f'.. ' ~...~:

• O ...~~,'d; .. "".T""".. " ". ,;;.,

'.,:..;""~..... ''',,, ,:,. '--,óiTe5temunha5'~. '~

_.~~I::-", ' - o..< ,.,";;~ ..,'~!ll\&\.I ~" J ; d, ~_ <....---"~_.":.":~d\ _JL,,,-,,J.;,,;____ ._ ...----------{J--. .1 .......

111 .~ M/\ .~~ .---- -l~-------- .
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- 03 -

tabelecido que esta diretoria será preenchida pelo Diretor Pre

S1den~c dá eO"TnA~A~Â, "~fi~~~ S~g~6 ~i6eo.

QUARTA - CONDIÇÕES SUSPENSIVAS

As obrigações assumidas pela CONTRATANTE

ficam sujeitas às condições suspensivas de ser :.ssinado o con

trato entre o órgão do Estado do Rio de Janeiro e a CONTRATANT~

consolidando a concessão pará a implantação do empreendimento,

de serem efetivamen te iniciados os trabalhos de infra-estrutu-

ra do mesmo empreendimento e que sejam aprovadas as obras para

a construção dos trevos de acesso à BR-040.

to áo total equivalente a 1.000.000,00' (Hur:: rr.ilhão áe

pra.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica ainda estabelecido que a interrupção das obras de infra-e~

. trutura do empreendimento e dos trevos áe acesso à BR-Q40, por .fato

não imputável à CONTRATANTE, implicarão na prorrogação, por i

gual périoáo, dos vencimentos das parcelas pendentes de pagame~

1185
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QUINTA - FORO

As partes elegem o foro central áa cidade do Rio áe Janel)p pa-. _ trl
ra dirimir qualquer litigio decorrente deste contratO'JIr nun-

ciando a qualquer outro, por mais privilegiaào que ~~ja.

'I I
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1. As diversas etapas nas quais se desenvolverá o empreendimento

não serão simultaneas para cada uma das áreas cuja concessão

de uso unitária será subrogada para cada subconcessionário.

A nivel de cada uma das áreas unitárias, cuja concessão de u

so será subrogada, será definida a implantação como a fase que

medeia entre o inicio das obras de infra-estrutura e o inicio

da exploração da subconcessão.

2. Estarão, assim, eventualmente compreendidas nas receitasdei~

plantação de cada área unitária:

- Receitas de subrogação dos direitos de concessão de uso

- Receitas referentes ao custo de implantação da infra-estru-

tura

- Receitas.referentes à implantação das edificações

- Receitas referentes ao planejamento, projeto e coordenação

de execução e implementação do empreendimento

- Receitas referentes à taxa pelos serviços prestados, cobra

da pela concessiónária durante a implantação do empreendi

mente d~ cada u~ dos subconcessionário~.

Quinta-feira 22 01433

Documento 34

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Contrato GrupoMendonçadel3arros,
Secretaria. do Transportes .RJ,de

.18/12/1989..

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ANEXO I
1187
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3. A receita liquida proveniente da implantação do empreendimen

to (somatório das receitas liquidas de cada área) corresponde

à diférença entre as receitas prov~nientes da implan~ação do

tuadas para o mesmo fim, em especial com: impostos; taxas; C~E

tos com subrogação de uso; registros de contratos; custos com

a implantação da i~fra-estrutura e edificações; pagam~enros r~

ferentes a concessao de uso ; cus~os de planejamento, rojeto
- . - - Ie coordenaçao de ey.ecuçao e implementaçao do empreend mento e

'

custos referentes aos serv1ços.pr~stad~S;~r concessíf1ária.

SENADO FEDER~L ~v"''' )-Y . ~
~. C;;;i'5=ihod.1!~ti:aaliecnrcP;:i;r.\1f:(:-!3: ;.1

empreendimento, conforme referido em 2,

C~i:~::!I\.t .~~1 ~hca.a ;:"III.:-een: ::·;"I:err:.z~~~

:.:.S=NÁI):.) FEDE:">.AL

--!lJUL.". _ z ~,.

)1..{?-1 JFls•. _ __.:L.'::... .. . _

e as despesas efe-

_ ~:7.

I
..B.E17 .:;'. __-_.2 .

lilj'"-.. t I'f r. ". ~~-
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~'Olmn EXI·:CU'l'lVO
PODER EXECUTIVO

Ct ltlTET,'l'ü ;l'.' 01/39, pt\Úl\ clmci~:j:;A(; DE u~o DE 'l'!~!ml':;!ü' VltlC,JIJ,O!',
!'.. E";C!~RCOS DE .i\PRESE~.;Tl>Çii.O DE PL.'\HEJ1'.J1EI<TO, PHOJSTOS E :;r.J':t.m:~
n:"'L]',I.iT;.Ç~.O, oPEn.:\çi\.o E jI.DMI'NrSTR1\.ÇÃO DO TEIU-tIN?,L IHT::;U·:ODl',L
Dl: C;dH~;"S $i\N'!'O i\N'rOrL!C.

~- ",. ..",., • • ,. ;::

~~: : 0 d~~~~~~~~t~"~~~~'~~~~~~~~"p~'~o
1~~~r~~~~;~d~cd~"~;~o~~o ~~~~I

t'ort.::::s, CC1•.::c,rr.;.:; ;:lutor:l.Züç:lO ljovcrnamenti:ll, a;·:m:<lda no pi:"OG':":;

co ~dmini~Lr~tivC n~ E-10j971/S9, publjc~a~ no Di5rio c!ici~l
du E:õlado elo Rio d~ Jcnei l"O <i.:, (l de c1ezcmbro U\:l 108:.1, ':l, :,j~
Outl'O l ...õo,-Ci'. firma. ~.~O:~TElnO PZEIARROSEt'1PREEH!)!!'U:::·:TOS I:·lO.s:
LI1\!UOS r: p;;aT:rCr!!'1\çÜES"L'l'OÍ\,>/com' sCdP"03 cicüd.:: de s2io r~~:O,
5 RIl.:.\ !;/..:tL:,d~ 1\Lti j,n03'1:!. ,,:3Q,::nlC:'lr.-c~'mj\.mto 32,CCC/HF ~cb
n'í' GO. U;4 ~j()!)oi...:if>' n:..::;t~· <lho;, poi 'siii.ire?r6;:.c:r,t.~nt.c .::.0 fi
n.::l1 a::i:;i:1ado, dcr;:·.:':lnte demonirl,:Jd.:l,sJ:mplasrnC:1tc COHT·R.:'S.i\D;..,::Jj~
t.:li.! : ccnvcr.cion;:;.!!!, n:J:;;t,<:l:rtlosrepárà OS ãevi~ó':'s ;in::; ~~ Cc:",::
C01'r"nc i;l n'i O~/8 ~, i'l~ o!lr~g<:lçC\cc C comp-conu S,,'j~ r~';.l F-n·j':(".

l;~~'~ n~~:'I1:!lcm, !:nbOl"'Ji.n;hlo::o ~o~ dil.irnas !.lo Dccrc!.o-Lci ~'? 2.3:jij,
d~ 21 de nuvembro cc 1~8G, 31ter~dc pelos DecrcLo~-Lci~ n9z
2.3~13 ~ 2.360, ~c~ 24 de j-..üho c OG de sctembr0 de lní, c n.:.::::
com,li :;:0":; di':; cl,ms1Jla!: 'lHO 5':< SCCJnem:

1.3

C", bem como edifjcor5 on l:rt'vo:: llccc;.r;:irj();. <lI') :JC

so rotlovHirio no ÍJllóvel, tudo c.:llJ pruzo cCJlIlpalI'Jc:1
perfeito desenvolvimento do empreendimento, confor:
dispõe o item 1.6 desta C15usulu, ba~ como a C15u
la Terceira, item 3.4 do presente_ A concess5o

·uso do imóvel supra referido serfi objeto de co~pct

te e respectivo instrumento, a ser inscrito no [{CO;

tro de Imóveis competa~te, tudo nos termos dos ar
gos 44 e seguintes da Lei Complementar n9 8/77 c
gislaç50 sup~emcntür.

~or outro lado, dentro do pri:!.zo de 36 (trinti! e sei
m~s~s, a contar d~ dat~ de accjnuturu doe re~p~c

V09 Instrumentos de Contr<:lto e de Coocec:::;ilr) de 11c
o E.:ado envidarã os melhores esforços, prioriz~"

rec~~sos e executando preferenciulmente o acosso
dov~irio direto do Terminül à Rodovia Presirlente
tra.

As obras do Terminal Intermodal de Ccrgac c~ qu~ct.

sar~o edificadas na citadü área, de proprie~adc

Estado do Rio de JaneiroJ objeto di:!. concessão de ~,

supra referida, através di:!. captação de recurco:::; l~'

da i:l efeito exclusiviJmente pelu CorlTMTl',Dl~, qu~ fi
desde logo, üutorizada. pi:!.riJ ti:!.nto.

c::,:.US~~0 PR~ - OBJE!D

1.] U ubj.cto cJu t'rL:~;L:ntc t:ootr;:J.to é a concu~sno de u::oo do
tct~no ~baixo cô:lrncterizado, para a implantação, opc
l'::l..:;::io e a<;r.:i:1istrô:lçãc do denominudo Tcrr.linnl lntcrJ::o::
:.1:, i de C;:l"j.i!; ~-:;lntC'J i,ntóni o. L\1.\I-alll1CIIC:.' 'lf. (>::., ..1.~; ,10:'
I \I:: \.:, LI :\:~'"! " i::1 I ,1(::; I ! a til :-;1 dL> '~1l11' 1·':;Cll~1 i .l:,:nl r;'.

2

O ES'!'J'\DO contribuir5. para ü impl.iJntuç50 e d~ccn-.·ol

mCI'ito do empreendilnento , exccut;:;ndo, ou münd:mdo c;
cutar, às suas expcnsas,~,pos pri:lzos consignado:::;
C15usula Tarceira item J,.:.'l3-do presente, as oLr<?c
infrucstrutura e acesso rodovi5rio, até os limit
do terreno objeto destc~ Conziucr~n-ee tai:::; ~~ru

conforme espccificauo ã C15 1.lzulu Primeira, itom - 1
dC5tr:>, ü extcnz50 nté o locul, c]nr; rede:,: r] r: ;j'jU:,
s~llcnmcnto, bem como u de energiu cl&tric;:; r;: u c:'l~

cacno dos trevos necessários ao i:lceSSO rcdovi5rio
tarrcno em'que~tão, ~

\\

~ terminantemente vedado à CONT&\TADA, a~alcuer c
sej~ ü hipótese, executür obras e serviços que n
estajô:lnl expressamente previstos naste inct=Q~e~t

ou em seus anexos,

A CONTRATADA fica e.l-:prcssüI:lcntt.:! autor izo::do:: a cu:.
gur seus direitos e obrigoções a terceiro:::;, qu~ r
sar50 a ser correspons5veis, pari! a boa concccu~

do empreendimento, de acordo CGllI o:::; enci:lrgs:: e cr;:
tillH':lltos asr;umidos no re!;pectiv r) contruto df~ culJ.
gação de direitos.

~

1.5

1.6

1.4

"; ~..
"_IL~13,j'_Z . -' "-..._

Fls, (v.L7J-.. f ..

\..:C:-'.~;!t1C é~ ~:~ e Decoro P2r;ar;1~E1tai

SENP>.DO FEOER~L
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il.lr:'.Icic:;::ncn:," car.acu::::ri:r.<:.\eb e con~LanLc.CH'l an'?:~O, d.::

. ~~~Il.:~)~~)t~~,: ~'I':'~~~:~"o:~ ~1~:~t~:I:I~n~r~ I~1~-.1~'O~~:'~~.~'.~:~ l.;l~~~~'~:~~::
:., ,'11m e:;:I' 1:.. J1:i ral".l. O Lc~'rL:J,:I, l·...:rf·.~i l .• :Ul:11V": -:,:::'dC

1,:l'i~.ld;.; ,: \,1,::.:1'1'11.0 nO in~tnllttl~JlL() de: C(;r,c:::~:::;:'r. Ô~
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PODER EXECUTIVO

Na hipótese da CONTRl\Tl\Dl\, diante dos e~

tudos de viabilidade económica e dos pro
jctos de execuç50, nesta füse do emprec~
dimento, vir a desistir do prosseguimento
do mesmo, o que lhe é deferido nesta opo~

tunidade, perderá em füvor do ESTADO t~
dos os projetos e estudos já dcsenvo1v~

dos até então, sem direito a qualquer r~

embolso, ressarcimento, ou retencão, se
for o C<lSO. Ocorrida cztD hjp~t;~~, S~
procedera 5 rescls.:io .:Jllri'J[i'lcl cJ'.J i,r.o::"o::r,t'·
Contrüto, bem como ao r-::spectivo cancela
mento do registro do Instrumento de .Co~

cess50 de Usq, junto ào.C.:Jr~5rio ccmpetc~

te, sem qU::J.lqucr ónu!; p'-lr,l i:l COIJT1~J\'rl\Dl\

Entregue o projeto executivo supro, o E~

TADO terá o prazo de até 2 (dois) meses
para aprová-lo.

3.3,2

3.3.1

n cnnl:;\r UÜ d~lt:1 U<1 ru~pccl:iVi:l n(:~:lllilt:ur:l, r) (!:.tuc]r)
de viabilidade técnico-econômica, bem como o proj~

to básico do emoreendimento, cnbendo ao ESTl,DO, ana
lisá-los,propor eventuais modificuç6es e üprov5=
los, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da d<:lto
de seu respectivo recebimento.

Uma vez aprovados, o estudo de vi::J.bilidode ~6cnico

econôl1licn, bem como o projeto do empreendimento, rJ

PRepONENTE, no prazo de 12 (doze) meses ü contar da
düt<:l dn mcncionüdü aprovüçno, dever5 üprezcnt~r ~o
E:'Tl\110, pnr;\ 'llIil1inp e 'lprnv:l~iin, () projctr) },.'ir:Jr:'),
ficando vedada toda e qualquer alteraç50 que o in~

ve, sem a autorização do ESTADO.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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3.4 O ESTJ\DO, em virtude dos beneficios aue advir5:o do
empreendimento, executar5 ou provide~ci~rE a e~~
cução das obras constantes do item 1.6 retro, nos
pr::J.zos abaixo consigni:ldos. No prnzo de 18 (dez~i

to) meses .:JDÓS .:J i:lssinüturi:l dest~ Cont~ato, s~r~
executi:ld::J. ie:-r:tensio das redes de 5gua, Si:ln-::a~c~tc
e energia elétrica, até o local. Os trevos de ac~~

so rodoviário à ER-040, serão e~ccuti:ldos em até ~6
(triotn e seis) meses, üpós il dato da ~s=in.:Jtu~n

deste Contrüto. I" I"

3.3
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Prazo de concess5o ser5 prorrog üdc por
igu<:ll periodo, m::lS subnetido 5 c15usul

a

de "enquanto bem servir",

i
f!....'\\I.:t· \
'~"q(:~t.)l
~:J.c.
~.

Desenhos (Z\n e:-r:o
Edital completo

Documentos Técnicos (Z\nexo
Documentos para habilitaç50

proposta da CONTRATADA

PODER EXECUTIVO

UlIl::J. vcz. fir:niluo o respectivo con::r;Jto c cle:::l,:li.s dr)
cumcn!.:.Os, a CON'fRl\Tl\Dl\ dcvera uorcscnt<:l:::' Zl Se,==ct,~=
ria de Tr~sportesno pr<:lzo õe àté trés (]) mcse=,

3.1.1

O pr;:l::o total c1<l concess5o & de; SlJ (cinr;'y~n':~l) <:inr~::.
contados da c1at<l de assinoturO c1e~te Ccntrnt0 e da
Instrumento de concessão de Uso, <:lDe:{O, con:::id-::r<lf:
do-se, preliminorlllente, o cUJ[lpriIllr~nto do;. prZl7.rJ~
au::li::o .consignodos.

2.2.1

No caso de divergcncia entre documentos', prev~lece
ra o de data mais-~ecente.

Se a divergência for entre documentos e o
contrato, prevalecerão as disposiç6es de~

te último.

2.1.3

2.1.2

2.'1.1

p<:lr<:l melhor caructeriz<Jç'50 dos respectivos ser'/iços,
bem como para definir procedimentos e normn,S decor
rentes das obrigaç6es oru contr<:l1dos, integrnm est;
instrumento,'como se nele estivessem transc~itos ,
exceto no que de formn diferente estabelecer este
contrato, os documentos abaixo:

~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

3.2

3.1

CL~USUL~ TERCEIR~ - VIGENCIA ~~

2.2

2.1
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l\ JlIt'llnC'rvi'inci<1 do:~ pr':l:~n:. e;;t1IJlll:lclo:. n('~:! (. Crll1l.r:l
to, sUIIH;:nl;c sc.::r5. perlllit!.u~ qU.:lnuC) Cunel.:lmcrlt:lda rl05
motivos de forç~ m.:lior previstos no ~rtigo 1.058 de
Código Civil Br.:lsileiro. TOCil e qU.:llquer ir.obscr
~3nci~ de nrazo devera ser comnrovad.:l e cc~si~~~di
por escrito pelo intcrezsnclo, poc.1erJdo vir ~ zc~ ju=
ti:icada oU,não. Incorrerá a infratora ~~s pe~alI
d<!ces previstas neste Contrato, ObSCr7.:lndo-ze qu~~

to .:l aceitaç50 ou n50, dü ju~tific.:lÇ~O, 0= crit~
rios neste contidos.

Na hip6tcsede que tratD o item a~t~~~
dente, se lirocouc.::rü 1i cOlllprOV<:l~.:i(), d(;(:~
mentadatamente, pelo interessücc, r.o p=~

zo máximo de lS (quinze) dias, do fato g~
riJàor do atraso, co.bendo ao infriJtc::', se
quiser, j ustif ic~r-se, no prüzo ele 10 (c!::z;
dias, se outro nao estiver ex?ress~er.te
estabelecido no presente, a contar da c~
t.:l do recebimento d~ notificação de atr~
so, que lhe dever~ ser enviada pelo i~t~

ressada.

_._~~

6.ft, 11-3Jl

Quinta-feira 22 01439
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PUDIm r:XECUTIVO

Na hipótesé de atriJso, de qualquer àos pa
gamentos a que se refere o it~m 4.1, impl!
cnr5 cobrünç;, de juros de 1:. (hum por (;c.::,
to) ao m~s, lJ~m como corr~ç50 monct5riu
dos vnlore~ vencidos, cnlcul.:lc1a atrav~::;

dos índices de vuriiJç50 das UFEI(s (Unid.:l
des Fisc:lis do E!::t<ldo do Rio de Jéln:irol
~té a d~t.::l do efetivo p.:lgiJmento, inde;'C:n
tientemcnte de outrôJ::l medic1.:!s judicial::; cpl'.",

o ESTl\lJO pos;'<l üdot':lr em dcfc:;w rJ-:.: :;r~u:: iE:,
tcrc=:~;cs •

A p~rtir do 379 (trigésimo s&till:lJ) lil':;;;,
sempre da d.:lt:l já referida, a cnt50 co~

cession.:íriil dcver~ p.:lgar <:lO l;;STh!.JfJ él rc.:::p.l
ner~ç5o correspondente ao pcrccntuül inci=
dente sobre o lIIontnnte d<lS SU.::J.::l rc:ccit.::J.!:
dc c:l-:p10ro.ç50, conforme conzi 9nudo aciI,,;:).

No ãccur~o dos primeiros 36 ( trinta e
seis) meses, contados a partir d~ res?ec~i

'lo. .:l::;sinntur~ do comoctentc Instrume~~õ

de Concess50 de Uso, fico.rá, a ent50 eon
eession5ria, isentu do pngnmento de qual=
quer relllunerüdio ao ESTADO. Tal fiJ:::c, co:
re~ponrler5 üo período de uprczentilç5.o,c.1ls
cuss50 e CJprov.:lç5.o dos projcto~;, bem CO::i0
subseqtlentemente, de rcüliz.:lç50 das obras
de infr~estrutura interna e inicio d.:l im
plantaç50 do empreendimento.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

4.1. 2

4.1. 3

4.1.1

A CONTRJ\TADA pagür5 Jnens<llmentc, até 10 (dez) dias
corridos do m~5 sub~equC'nte ao vencido, 201 (vinte
1·'t1r Ct'1l1 o) c~l1clll ~lelO!:: ~;rJlJrc .:1:3 rccr__ J La:; provelllc":rl.c:::
da cxplor.:lç50 elo 'l'erInino.l Intcrmod<ll ele C.:lrg.:lz ..

4.1

3. fi No C<l:":U de V('llC i 1lIC'1I 1-0 C10 PI";!:l:O COl! L r;lI.lI:l1, ou dI'
r~':H.·l:;.:ill, a C'llNTltJ\'I'AUJ\ :;~ (;CJlIlprC)III~Lt: ü ria' (;CJIILl.llU!.

d.:lde aos serviços objeto do presente Contrüto, ate
aue o· ESTl~DO ou nova CONTAATADA assuma os mesmos.
Neste período, u CONTRATADA continuará a füzcr jús,
fntegr:lllllC'nl:C',aos rece!>imentos dos valores atinen
tes à exp~oraç50,do Terminül,

CL~U:,ULJ\ OUJ\RTJ\ - !'I~ECO E FOHN.l\ DE Pl\GAHENTO
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Fic.:! prorro,:!~d.:l, c.~ me=:r.<ê. :or:::<:.
e nos mcsmoz prazos, a vi1én~i~
d.:l5 obrigo.r,ões est<ltuià.:!s ã
Clúuzuln Quürt;:), item 4.1.2,
adiante na hipótese ele atr~:::;o

na e~ccu~ão à~s o~~~s ccnsi~r.a
das ã Cli:lUsula ?::'Ílneira, item
1.6, em rel=ç50 a~~ pr~z'5 co~

sicnados à Cláusula ~ercei=a

ltém 3.4.

A aceit.:lç50 dos motivos ju=tif~
cütivos do atr~so, ao~esentados,
implicará nü prorrogàç50 dos
prazos contratuo.is das ativid~
des afetadüs em iocal nÚ!nero de
dias quanto~ for~~ os de atraso,
devendo a prorrog~ção s~~ de
mútuo <lcoràü e/:t:-r:! <lS p<ê.:-t:::=::.

~
~·;'I
p~f.-i.rd~
"~'/'r
~~

3.5.1.2 -

3.5.1.1 -

PODER EXECUTIVO

3.5.1 -

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENAOO ;'"EDERAL
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CLrlUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRAT~~A
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SENADO i=EDERAL
Conseltio de t:oca eDecuro ~stia!'i:?r~:::

trurJZl-
cc.r:stz-u

Tc;-rnI
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M~ntcr pessoal habilitodo paro 05

lhos de planejamento, implantacão,
ç50, administraç50 e cxplornçãô do
n~l •

Responder, quando o Terminal passar a o?e
rar efetivumentc, pelu sUu scgur<:tnc<:t, in
clusive riscos de inc~ndios, bem càmo por
sua conservnção e permanente manut~~ç~o

por sua limpeza e pintura, obrigando-se a
adotar todus as provid~ncins . ncce~s5rias

para o perfeiro desempenho dos er.curgos as
sumidos assim como a rCDnrar o que for ava
riado, e substituir vidros, pcÇuS, insta=
luções, cquip.:une·nto::;, e tudo o mais q'JC se
ju danificado, em decorrência da explora
ção ora ajustada, quer por seus em?regacos
prepostos ou terceiros.

POlJlm EX~CU'l'lVO

6.1.1

6.1.2

6.1.3 A fazer seguro, contra riscos de incêndios
no vale, que vier a ser estipul<:ldo, pc, s~

gur;:JIJorn de renOllle no lllr.:rC'Jd'J, de accrdc.
COlll as normas c critério:; Us;),~':'s.

~

6.1.4 l\rcnr Com to(l.:lG as clcsf'e~;..)s rr~l;lci")n;Jd;J
COm a exploruç50 do Terminal, t.:Jis como Zl

decorrentes do consumo de energia eletric
e de água, e as relativns aos tributos, i~
cidentes sobre o imóv01 e sobre a CQnccs
s50 e serviços, sa15rios do scu rcsso~l ~
c~ntribuições previdcnci5rias, c _otris~
çoes trubnlhist;:Js do ~cu pcssoal, nao ~i~

culando o ESTl\.OO a au~lnuer titulo, n~~

mesmo ao de solidar ied<:tdc. I

..,.:=0.,
SEN~.DO FEDER<\L \ \.
Cvnsa!~·h1 ;~e ~.tiVl ~ Oç,:.:iT".. \:':" ~i:::.!m:~···\:~· 8

~1<"'-Z .. _. '35.

F~. _JI.{f.,Ú)).
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6.1 A CONTRATl\.Dl\., ent~o concession5riu, e os resnectivos
subcollcession5.rios, além àos dClllZlis enc<:trgos' prc'Jis
tos neste Contrato, e nos anexos que o integr~~,obrl
g.:un-se a:

,,,.
.....

I"~

Junho de 2000Junho de 2000
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o prJmt!ir-u vL:llelulf:IILo 1111'11:;:11, U(;f)CrI:c:i

final do 379 (trigésimo sétimo)
contar da d~tu de assinuturu do
vo instrumento de conccss5o de
observudo o disposto no item 3.5.1
tro.

Durante a vigência contr<:ltual, a Con~ssib';1

n5rio. eas divers.::J.s
obrigam-s.e a manter
lidade civil.

rODEH EXECUTIVO

4.1. 4

TQd~s as despcsas rcfcrentes 5
min.::J.l, impostos e taxas, ser30
d.7.l CONTRl\Tl\.Dl\..

A CONTRATADA será, legal e financeiramente,
s5vcl por todas as obrigações e compr~~issos
tr;lll1os com qucm qucr que sejn, paro. a éxccur;Eio
te Contrato, bem como pelos encargos comerciais
outros afins, quaisquer que sejam as
elas n30 se vinculando o E5Tl\.DO, o. quaquer.
nem mesmo ao de soliduriedadc.

5.1.1

Ji..s..L...t,O . _L_.J_~:J

Fls.~~Jq-'2-'1~... ·7

li. CUHTRl\Tl\.Dl\ assume inteir.::J. rcstJonsZlbilidc::dc
danos ou prejuízos cnusaàos ao ÊSTADO, ou Zl
ros, decorrentes de ôolo, ou culpa, na cXCC~Ç60

objeto deste Contrilto, diretamente, por seu pr~

to c/ou·cmpregildos, n~o cxcluindo, ou reduzindo,
sn responsnbilidade, D. fiscalizaçiio ou acc::ipaI:'.!~n

to feito pelo ESTADO oU por seu preposto.

Em C.::lSO de subcontril tacão, a COllTRhT!\!),\
integralmente pelo Contr~to no ESTADO,
ser tr-::idos 5. luz qUuizquer problcffi<ls
lutivos 5. subcontratução, que sc=50 de sua
respons~bilidude.

4.2

5.1

5.2

5.3

01440 Quinta-feira 22
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EXECU'l'!VO

*
~
r;v~L
~r.~~h\<t,r,?,
~~

Arcar com as despesas relativas a salá
rios, encargos sociais. trabalhistas e
de Previdência Social, relativas ao seu
pesso.:ll alocado aos serviçoz, objeto do
pres~nte ajuste.

POUER

6.1.12

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOJunho de 2000
Junho de 2000

.
t
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f \,~.j/t
~~

He.:llizar o rclnclonamento com as entida
dcs pÚblic.:lS, objetiv~ndo o per:cit~
cumprimento do objeto do presente Ccn
truto. -

l'OUEH c;XECU'l'lVO

6.1. 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMeNTO01442 Quinta-feira 22

6,1. 6

li.1. 7

6.1. 8

6.1. 9

6.1.10

6.1.11

Acut.:lr tod.:lc .:lS norm.:lS municicaic, c~ta

dU.:lis e fcder.:lis d~correntes da execu=
ção d~~jeto do presente Contrato. .

<':omU1ÜC.:lr ii Sccret.:lr ia de 'l'r.:lnsr)ortc:s ~
alterações que forem' efetuadas em seu
contrato social ou estatuto.

Designar, por escrito, preposto para
presentã-lu frente ao ESTADO.

Permitir e facilitar ao ESTADO, o levan
tamento fisico d.:l forç~ de trab.:llho dn
CONTRATADA, e de seus subcontr.:lto=, p~r

tencendo ao ESTADO par.:l todos os efei=
tos, as informuções colctadas e os
sultados apurados.

Qualquer subcontrutação pela cm:TP.l,TI,Di
o16m do rrcvist~ paro ns obras ci~i=,d
ver5. ser cOlllUnic~.HJ.:l u'J E::TI,!Jü.

A2resentor, paro controle e exame n
decorrer .oD:::; obr.:ls, sC'llIprc que o E~T!>I)
o cxigir, os comprOVLll1t~s do cumprimc:n
to das obrigações perante a Previõenci~
Social, inclusive, o CcrtifiC.:ldo de R
gulnridade de S.i tU.:lçEio ,]a COIl1'P.I,TMil.,
dos subcontrnt.:ldo~ e cc~sio~5rios d
uso do terreno, sc for o C.:l~O,

9
SEN.t!.DO FEDER;L
Conselho de é~r.o; ;; O-=-:c~-c P,=,iamentar

~W--2...-_J_~._

Fls. L'i-'1J ~ ._

6.1.13

6.1.14

6,1.15

6.1.16

t-1i1nter o ES1'AOO 5 mar'l0.111 de c!uaisrltl<::r
ações judiciais, reivindicações ou recla
maçõcs, sendo ü CON'l'Rl\TADA, em quaiS'1uCr
Cil-CUI1!'lt:iiIlC:l.:J!õ, IlC!õ!:C flnrt.ic1.llnr, t:'mr:l
dcrLldLl como única c exclusiva empregado
ra e responsável por qULllquer õnus para
o ESTADO venha a incorrer, em qualauer
época, decorrente .de tais ações, reivin
dicações ou reclamações.

Responder por todos 05 serviços 'do cmpr~

endimento, consignados através do presen
te, não respondendo o ESTADO, individual
ou solidariamente por quaisquer ocorrên
cias, a n50 ser pelas obrigações já a~

sumidas anteriormente perante a Cm;T?J.,,7i.
DA. -

Obedecer, rigorosamente, na execução das
obras, às normas disciplinares e de segu
rança do ES'1'1l.UO, POdClldo sc:!' c:d 'J ido õ
afastamento duCJueles funcion5rior:: da cc,;:
TRATADA, cuja conduta, a critério do E3
TADO, seja considerada inconveniente. -

NEio divulgar, nem permitir que seu ore
posto e/ou empregados divulguem, dados
ou informações, que possam vir a C.:lusar
dano ou prejudicar o ESTADO, salvo se
exprcss~nente autorizados por este.

10

,-2$\1-.;DO FEDER~L
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7.1 S,;o ouriguções do EST~DO DO RIO DE JAnEIRO
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to, COmo esp~cificações e orient<:l.çõcs dl:,
versas, conslderadn Q n<:l.tureZQ dos mes
mos, p<J.r.:l o fiel cumprimento do ít,~:;

8.1 deste Contrato.

Executnr. nos prnzos con~ign.:ldosl o~

obrus compreendendo ns vii:ls rodovi.1lrü,:::
de acesso ao terreno objeto du cess~o de
uso, a-rnst<J.laç5o de energia elétric.:l
bem como ele 5<Jun e CólllC<lInell to.

Fi~cnliz~r a utilizaç51J por part~ dos
elll[.Jr.egodos, uos equip.1Jnentos de sC'jur-1rl
ça imlividual, exigindo SUél utiliZiJ.ç5o:-

Designar preposto pura acompanhar e ris
caliznr a exccuçno do presente Cont=otõ.

H(~jC'itut". ou ::;1I:;tnr sr:lflprc juztif iCi:1,j:1

e comprov<:ldamente, a execução de obras
ou serviços considerados insatisfatóri
os.

PODER EXECUTIVO.

7.1.2

7.1.3

8.] .2

8.1.1

Tod.:IS as solicit<J.çõcs. rccl<J.llI<:lções, exigências ou
ob!"'crv.:Jções relncioll.:ldns com a e:~'=!cuç~o <.1a.::: o!:lr~s

c serviços feitos pela ficculizü~5o do EST!~O, ~
CONTIU\T/\DlI. ou, nn hipõte::;~ e~n que coube:::, . pela

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e ua"..cm Pariarnentar

..Rs.E.-.N"--2.-_.I=t:í. __...

As. IL(Y~(.L-.

8.2

8.1 E certo que a CONTRATAD~ é a única re~ponsável,em

virtude da concessno de u:::;o do terreno, pellJ rIu
nejülllcnto, illlplunt<J.ç50. udlllinistruç50, e explora=
ç5o, do Terminal Intermodal de Carg~s. Contudo,
poderá o ESTADO exercer ampla e completa fisci:lli
ZuÇ30 da~ obrns e serviço~ podendo pnra tanto: -

CL~USULll.~ - FISCALIZAÇÃQ

Junho de 2000Junho de 2000

i· ~t~::!:: f~ Ii;.::~ ~ Lr.:.." ."

11. CONTRl\T1\.DI\ QD1icQr5. tod",
diligência nQs' e~eé:uções
cometimentos n encargos
do prcsente Contrnto,
do-se, no cumprimento de
obrignções, ~ lcgislaç~o

c5v~1 à espécie.

"Ó"~

~
/.iV\~'[r.(."\y
~}:~
.)~~

Fornecer 5 CONTR1\Tl\Di\, t()dos os dnC:!::is~
cess5rios ~ exccuç30 do objeto do c~tl

No decorrer dn illlplnntólr;'iio do CIOf'co:!c:n']
menta, e no curso de SU<J.S obras, fica
segurado livre acesso e trânsito a con
sultores técnicos ou projetistas, contrã
tndos pelo EST~DO e que, por este, forem
previamente credenciados. p~ra tanto.

6.1.16.1

Fic~rá, no c~nteiro de obrus. reservad
um escritório puro. uso da SECRET1\.RI!\ Oh
TRANSPORTES, em decorrência deste Contr
to, com acesso u todos o~ c~uipamcntq

necess5rios uo seu funcion~6nto, tai
como telefone, telc·~. 1\.s despesas deca...
.rentes dessa utilizaç50 correrão por co
ta do. CONTRATAD~. Ao final deste Contr
to, todas as benfeitorins construídas
equipamentos pussarão u pertencer ao
TlI.DO, sem qualquer ônus, observando-se
no que couber, n cliíu~:uL'J de proz:-=o']él";;
da concessno de uso do te:rreno e acc:::!:ç
nos termos consignudo:::; nnteriorrnentc.

l'OIJl-:R \·:XECUT 1VO

7.1.1

6.1.18

6.1.17

SENADO FEDERAL
C:or:ssihc dE: ~ti~ ~ [}~;co::ú P2r!.:.m~nt;.~~·

Z -1.3..5.._-
.E.E..E-_h~ IL{U':-i! .,...,_
. .-.1- .f1s.__
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CL1\U~ULA NONA - TRANSFER~NCIA DO CON'rRATO

SEN.::>.DO fEDERAL
CCIi!!ellio de Etica e O~oro Parlamenlef, '

...l3..§.Lw~_.J ::J.'7_._

F:,:. ILlq1:..../:. ..__ .

13 \~\\
.. I

. 17 '1:~? 2O

-----oI~;~;';:~;~;~:~~~~:~~: ::::'::.::'
t'r,

~
~"'''\I
'c~,~(r\l
\~)!'(
~'_',Ji

'L~

PODER ~{ECUTIVO

Referida rc~cisão, ~carret<1r5 5 p.:lrtc infrutori:l
ól:~ ('()Il!õ('ql1~ncinc ilha!,,;') ~lCllC;I'J,,:,:, !õt::m prr~jllí7.r)

d~s demais s.:lnçSes ci:lulveis c do rccu.::so ao Judl
ciário, facultado, nos expressos termos do Arti=
go 59, inciso XXXV, àa Constituiç5o Feceral.

A rescisão administrotivD do presente Cont~nto ,
somente poderá ocorrer na hipóte!:ie de incidênciü
de f;ltOS exprcssi:l e especificulUente nele prfTvis
tos, Os fi:ltos enseji:ldores de t~l rescis50 devem
ser comprovi:ldos, atruvés do competente c prévio
procedimento adllllni~tr.:ltivo.

Em caso de rescis50 contra tual, a parte CU1!:JildiJ,
Iressalv<1dos os Ci:lSOS prcvisto~ no par5grafo úni
co ào artigo 1058, do Código Civil Ori:l~ilciro )~

pagiJr5. à outra,multi:l niio compensi:ltória, no im
porte correspondente a 50~ (cinquenta por cento)
do~ valore~ pagos nos últimos 2~ (vinte e qu~tr~

nte'ses antcriore's a. rescisão, .:l qUi:l1 será. SC::l!lp~e

cobri:ldaintegra1mcnte qUi:llquer que seja o priJZO
decorrido.do Contrato. Isto, sem prejuízo do pa
gomento, pela parte culpada à outr~, d~ justa in
dcnizi:lç5.o em dinhcüro e da reco::1posiçiío de pe:r=
das e danos, a ser apuro.di:l atrovés de l.:ludo pcri
cial. 'Nahipótesc de, entreto.nto, ser ju1gaco cül
[J:lun, a !ína1,o ESTADO DO RIO DE Jl\1íEIRO, J.l~;

d~ recompo~içiio de pardos c donos, dc?~r5 ind~~i

::ilç50, em dinheiro, .:l ser pagn & COl;TP]·.'!.'!,D;, ;;
qu~ dever5 considcrnr torl~s u~ de~pc~~~ j5 cfctu
Dd~s por cst<1, dcscJt.: o inicio do emprcendi~cnto;

C'ol1sidcrondo-se pnrJ. tnnLo, dc~d0 u concor:::&nc ir.:,
inclusive, todos os custos atu.:lliz<1dos inc.o~ri

àos com estudos, projetos, os C'-lstcs ad:ninist:-a
tJvos e todos os outrc5 eventuo.lmcntc ~fctu~d~s

peli:l mesma. E, além clü;so, muitt:l especialmc.!'lt,:) ,
dcver5 ser procedido .:lO rce~bol~o integral, a v~
lores atualizados, de tudo aquilo que tiver sido
dispendido n.:l exccuç50 dJ.~ obr~~, até entEo, re
lo CON'l'HNfl\OA.

CLÁUSULA Df.:CnlA - HEScrS1\ü B PElJr\LJ 01\DI·;:;

10.1

10.2

eENADC FEJERAL
Gonsalhlj de Etica e Oa.~iO i'srIamentê:r

...Ji..s..e..N" 2. 1,53.

t15.__.l~~6._1

*.."

~
'/jj;\,t''i.1~

~'-'\:''''''J' --"-
<t~l;, .

Bi".:..~_h>
~::.i:.

As subempreitadas, par.:l ,execução de
obras ou serviços, qu~ eventualmente
vierem a ser firm.:ld.:l~,'deverno ser co
municadas, por escrito, ao ESTADO, e
serão regidas pelo disposto neste in~

'trumento. .

PODER EXECUTIVO

9.1.1

As faturas e titulos de crédito, emitidos
t.:Vl:1l1.1J.d:J :mbl:ollll·.ll.ad.l:;, ,h:Vl:t':1\1 :;t'-lt,l l'llI
c.i<.l c.;ON'l'HA'l'A[)A, c0l1cession5r i<1, Oll doz subconces
sion5rios, qUDndo for o c~sn, sendo vcJ~di:l
cmi:;:;~o dh·cL.:lllll..:llLt.: conlL".1 t,) l::~jTt,llll.

Fica estabelecido que, cabendo ã CmiTRl~Ti'.Dl"
respons::J.bilid.:lde integrnl pel.:l e:,:cc:uç'50 d.:ls o!::=:l
e se.::viço!:i, igtl.:ll rczpon:;;.luilidade L.:1Il:l..ié:!fi lhe C::l
bcr5 por todos os serviços executudo~ sob su2
admir.istroç~o, não havendo, port;:mto, qu.:llquer
vinculo contratuol entr~ o ESTADO e eventu.:lis
subcontr<1ti:ldi:ls.

A CONTRATADA n~o poder~ trünsferir o presenteCon
tr.:lto, em seu todo ou em p:lrte. POller5, entre
tando t subrogar seus direitos de concessionãriã
no uso do terreno e acessões a terceiros, a seu
critério, desde que estes assumam a obrigação de
adequ.:lr-se ao plano geral do empreendimento, s~

jeit.:lndo-se às condições impostas, através do
presente, e do Instrumento de subroqn~?o a
firm.:ldo.

CONTRNl'l\Dl\ ã fisc.:lliz;;lçno cJo ES'l'hDO, somente pro
duzir~o efeitos vinculüt6rios desde que processi
~s por escrito, n.:l form.:l e condições que' vierem
ri ser determin.:ldüs pelo ESTl\OO.

~

9.3

9.2

9.1



As multas estabelecidas nesta Cl~usula,
ser50 re~juztad~s ata o~eu efetivo p~

g~ento, de ocordo co::: a Cláusul.:i QUil!:
ta do presente Contrilto. -

i\t.rasar, injustificadLllnCnte, a CQ:iTP.!\
T.~A o inicio dn cxecuíno do ~~preen=
dimcnto por mais de tres meses, após
ü' dntn consigni:lcln no r.t(~m 13.1.4, "Jn
finc"; do prc~cl1te.
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PODER EXECUTIVO

10.2.1

Junho de 2000
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PODER EXECU'frvo

10.4.1
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10.2.2 As multas ar1ic~das n50 excluem ~5
ci:lnções coutrns rcpnrn,,':;cc de c.:Jr::i t':r
civil, que eventualmente venham iJ s'::r
impostas 5 parte culpoda.

10.4.2 rnrülisar n COrI'l'HlI.'l'!,Dl\, inju~ti[ic'ld.:..

mentc, fl execuç50 do empreendimento -;
por prazo superior a 15 (quinze) di~s

e ata o m5ximo de 30 (trinta) dinc.

A iCONT~\TADA somente ficarfi SUjC!itil a qua1qu~r
UIIl.::! das pennlidnden OCilll.:l, se vier i:l ser conct~
tuiela em mor~, iltrnvés de Uotific:Jc50 Judici:::l
ou Extrajudicial, que dever50 t~b~m se= proç~=~
d ..s pelo ESTADO n.. hipóte~c de:

No caso de comprovado inadimplemento, total ou
parcial, deste Contrato, pcliJ. COtlTP.l~Tl,.Dl)" após o
competente procedimento adminictriltivo o ESTj,DO,
dependendo da gri:lvidade do filto, e ressill-/odos 05
casos previstos no pilrfigrafo único du artigo n?
1058 do Código Civil Brilsileiro, podara aplicar
5 CONTR1\:rADA ,ilS seguintes penn] idnelcs, indepen
dentemente da rcscis50 contri:ltui:ll, que de'lerá
observar o disposto no ítem 10.1, acima.

SENADO FEDE~AL

Conselhr. de Ética e Decoro Par'.arnenl::lf

- REP_o_-if'~. _-,;1.:7.
Fls• • Ifjq t-I

eta
p~o

por

, i

-.;..~.~
lG

TOLERÂNCIA

Atrnsar, injustificada~ente, cada
pa de'execução do emprcendimento,
visto no cronogr<:ll11ü, é1presenti:ldo,
mais de 40 (quarenta) dl<ls.

10.4.3

Os tributos, impostos, tay.<:Is, emr;l.llli1entOl:l, cú:J
tribuições fiscais e parnfiscüis, que seiam d~
'lidos em decorrência dircti:l, do pr~s~ntc Contr~

to o~de execuçno, ser50 de exclu::;~~~ responc~=
bilid.::tde da CONTH..I\TAD1L

Se qualquer das partas contratadas, em benefl
. ~io da outra,' permitir, mesmo por omissão, a
. Inobscrv5ncia no todo ou ~n pilrte, de qualquer

das cl.iusulas e condições do presen te Contr:lto r::/
ou de seus anexos,-tal fnto nno poder5 liberar,
c, de qualquer modo, afetar ou prejudicar e~sas

m~cmas c15usul~s e condi~~cc, as qu~i::; pcrman,::-
_ceâio innl tcradas, como se ncnhum.::t tolcr fine in
houvesse ocorrido.

Sê:NADC FEDEP-AL
Ccnse:1':c roa ~Hc:l e Decor;o' ;':iJ".ame!lta!

....BJ~..E.-N· __z. o. • •• ~,

F";s. -/t/t/ &. ;:
_-~t ... _ .

C-L;\USULi\ l.lf:c.;lHi\-SI::GUNDA - lNCWEIJCIAS Fl~;c.:!dS

12.1

CL~USUk\ ~-?R!~mIRA

11.1

~~
'. '\

15

Declarnç50 de inidoneidodc para 1ic!
tar, ou.contratnr, com o ESTADO e con
sequentementc cnncel~~ento nos regi~
tros c<:ld<:lctrais.

Advertênciil por escrito.

!-1ultü c1c 10:. (cle= por Cc.:lltCJ) ~o!.Jrc o::;
valores recebic105 dü COl~TFJI.TI\DI\ d~lri:ln

te'osúltimoc 12 (dnzel me::;c::;. -

lU.3.3

10.3.1

10.3.2

10.4

10.3



CL;'\Ur.UL1\ DF:CIH1\ TEHCEIn1\ - RI~CEnU1ENTO Dl\S ODRl\S E SEP.'l1

~

O:': ;.,"'rviç-o.. objeto do prc:-ente Cont:r.:lto, d~!;~n

volver-se-50 em v5rias fases distintas, cZlbendo
ao ESTADO analisá-los e aprová-los, e~ cada f~

se, como segue:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta·feim 22 01451

11' l:(~;::::~: H:~::: ~ ~::.-: .

I:·;::~1··J::;7:::~~:~)r,:) ~ O
! . J "" .....

Concluida::: as obr,l~, in 10:: i;'lr-zc-Zi <J

rase de auministrüc50 c ~xclorD~~Q

do Terminal, já contemplada' per di$
positivoz retro cit~do~.

N.:t hipótese da e:-::ecuç50 e:::t<lr Ctn dt;
sacordo com O projeto, o ES7nOO pecc
rã estabelecer noVo prnzo par;) a ~dê
qUHÇ'GO 'J\I(' se r l::cr n(or;r'!:;.;'rin, s'::;'
ônus pilra il CUll'l'l'J"l']\..DI,.

SlIl'('rac1ü (':.:t;) fase, Se! d:lri'l er~tl'J;I

mente o inicio fisico c1;)s obras, que
se desen'lolver5o em et.:lpas, de aco=
do com cronogrümo o ser analisado e
dcv j c1amcn te üpro'l.:lclo pr.] q r:ST!\OO. P.c
ferido cronogrmn.::l, corresponde~5. às
várias etapas das obras, e estando
as mesmas de acordo, outor~arã quita
ç50 de tudo o que tiver zido rc~liz~
do até ent50. Qu~ndo da concluz5õ
das obras do empreendimento, s~rá

emitido Certific<ldo de Conclusiio Gc
ral d.:ts Obros, com outor']a de quitZi
ção geral, do que ~oi c~ecut<ldo. -

i.lPI.·uv'lçiiu Ui.ltl l'J;wta:'1 !,1:l'JS p(,)u~r(..::;

competente!:, cJet.:llh.::lmentn fi.n.::ll do
}'l.'(ljl'tn, (' lnl('\n <1:1:: Ill>r:lr:, Ij'J(! r;l:
r5..comunic.::lda por escrito, devendõ
ser efetuada a respectiva verifica
ção pelo ESTl\OO, "in loco", com a
competente l.::lvriltur.:l do "Termo ini
ci.::ll d.::ls Obr.::ls", respectivo. A accI
taçãc dos serviços dest.:l fase, ens~
jar5. a outorga pelo ESTl\DO, ã COrITRA
'l'ADl\, dil rezpccti 'la qui t.::lt;Z:o de tõ
dos os ser'liço~ renliz~do~ at6 entiiõ.

~""Ê'~r .)1,"\

·\~:~t~ ,
~~:~

PODER EXECU'l'IVO

1.1.1.·1

13.1.6

13.1.5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOJunho de 2000Junho de 2000
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1' r.'~··'··"ll·:.··" r·· " .. ' \• I .., L. • ~~ .. L ..

\';::~:~;::~t: ::: ~.: \

I 17~) '2 I) ~ fl I

1\ segund~fase inici<:ir-sc-5. uma vez
aprovados os referidos documento~, de
vendo,ent50, a CONT~ATADl\, ap=~scr.
t.,l:', QÇ .,cordo room o rl j :'jJl)cto ii C] ijlJ::
suJa 3.3, ~ projeto c~ccutivo dD~
obra~. O ESTADO, nc!:ta f~~c, t~:5 o
pr~zo de 2 (dois) mczcs para apro~~=

este projeto e~ecutivo, conformc di~
põe o tópico cob li? 3.3.1, dezte Ifl~
trurnento.

A primeira fase, consignada ã Cláusu
la 3.2, deste, i referente 3 ~prescn
toç50 pelo CONTRATnol\ ao E5Tl\OO, do
estudo deviaéilidadc têcnico-c~cn6mi
co, bcÍncomo'd6 projeto b5.sico 'do e.;;j'
prcendimento, cilbenc10 a ele, ES'!'l,OO :
"prov5.-los: e, COIlseSuc.:r:tcmentc, Zlcei
t5.-los, no prazo de 30 {tr:'ntal di<::.s.

II J':::'I'/\I)() Ijl1:llldo [ou LI.' l:l'tl~1ILu r <.I , di:!;

contorá, nos pr~zos de lei, dos pagã
mentos aue efetuar, os tributos a aue
cstivcr'obrig~d~ pcl~ legislação 'vi
gente. -

....

~
~.:.~~
:(..~."r:)~
\,I.{} J

~::':l~:.'·~':;
~j.:.:.l.>

PODER EXI':CUnVo

13.1.2

13.1.1

l:!. 1. I

13.1

01450 Quinta-feira 22

SEN.ADO FEDERAL 17
C;ons~lho ::ie ética e D~lT) P::!ri:;ri,;:m:::~ ..
-B E p. _x·__Z .$5':

f~~·_If{~:.Cf..I.

1\0 final da concess50, quando da entrega em C~·

'loluç5o do empreendimento, pcla CO!!Tnl{!';;,~l-., Õ
ES'l'l\DO an'llis~rã o est.:lcJO de con:::c=v<;;6~o cie
todos os equip.:tmentos e instalü~0es, éonsidc:r~
d:l n deprccinç.:1o normnl de u"o. -

13.1. 3 Vencidüestü fase, c üceito o projet0
executivo da!: obrils, e n~o t~ndo OC0r
rido <lo de:':Í5têllcia dn Co:~TP.ATlú)I" p~~
s;1r5 5. t.C'rccir~ f.:l!:e (10 d~:::envol'li:n>::ii
to do~ serviço:::, con=ub:::t.:lnci.:ld~ ni

13 .2

SSi'.JA~C1 ~EDERAL

C·jiisethc j9 E:~c:: P; t;~~rc ?=t:~m'='1~:::r

.J3.SE._'·;' '. 2 . :3:J

Fc;. . -( ~JIO ~ .
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PODER EXECUTTVO

Dctect~d~ qualque:::: Dncr~Dlid~dc, sQrã
aberto prazo 5. CO!~;:"l1.iiT,.,Dl\ p~riJ. os r.§:.
pnros, obrns, ou substituições neccs
s~rins, que correr~0 todos ;:;, su;:;,~ ~x

pensn~. Qu~lqucr dl~cord~nciiJ. entre
as pnrtcs, no que diz respeito ã si
tuaç50 encontr;:;,dn, ou rcp;:;,r;:;,dn, s~r~

decidicJ;) P(W nrbitril'v'm se:m prc::juízo
dn mediun judicial cnLivcl.

rODl::11. EXI::CU'l'IVO

---------- .I:' :.;:::::.< ~~ !;.~.. :: ~~ .Ilo:',':.• ::: ~;~ ::

L17132220

Cometimento, comprov.::lc.1o, dc fnltns rol
teradas na execucão deste Cont=nto, oe
la CONTRA.TlillA, a~otudas e.'!l regist::-o ~õ
prio, pelo reprc~entnnte do EST~DO .. -

A'decrct:lçiio de fulénci.:l, ou pedido de:
concorc1.:lta, formu1iJdo pela crJ:lTPJ,Tl,r.Jl:,
ou inr;tiJur.:lç'5o ue Cf'JIlCur!:o de: c;:,e;rlrJ r0!:,
contrn a CONTRATADA.

-{:-'"«.1'17\:\1
'(:'.:='l'Cl ~
V?J>/I.
~~~~

14.1.5

14.1. 6

t;.::::~f.:~;~;:!~~~~~: ~ !'" _.. \

!' 1 .... r, ') ') ') f) I, 1, i J __ '-'

E:
'fr".
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13.2.1

CL~USULA D~C!~~ QUl\l1Tl\

14.1

RESCISÃO

S~o cnusns que justificmn a rescisão do presan
te Contrato, por iniciativa do ESTADO, após ã
competente interpelnç50, ~ respcctivd procedi
mento administrntivo:

14.1.6.1 No cuso de concordatn, &fa
cultado ao ESTADO, mant~= Õ
presente Cont::-ato, em vig~r,

a~sumindo, ou n50 o contr0
1e de determinadas ;:;,ti'lida
des necessária a sua ev~
cução.

14.1.3 - A subcontrntn~50 parci;:;,l, ou tot;:;,l,
cessão ou €rnnsfer6ncia, do objeto con
trntun1 ou ;:;'!:~OCiilÇEiO d;:;, CCJUTHI,TliDli colo
outrem, sem prévi.:l cOUlunicaç<lo, e5c::::i
ta, ao ESTADO, ressnlvado o direito de
subrognç50 do direito de concess5o do
uso'a terceiros,

~ rescisiio do Contrato podcr5 ser:

:í

14.1.1

14.1.2

1,1. 1.4

O comprovndo nno cumprimento, ou o cum
primento comprovnumnen te irrcgulnr, pc
la CútITRl\Tl\Dl\, de c15usulüs contrn tu=
ais, espccificüções, projetos e prnzos.

A pürü1iznç50 de ativiunde por p~ríol0

superior ü 15 (quinzc)'dias, sem justa
c;:;,usn e prévi~ comtlllÍr:<:l~5o <la ESTi,D0.

Comprov.:Jdn impe.!:'Íci;), n~gligê'ncin, i!!!
prud6nciél por [)!'lrtc <].-1 CO::TP.XrI.Dl" n::;
exccuç~o do objeto cont::::ntunl.

14.2

14.1. 7

14.1. 8

1'1.1. 9

14.2.1

A dissolução du COllTP.J',TADIL

A alteração social, ou a modificaç50c~
finalidade, ou da cst::-utura di! COtiT?..i\
'l'ADA, quc, comprov;:;,dwnentc, prcjudi'-r.:c
a.execuç50 dcste Contrato.

A il1!:olv~llcii1 C1.:1 CrJlITlUITMJh, C,jr;, ::'r.,
r iZ<Jdn por cxecuçõc::; [li) tr irnon.L<J i!: 11'",
comprovudumente, lhe afetem a saúd fi
nanccira e ou por f;:;,lência. -

A~ministrntiv~, por ;:;,to do ESTADO, n~s

cnsos prev ist-os nu lcg islaç50 cO:!!!1~t.c~

tc, após o compctcnte procedi~c:lt.0 .:;-:1

lIlilli~lri1tivo, CJb;.crv:!Orlf)-SC:o di::"r);;to
3 C15usul.:l D~çim.:l c scu~ sub-Itcn~, rc
tro. -

S~f';.'\CG FEDi:RAL

('1:1::el,:0 ,:i:: 2:;:;, e Decoro P=:!a;:;G"~:lj

~-=-_N0~2_ ' ..'.'2.:1--=..
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PODlm

14.2.2

EXECU'rlVO

Judicial, nos termoLdn 1egis1~ç5o
em vigor, observado o disposto à
c15usu1u Décima e seus sub-iten~ ,
retro.

PODEH EXI':CU'l'IVO

COIll ex1us5o de CJu.:11CJtlC'r outro, por m.:11::; pr1
vil c<J 1.:1tl0 'lue l::C'j., Oll v('lIlt:l :1 ::('r, n F"(Jr0
da Com.:1rco do Rio de JDnclro, p~r~ qual~u~r

ação ou medida judicial orig1nadn ou refe
rente a este Contruto.

êL{lUSULJl. Df:CIl-11\ sf:TIMlI. - PUI3LICIDI\DE E CCJlITRúLE

cL!\USUw\ DtCI~~ QUINTA - CONDICÕES GERi\IS

14.2.3

1·\.2.1\

1\migfivel, por acordo entre ns p<:lr
tes. -

r.m C]\I:11fl'H't:' C:l~n ele' rc~;.ci;.5n, f) I'::;

'1'1\00 tJoc.ler5 dnr continuic.lClc.lc no oL
jeto contratual por exccução dire
ta ou indireta.

17.1

11.2

Pt'nlro de 20 (V.lllte!) di.:l" dr.· :'U'J cc1eLr<:ldi-:",
esse Contrato ser5 pub11cCldo em extrato n0
Di5rio OficiCl1 do Estüdo do Rio de J.:lnc rOr
("l)IT{'llll" :l~ d(~::Jl"!::I:-: por COIII::1 cll"> concr:- ~irJ

ll.:irio. ..

No prazo de 5 (cinco) dias úteis da celebra
ç50 deste Contruto, cópins do In~t=u~en~o~

~ão encaminhadas ao Tribunal de Co,-~as d~

Rio de' Janeiro' e à Secretaria de E~~aco de
Füzenda, po.ro. conhecimento.

15.1

" á

15.2

15.3

Os direitos nriundos do pr~~cnte Contrnto ,
à exceção das transferências previ$tas no
InstrullIento de Concess5o de Uso, ressal."l~da:;
as hipóteses expressõ!!!h.:nte prev is tas em se!.l
te:-:to r não poderão ser negociados, dados em
g;J.rantia, transmitir10s ou cêlucionridos 50::::1
prévia autorizêlção escrita do ESTADO.

correr5.o por cont;J. exclusivas dêl COl:TP.i;L\Di·o
todas as despesas cartorfirias decorrentc$ ~a
forma1iznção do presente Contrato, be~ cc~O
de evcntuo.is termos aditivr.l~~.

o ESTADO, entretanto, diligenciará no sc~ti
do de que as custo.s e demais desoe~ns "lC~l~n
a ser as menores pO$slvci5r nos termos da
lei.

E, por estarem justas e contratadus, assinam ecte
!nr;tru:ncnto em 2 (duas) vids, de iguu1 teor par<:l Ol::

. C'fl~itos' 1I.:9ais, dcstiniJdu!l, UIII<:t 5. Cor/'l'Hl\'1'I\DI\, c: iJ
outra ao ESTl\OO, pero.nte as testemunhas nbc:lixo indi
c<:tdus e nomeadas.

, . OÇIC'O J:JE r'OTJ...t:,
-V~~·:~lt.~~:~i,.:~::~ .~. :,~~ de Janeiro, 18 de de7.bro de 1989.

; ,1\ . o. t\'. o:. r-.~~
\... F rI " ) r-. ~J'--~'- !-:j{]oJoJ::-" - ,d)t:.J/o:v.' ll\n/rl'
. ! ._.._.~ ~ . ._~ccret5.riol dc}" E.~ ti\do de Trnn::[Jortcs

I ./'"./'" Re~'~senta.nteldo Est'7do l~~: Rio ae JanCiroo;.4
_.. ._... - ··10 } t. .. o • lo I t.' o_~ .,:./
...... : •..{:.( /to • - ..... - ""~

:: _-==-::::.:~....:.'o:oo': f :i o.: I. 6\0
I' ' --- F1Ú3IO 110N'rr:IHO DE mumos FILHO

"lo o:,r~:: ~~on tei:::o de' narros Emprecn'li~c:n!..'::.5 Imo!.;':'
li5.rios c :pê:lrticipilÇ"r.,(~:; L~d<l.

Cw~USU~\ D~CI~\ SEXTA - ~

1\., l"il'l:P~ Si'JJl:ll:rlri:l~ d(~~t r~ Cnnl:r:ll: o ~lr:'j"::l,
16.1

SENAÜC) FEVSRA.L ,
('~)nse1ho t~e ·:ti~ ~ Decorr· ~:::rj~:",~~tar

J1..gL.~or ._.Z ,_ 15.::L-
R~ IUc:1-~ ..ç.
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1\::; lS (llulnzn) ImrCl.:l, ut1 J uo ;l1.:r1.1 th: l')~o, 11.1 ;,1'c1t!

~ll'rl'll-: I !~n :}!.: I!rd~i;n~~ 1~MPHEENlJlt1!:N'r():'j JMúHILlÃIUU:·.: i-:

! ~ tol .. l.tC., 12m t:lt.::i.:/o .. o\:'.":'L·:z :1:; ~·.L.í\,.:sU.!....t:; '.h, ... I.,:d.:-:jt.l.. ':,;. ~ .1·.:1.

Sl:!J';C:-c'Jc'm (lst:n ill:"1 DEl lllCIllLrCJ5 cJ:l CCJ!lIi:;:.;;i".

:;"·e.:l.Ct:"~Ll de: l~~:Lud<.) Ju 'l'ri!WJ!J'':J.l:Lt!~;, li HlI:.I S~;ll •h;::;;; :1';'

undo1.~, nestCl. cidade, reuniu-se Cl. COlllis::;nli E~jp(Jt.:i'll Je

,.'1<.), <:rL:I<.1.:1. P('l., Rcsuluç.:lO li'.' 33G, elo G ú(! nutuLr') Jt!

p"ird l~x"lmill~r o Proj elo 1.15.sico e o Estudo tlc Vlau.L1 lJ'ldc (,

'l'ei:rniJl.:;.l In\:el'lIloü.:ll de C.:trgns S;lnL:o ~lit.ÚII1'l, Clltrr.:qll~ f,e i

1I11.111i\\1!': D(l l;ON'I'H1\'I'L) i'J\\U\ l\ t'nNC;l':~~::Ku \.)1-: U:;Ú Dl·: TEHlII:::t) ::1

1\l~NFEl'l'C.llUl\::, ['1{C)i'lUO UO J.:;S'!'!\{)ü,. Mé:Dl1~N'l'1:: I::NCAHGQ uI:: CO:IS1'1

çií.o, U1PLE~11::N'rl\ÇÃO, OPEMÇÃO 1:: ~or-1INIS'rRl\çKo DO F'U'l'UHil 'rIm:

.NA!, IN'l'I::lU'10DJ\L Dl:: Ç~I,GA;:; SANTO .II.N'l'ONIO, OI:.I1':'j'O DA C'-:iíG'l'!'.!::C!

N'";> D2/90,

j\ "':<.JlI::LS~::i(.J, ill/.:is 1;':1;" .~lllilllso.dci L1!l:olt.:dlt:<.mLt' ():; dC.Ji:: '/I.)!

ali'::: 'll\''':"'!;el1t;:!dn~;, <lpn.lVOII ú Prr.ljcto L15!~ic.:() ," ;' r:r.I.II'!lJ dp '/.;

!,·LQ·::; L'1'D;" ~:m 19 de llI.:l1:ÇO de 1990, p~ri:l cUlllpr~rncllLo c.b lu:

J.2 ..:,\ Cl,'~lI.l::\lli:l 'l'on.:ci ~..:l do CuntrLlto H':> UI/!J'I.

O ?l'esLl'JnlG U;:! CUllllss;"iCJ ilCjrmlccClI .:l prc!:cnc,:.l clt: L"rir.. :~

1.'lh·,· l:l>\l •.1 1'12\\1\l:\<) .:i ri .Ir. :lU (dt~zC'!:!;r~:~s t.! l,·lI1L.,tl· 11"l;I~;.
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4~1/89, de 18.12.89.
Na o~ortunidade, apresentamos a V.S3. protestos de

cs~1~~ Q distint~ co~sideração.
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES.

OF!CIO SET nrA!J'O /90 Em~ de

;ncca.

Senhor Jiretor ?r~5idente

(.::1.../ ( l (f t: ~-?J J) I1 'I. r..~
lJ~NISi\l} l\.rtNE IRa /

Secre~~rio de B;ttadc de 'l'ri:mspnl·I·,r.:s

~ll!"
'O~ "fil:0-

,oc . o. .
o"\'· '. o.

'1."! 'i:,.\':)\~" • ~ O
~ • C, ~,,\, .,."' •• O-

)v~\~ ~~6 V> '" ~~.;cI'> .' .' o. y.)
'6". \. '<i ",.t''' ~". .' .' .~~.-. •

DE BARROS ],I~;\"o~ ~ott~~\O~~~~'~::rm-/"
Dr. ,'ABro >10NTEIR: to da ""nte1r~~ ",,"".....~;~..... .,-(

. . . o"esi.eo .. tlfif: .. /,... / ~., ", .
MD. Diret~:L'~_ - ~ e Participações t. <L. ~lli~.~,p4~'~;fI/f V""

Ime"'Ji,riO", 'I>'~ ,-<'" l.' /Itl, , /

Cõ~ " ~•.~,,\f>'1\ • • _.~
t.:,,-. ~., \~ d~ fi>

../' j,~"r., ,.' .
/ ~rr).~/.~ _ .'

... ,.;r/./-~/'''- ....../' ~ (J~' ~ ./'
. /:~,;~~;;~:;;~7-p"",,~,"" / ~:••/./"

·:~-·"'--L. l.'"
FG.•_. ('151-_L_._.

Pelo ::ll:-esente, co:nunicumcs ü V. Si·l., IrU(! ,1 c~)..\ I ~;:;;l'.l

i.:sI)~ciéll de Licitar;ão, criada pela Resoluç~o n',' JJG, d(' 06 de (\;;,:

tutro ae 1989, em rou~iio realizada no dia 3 2c abri! Gltiruo, ~

;;rc>voCl o J?1"ojeto nãs.i..co a o Estudo de Viabi1.ich(lc 'l'écnLcu-J::::ariÔ

m.Leo ÜO rt'e~ lntorrnodo.l de Cargus S.::.nto Al~:.õr:i::', lOC':11i:::3do

nu :<::: 7, S da Rodovia Wo.shirigL:on Luiz (BR-040), r~o I'1Ur:iÇ.::~)io de

DUr'-!ue ~:e Caxias conforme Atü, anexa por CÓ:?i.:J..

Cll."t1pre lembrar, que de asordo com os t~rmos do Cor:

t.:.-at:o c;,~lebr.:J.do em 1.8 de dozcrnbro de 1989 I já é cie ::-CZPÇIl:;iJ,;,; i I..:!:,

Õ;'1~,!.; dessa empresa, êl ;nanutenção E:! preservaç50 dll árc« ele!:: L j nad:.~

<I,; ;'l(~::cj.C)Il.lUO Tc.t'!:lina1, rE:!56ü.lvllclo o con~t.::.n!.':: no UE.LI..'JO :;I';'L' [,'.'

MO'~.•I·\ - OflrJo
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in" da pane internacional: em Pemam
buco temos obras na ãrea de rodovias
na -13R 101, que liga Recife a todo J)

Nordeste. e também no abastecimento
de água; além disso, ern Goiás. esta
mos conslIUindo a sede da Prefeitura
de Goiãnia.

• Como é que o senhor vê a
importância da construção civil
para a economia?

- A conslIUçào civil é um daqueles
ramos da atividade econõmica em que
o governo deveria investir todos os
seus esforços, já que ela tem uma ex
traordinária capacidade de gerar
empregos a cunissimo prazo. Com a
globalização da economia., nós temos
visto que todos os países do mundo
tém perdido postos de empregos. A
situação é dramática. É através da
conlIUção civil que o governo poderia
dar os primeiros passos no sentido de
revenera situação do desemprego. que
jáé grave etende a piorar.

- Para o senhor, como político.
qual seria a solução da crise
habitacional no Brasü?

- Asolução dacrisehabitacional no
Brasil, em primeiro lugar, é a questão
do financiamento. A constIUção civil
hoje, não dispões de nenhuma linha de
financiamento e faz com que o poten
cial de compra do mercado esteja com
uma demanda reprimida extraordina
ria ecom graves conseqüências. Amo
radia é o grande supone da familia., é: a
casa própria que dá o endereço, a cida
dania., a saúde. que fixa o individuo no
seu meio. Ponudo isso acho que o go
verno erra de duas maneiras: não pres
tigiar a conslIUçao civil. dei~do de
gerar empregos. deixando também de
proporcionar conforto e tranqüilidade
ao povo brasileiro. E Brasilia é uma ci
dade jovem, faz agora trinta e oito
anos. Ê uma cidade que permite aque
les que moram aqui a oponunidade
única na história de participar da cons
trução e da consolidação da capital do
Pais. Então. o que eu vejo é que todos
nós ternos que assumir esse compro
misso com Brasilia. Ela é uma nova
proposta de qualidade de vida enós to
dos que viemos para cã não chegamos
para deslIUi-la. e sim. para torna-Ia
melhor para nossos filhos. Esse deve
sero nosso compromisso.

__I ~~L~..'::::.':'~~

SE!'WIDO FEDERAL
C~;;~êin;1;'~ tiica e Decoro Pajjanie:'~2.
[.''0""-

-Sle-ao

do e patrimonialmente
muito fone. Oprocesso de

••, _j diversificação começou na
--. década de setenta. Foi em

pane ditado pela crise do
perróleo que obrigou todos
aqueles que tinham a ven-
da de produtos ligados ao
automóvel, procurassem
outras alternativas. O gru
po OK partiu. então. para a
agropecuária. Ê hoje um
grande criador de gado de
cone, o maior produtor de
milho esoja do Distrito Fe
deral. Ingressou na área fi
nanceira com um banco de
investimentos, e também
na incorporação imobiliá
ria e COnslIUçào civil com
grande sucesso, além das
concessionárias de veicul
as FiateWolkswagen.

• Quais as ciJkdes em
que o grupo está
atuando, hoje?

- Hoje, na área da cons
trução civil, o grupo tem
uma atuação destacada em
cinco Estados: o Distrito
Federal, que concentra a
maior pane das nossas an-

Lui: Estevão entende que o governo vidades; o Rio de Janeiro.
del'eria apoiar mais a constrUção civil onde estamos construindo

-' .. .. :';;'=="=':.. -:;t.::.:;.:::;a três prédios. com cerca de
seiscentos e cinqüenta
apanamentos. Também no

Rio, o grupo acabade entreganodo um
complexo de acesso da linha amarela.
que foi inaugurada agora em janeiro.
com obras de grande vulto: pontes.
viadutos e canais. Estamos ainda paro
cipando de um grande projeto de sa
neamento bâsico na Baixada flumi
nense. Em São Paulo acabamos de en
tregar mais três prédios com cerca de
duzentos eoitentaapanamentoS eesta
mos conslIUindo mais dois. Iremos en
tregar um no fmal desse ano e o outrO
no fmal do ano que vem. Temos tam
bém obras públicas expressivas. esta
mos panicipando do programa peni
tenciário do Estado de São Paulo euma
de conslIUção de cinqüenta e duas pe
nitenciárias para a desativação do ea
randiru. Panicipamos de obras no ae·
ropono de Guarulhos. de todo ~check

• Dep/lfado. na matéria que
publicamos. o sr. Lino Martins dá
uma grande imporrância à sua
entrada no grupo. principalmente a
dil'ersijicação das atividades que o
senhor introdu::"u. Como foi isso?

- Eu diria aue a r.rcio de sucesso do
Grupo OK. ~esses quarenta e cinco
anos de existéncia foi a filosofia im
plantada pelo seu fundador. Lino Mar
tins. O grupo OK é conservador. do
pomo de-\'is~a de risco. Êum grupo que
tem um endividamento extremamente
baixo. o que tem se revelado uma poli
tica muito sabia. Ao lon20 dos anos. o
endividamento tem sidõ a causa da
derrocJ.dJ. de muitos grupos importan
te do Pais. O grupo OK utiliza capital
próprio em quase cem por cento das
suas operações. Eum grupo consolida-

Junho de 2000
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Comprovação do pagamento à fornecedores
em Pernambuco, pelo Grupo Ok.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Memória de Cálculo*

29.865

14.2J8

(2.196)

1.868

(10.164)

Quinta-feira 22 01465

Valores em milhares
de Reais

Recebimento líqüido do Grupo OK

2. Valores recebidos pelo Grupo OK das obras
de Pernambuco

1. Valores recebidos pela Construtora Ikal
dos órgão públicos responsáveis pela obra
de Pernambuco

4. Valores pagos pelo Grupo OK por conta de
despesas diversas do Grupo Monteiro de Barros

5.

3. Valores recebidos pelo Banco OK das obras
de Pernambuco

Junho de 2000Junho de 2000
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Percentual do recebimento liquido sQbre os valores
recebidos pela Construtora'Ikal dos órgãos públicos
responsáveis pelas obras de Pernambuco

"fontes: Re1atõrio da CP! do Judic:iãrio
controles gerenciais do Grupo OK

Jr-

6,25%
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lT1

VALORES PAGOS AO GRUPO MONTEIRO DE BARROS

NÃO LANCADOS NO RELATORIO DA CPI
30/12/98 OK EMPREENDIMENTOS 16.000 16.648

DATA REMET"-NTE VALOR RS VALOR EMUAR
07/01/99 SAENCO 50.000
19/01/99

51.140
SAENCO 25.000

02101198 SAENCO 20.000 2O.soa 28/01/99
25.570

SAENCO 20.000

Zl101198 SAENCO 120.000 124.857 29/01/99
20.456

2Sl01196 SAENCO 120.000 124.857
SAENCO 12000

02/02/99
12274

0SItl2I96 OK EMPRE:NClMENTOS 100.000 104.047
SAENCO 20.000 20.456

16/02196 OK EMPREENDIMENTOS 60.000 83.1:38
03/02/99 SAENCO 6.000

20102196 OK EMPREENDIMENTOS 500.000 52Q.Z37 11/02/99 SAENCO
6.137

O6Io:l196 OK EMPREENDIMENTOS 200.000 208.095 11/02/99
6.500 6.648

2S1o:l196 OK EMPREENDIMENTOS 120.000 124.857

SAENCO 7.740 7.917
23/02/99

06104198 OK EMPREENDIMENTOS 320.000 332.952
OK EMPREENDIMENTOS 12000 12274

1B104198 SAENCO 040.000 41.619
24/02/99 OK EMPREENDIMENTOS 20.000 20.456

27Jtl4198 OK EMPREENDIMENTOS 250.000 260.119
04/03/99 OK EMPREENDIMENTOS 19.000

1S1C5198 SAENCO 115.000 18Z.083 09/03/99 OK EMPREENDIMENTOS
19.433

1910519S SAENCO as.OOO 88.440
9.500 9.717

27105198 OK EMPREENDIMENTOS :lOO.OOO 312.142
11/03/99 OK EMPREENDIMENTOS 15.000
15103/99

15.342

2SI05I96 OK EMPREENDIMENTOS 2Sl.000 270.523
OK EMPREENDIMENTOS 15.000 15.342

03106I96 OK EMPREENDIMENTOS 230.000 239.309
23/03/99 OK EMPREENDIMENTOS 14.000

15106198 OK EMPREENDIMENTOS 95.832 99.711 18103/99 OK EMPREENDIMENTOS
14.319

1ll106196 OK EMPREENDIMENTOS 200.000 208.llSS

6.500 6.648
05104/99 OK EMPREENDIMENTOS

19106198 OK EMPRE:NDIMENTOS 200.000 208.095
4.000 4.091

2S10S1S8 SAENCO 150.000 156.071
15/04/99 OK EMPREENDIMENTOS 15.000 15.342

03107198 SAENCO 100.000 104.047
16104199 OK EMPREENDIMENTOS 7.000 7.160 .

06107198 OK EMPREENDIMENTOS 100.000 104.047 26/04/99 OK EMPREENDIMENTOS 20.000

17107/96 OK EMPREENDIMENTOS 220.000 228.904 26/04/99 OK EMPREENDIMENTOS
20.456

20107198 OK EMPREENDIMENTOS 150.000 158.071
13.000 13.297

23/07198 OK EMPREENDIMENTOS 35.000 ~.417

28104/99 OK EMPREENDIMENTOS 10.000 10.228

23/07/98 OK EMPREENDIMENTOS 8.000 8.324
29/04/99 OK EMPREENDIMENTOS 12600 12887

24107198 OK EMPREENDIMENTOS 325.000 338.154
10/05/99 OK EMPREENDIMENTOS 8.300

0SI08I98 ox. EMPREENDIMENTOS 195.000 202.693 12/05199
8.489

07/08196 SAENCO 150:000 156.071

OK EMPREENDIMENTOS 45.122 46.151

19/0BIS8 ox. EMPREE.'1D1MENTOS 13.000 13.526
21/05199 OK EMPREENDIMENTOS 3.000 3.068

04109/98 OK EMPREENDIMENTOS - 47.aoo 49.735
24/05199 OK EMPREENDIMENTOS 7.000 7.160

15/09198 OK EMPREENDIMENTOS . 70.000 72.833
15106199 OK EMPREENDIMENTOS 6.543 6.692

22/09196 OK EMF'REENDIMENTOS . 30.000 31.214 18/06/99 OK EMPREENDIMENTOS 30.000

Z3I09/98 OK EMPREENDIMENTOS 50.000 52.024 21/06199
30.684

24fllO..J98 OK EMPREENDIMENTOS 040.000 41.519
OK EMPREENDIMENTOS 48.685 49.795

05110198 _ 'OK !;MPREENDIMENTOS 34;000 35.376
28106199 OK EMPREENDIMENTOS 5.746 5.877

14110198 SAENCO 90.164 93.834
05/07/99 OK EMPREENDIMENTOS 9.000 9.205

14/10198 SAENCO 50.000 52.024 08/07/99 OK EMPREENDIMENTOS 1.600

15110198 SAEõ-lCO 152.000 158.152 21/07/99
1.636

19/10198. SAEllCO 48.100 50.047
OK EMPREENDIMENTOS 43.820 44.819

19110195 SAENCO 23.500 24.461
22107199 OK EMPREENDIMENTOS 2.750 2.813

2211C!198 .Ox. EMPREENDIMENTOS 20.000 20.809
27/07199 OK EMPREENDIMENTOS 5.800 5.932

2:Y1C!I9B ox. EMPREENDIMENTOS 95.000 SS.B4S
04108199 OK EMPREENDIMENTOS 10.000 10.228

27:'0t9S OK EMPREENDIMENTOS 19.000 19.769 10/08/99 OK EMPREENDIMENTOS 15.800

30110198 Ox. EMPREENDIMENTOS 50.000 52.024

16.160

03111/98 OK EMPRE;I!OIMENTOS íoa.ooo 216.419
11108/99 OK EMPREENDIMENTOS 25.000 25.570

05111158 OK EMPREENDIMENTOS 60.000 52.428
17108199 OK EMPREENDIMENTOS 11.800 12069

'JSti1:'93 Ol< EMPREENDIMENTOS 130.000 135.252
19108199 OK EMPREENDIMENTOS 10.000 10.228

1:::.:'11;98 SAENCO 144.353 150.196 23108/99 OK EMPREENDIMENTOS 46.865

rU1'l1SB OK EMPRE;NDIMENTOS 89.000 92.802

47.934

1At'lii9ô 01< EMPREENDIMENTOS 1040.000 146.666

171"iil8' ox. EMPREENDIMENTOS 55.000 57.225
SUB -TOTAL 7.698.842 7.998.494

i.fn'i~_ OK EMPRE:!NDlMENTOS 4.701 4.891

2:111153 01< EMPREENDIMEIlTOS 34.701 ~.106

27i11/S8 Oi< EMPREENDiMENTOS' 15.000 15.607

02112198 OK EMPREEllDiMENTOS 19.000 19.769

081':::'98 OK EMPREENDiMENTOS 5.000 5.202

091''::38 Ox. EMPREENDIMENTOS ~.OOO 36.417

SENP,DO FEDERA.L
101':zI98 SAENCO' 250.000 260.119

1<" !/9s OK E.'.!PREE11DIMENTOS 35.000 ~.417

C;)nssli'i~de ÊUc:! ~ r;;':::':':iiOP~riamg!1rsr 231'2,'96 OK EMPREE.'10IMENTCS 100.000 104.047

...K.E..e:-" --2-....__, :Jy'-

Fls. __._ir-(..6..~/
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VALORES PAGOS AO GRUPO MO!'JlEIRO DE BARROS

LANCADOS NO RELATORlO DA CPI

DATA REMETENTE VALOR R$ VALOR EM UFIR

06/11/9B OK EMPREENDIMENTOS 130.000 135.262
10/11198 OK EMPREENDIMENTOS 60.000 62.428
10/11/98 OK EMPREENDIMENTOS 250.000 260.119
17/11/98 OK EMPREENDIMENTOS 46.793 48.687
23/11/98 OK EMPREENDIMENTOS 53.000 55.145
02112198 OK EMPREENDIMENTOS 140.000 145.666
11112198 OK EMPREENDIMENTOS 90.000 93.643
21/12198 OK EMPREENDIMENTOS 135.000 140.464
22112198 OK EMPREENDIMENTOS 30.000 31.214
08101/99 SAENCO 400.000 409.123
13101199 SAENCO 94.020 96.164
27/01/99 SAENCO 100:000 102281
28101/99 SAENCO 150.000 153.421
05/02199 SAENCO 210.000 214.790
09/02199 SAENCO 35.800 36.617
10/02199 SAENCO 96.000 98.190
11/02199 SAENCO 38.000 38.867
23/02199 OK EMPREENDIMENTOS 45.511 46.549
25/02199 OK EMPREENDIMENTOS 120.000 122.737
03/03199 OK EMPREENDIMENTOS 100.000 102281
12103/99 OK EMPREENDIMENTOS 10.000 10.228
16/03199 OK EMPREENDIMENTOS 46.750 47.816
24/03/99 OK EMPREENDIMENTOS 40.000 40.912
14/04199 OK EMPREENDIMENTOS 43.672 44.668

SUB-TOTAL 2.464.546 2.537.273

TOTAL GERAL 10.163.388 10.535.768

SE'-.JADO FEDERAL
C0iis;U'hi de Etic9 eO~~ i'-'~riamentaí

Quinta-feira 22 01469
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informações prestadas pela Telefônica,

de São Paulo

Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTOo1468 Quinta-feira 22



i
'i'
~
~.

fj

11 1!.!:P ![Il:"f~)~W·.1\ I!HJ.I ·fl!.!)

o:;iT ii~,i;i;; õ;i;~çãõ T~c:ii iii '~i~i~i;; iií p~~;;;~ ··fj;iê;;~·;)~j ~J;;;j(iit3-õiji;iõ"d;,Ãssi;;;;"iõii;i:;C;;;;;;;;;õã·[;;;i~çõd;p;ssoãcõi1si3iíi;[~i-- ~-H;m;e;õcr;;;õ~iiõFi-
'I õll1!.lclbl1cla de SlUllu 11.• Cuh"'o1l1. etc. or. Itr o-tOl9lJ·CPI ,,";1I1I;'ItlO

~it%i it i- :~\;m\\· iH\j\t:\ ~Ht.~U :i~ f~:il[n:!nm~miin~::~::::i!~nll:H= l\~t~\m~f.~imt~;W~~!i~~~!~!~~~j!iif:1F!!i!~~E:~~ ml~~iH~~· _ ~iiam.
õiõiõ,j -ü!i i - -iiii:iiiii i iiiiiii ji·· úi5iiiij iiii i Ãiiiij i.iiii~if:iiiij i ir: iiiiiiiiiis f:iUiõ- iief:iieiüí\l.iiiiiiiêijiiiiiÃ"[MPliEENiiii,jniiôs F. p- iiiiÃsii iÃ _. - _ __ ~iii~~~~

r;;;;; ~i!~ ~~!~:iil~ l~ ~!1I!1 ri l\~~!;\jj~~l~1~~J~!:;- -- -~~ilw~~fili~M~~[i~~i~~~~-=~-= !iiiilil li: =~~l!lm
91iiiiifi -iir -õõiiiõ- iiiiiiõ õ- -míiiir iiii FiiiiiUi.iiiHifiíiijiiÉiiiiiiiiõSfiLiiU- iifGiiéiõ Ãõiiõ"fêiiiiiiiii Ei:ipi1éENiJiMefiiôsf-p-- iiiiÃsiiiii- -·---·-~~:mij·
!ilõiiiõ -"2õr -iiõiím-iiõiiõ õ·- ·í1i21;6j õõ iili:Ã[iiii:iiiiPiiíilii:ü"Esiliii---- iiii:iirim:õiiNjiiÃCíjfssii\-------------------- iiiiiisiiiÁ·- -- ·2i2i .----
!i1iiõi1 liT -õiiiüõ- liüiiõ ü-5isiiiii iiii fiiiiíÕf.iiiiJi'Eiiiijimiiiiiiiiõsíiiiül jiEi:m~i(iiiGiitii'éi:jjiiiiiÃeMi'íléé~iõiMéNiõsé-p-·iiiiiisiiiii- ---- :J,.lii21-·- ...
91õm -iõT -õiiiiiõ- "1 iõiiõ õ- -í i iõjj·i üs j:iiüiiHii·m i EiHi5 iif: iiiiíliiij§ filiiô - iÂiiiiiiii:iiiii li íi iiiJr-------------- -- -.'-- iiiiiisii iii -. ..-- güi2m---·
iilõgífi -i94- -õüiõo- "1iiiõo õ- -2iiíiifii· iiõ ii·ii;Á[iiicõiii'iiii,íi:iiESSiA---- iiií;iinni.:ôiipiiiiiiCiifssii\---------- ijiiiisíiiii- --·-!iõi:iiii __o
iiHüõfi -ji j- -üõ5õõ- jiüiiõ õ- ·25iífifii iiõ iiii:iii:iiicõiiPõíiiii:iies fiiÃ ---- iiJeÃ[ifii:õiií'üiiÁcües siÃ----·------ iiiiiisii iÃ- ---- õõiíiii---
!iHõii; I ii õ- ÕÕ2ÜÕ- iiiiiiõ Õ- .i iÜÕ;íÕ· õí j'iiiiiõ MõNieiiiu iiE uiiiiiiüs i'ii:Ho- iÃôNiEiiiõ iie·üi'iiHiôsÊsf:iiiiõiiif\ iMÕüiliÃiií-- iiiiiisii iii- .-. - ·-·iiii ií i i r-- ----
ii-iiõiõ -iõs liii-iõõ·iiüiiõ õ- ·õi5úiisii õi iJíêõf.Ãüõõs·si\i~iõsNei-()--- lllCoiAIJÕÕssiiiHõsNelD oiiiiÃsiiiii- -·----!iiiiüiils-----
!ii iúi4 Iõ4- õõjõõ- j iõõõ õ-- -míiifiJ õõ ifiêiii1iJCõíiPõiiiii:of:ssii\---- iNcAliHcuRf>õiü\CõissiA-------- iiiiÃr.ii iÃ- --- üõ iüii·is---·
!i1iiõõ -õ!ii- Õi5ÕÕ-· -iiõõõ õ- õi5;õi5 õõ fÃuiõMõNi"EiiiôõEõÃiiiiõsFiiíro- iiECRf:iõAffiiõf>EêiiAiiiÃEMriiiEmõiMEHiõse-p- iiiiiisíiiii- --üõiõm--
iHiiüii 093- -üiõõõ jiüõõ õ- -õi5iõii iiõ FiiüiõMôNif:iiiôõEuiiiiiiõsFiUiU- iieciieiõÃGiiõiiel;iiiiiliÃfi:iiifiEf:imífÃf:Hiõsep-- iiiiiiiiiiiA· --iiiiiõõ:js--
iimi4 -iõõ- -iiiiiõo-jiiiõo õ- -i55Õiõõ õi FÃiiiõMõNif:iHõüeôiiiiiiõsFiiiiõ- ~iõHiÊmÕOEÕiiimõSESêiiiíÕiiii)·iMÕiiü·iiiiii--üiiÃsiiiii - ----J2iiiH ..---
94iii5 IÕ' -õõiõõ- jiõõõ õ- -issõiõõ õi Fiii'iiõMõHiEiiiõoeoÃlÍiiõsFiiilõ- MffiiiÊiRõõfõÃiiiiõsÊsêiiiiõiiioiMÕiiiiiiiiii-- iiiiiisiiiii- ----- 5iiõ!iõ;----·
!i4iii5 -iüi- -õõiiiii- liOuõ õ- -mõiõõ iii FÃôiõMõHieiiiõõeôiiiiiiõsfiiiia- MõHieiiiõüe ôiiiiiiõs Esi::iiiiõiiiôlfÃõiiiiiiiiii-- iiiiÃsiiiii- ----52iõüõr---·--
94iii5 li:1 liõiiiii- "1iõiiii õ- 25sõiõo- õi fÃõii:lMõNieiiiõ õe BiiiiiiõsFiiliO- Mõi1ieiiiõõeôiiiiiiõsesciiiiõiiimMiiiiiriiiiii-- iiiiiisiiiii- ---32iiiiiõ;---
!i:jj2õi 095- -õõ2õii- "1iõõõ o ·i55Õiõo· õi fiiõiõWiNiÊiiiõüéiiiiiiiiôsi'iiiiõ- MõmeiiiõõÊõÃiiiiõsesciiiiõiiiüiMÕiiiiiiiiii-- iiiiiisiiiÃ- ---32iúüür·----
iimiiii lÕ'- -õõiõõ-iiJõõ 9.- -müiõõ- õi i-iiüiôí.iôHieiíiõõeiJiiiiíiüSi'iiiiô- MiiiiieiiiüõeuiiiiiiüsESciiiiõiiiôiMÔiiiiiiiiH-- iiiiÃsiiiii- ·---miiiiõi··----
94iiõij -in- -õõiõo- ·iiõõo õ- -i5Sõiüõ· õi FiiõiõfÃimieiiiõõeuiiiiiiõsfiiiio- i.iõNleiiiõi)EiiiiiiiiõsÊsciiiiõiiiõiMiiiiiiliijjj----;- iiiiiisiiiii- ---i22j5·i.i··--·
!imõí -ii õ- õõ!ioo 1 iõõõ õ- -2iõõiiõ· õi i'iiiiiõ MõiHEiiiô fiE üÃiiiiõ§ i'iiiíU- Mõi-liÊiiiõ õe õiiiiiiõs esciiimiiiõ iMiiiiíi.iiiiii-- iiiiiiSii iii----·--·- fJii iiiii15 -----
!imii; I i r -õiiõiiõ - .iiõiiõ õ- õi siõii iiõ i'iiiiíõ MõNieiiiU iil! iiiiiiiii>s rii iiõ- iíf:êiiéiõÃõiii>jif:ci iiiiii" f:~ii iiijj~iij)jMmmiS f:ii - iiiiiiSii iii - o.- liii iiiii·g ...--- ..
9i i2Õi -jj i - liõsõõ- "1 iõõõ õ- .miõii iiõ i'iiiiiü i.iiií1i fiiiô ijEiiiiiiiiijiHii i iô- iieciimii Ãíiiiõi;Eciiiiiiiii f:UiiiiEniiiií.miJiiis [!ii-- iiiiiisii iii·- --.-- iiii íüü·g-·--
mm -iõ õ·- -õõiÕõ· i iõüõ õ·õisiõif iiii fiiüiiH.lütHéiiii5iie iiiiiiiiiiS riiiii>- iiÊciif:iii iii3iiiji'fWiiiiiii U..1iiiif:i:NüiMf:iHüs eP- iiiiiif:ii iÃ - ---miii5 ----
m2i1 224 - -Õ2ÕÕÜ- -ii45i õ- .õüiiõsõ ÕÕ fiiõiõ i..iõmEiiíõ lié iiiiiiiiôs i'iiii(-)- fiiiiiõi..iôtiitiiiiíiiE üÃiHiiisFiiiiii---'-- - --- iiiiiisii iii-· -.- iiii jjiii.i!i .---._
ii-ii2iõ -2ii- ·-iiii5Õõ- -iiõõõ õ- -õiiiüiiiõ õ-i mi:miiUõõs·siitiiõsimm----- iiii;rjiiiiiiiõlHji\iliijf.iii!iij--··-------··-·--- iiiiiiniiiii· _·--·-···:iiiii'i.ir- -... 
ii-iiíi9 -õ!i j - ·-õõiÕõ- 1 iõõõ õ-··müiõõ· üi fiiiiiij MiiiHeiíic)iié·iiÃiiiiõSf:ii iiõ- i..1íitiieiiiinlf Í1Ãfiiiiis·Esi:iiiiiiiiiii i~i1iiiii iiiiij-- iiiiÃsii iÃ . ..... -.- 52iú!iiii·· .-
õsõiõ;; liü- -õõiõõ- -jjüõõ "-m4ô;;:f Õ5 f:iiiiiôM(jjiieiiiõiiéiiiiiiiiüsfiiiiõ- Miiiiir:iiiõilÊiiiiiiiiõsesi;iiiii.iiiiiiiMí5üiiiÃiii-- iiiiiisiiiii- ···-·-:ií2im----
9sõiõii -i-i4- -õiiiiiõ- -iim õ- õõ'ii@r fiõ fiiiiicH:iôNi"Ei!iõiif: iiiiiiiiõSfiiilõ- fiiliiili.1fiiiir.iiíiTiif: iiiiiiiiiiSf:iHiii .-------- iiiiiifiii iii-··--··- !iõiiiii.i5-·----
iiiiiii2s -US- -õõiüii- "1im õ-üõiiiiiiii" iiõ rÃiilüt;i(jiJjEliiijiiEiiiiiiiiüsFiiiid-~ iiliiiiHiiiiii;.iWiitUiiiiiiiiisfiiiiW----·------ iiiiÃüiiiÃ-- - -. j~m;ij·
iisii2Õ; --iii õ- -üiiiõõ- ·i :üim õ- 2iiiüõi õü im:iií. iiif:i)iiióiiiiiii:iiE·!i liiii-·-·---- iiii:iii ihi:Oiiiijiiiiii:iii·f, i;i.ii - ..- -- .....---.- iiiiiisii iii mmi
õsiim -iii- -jiii2iiiriiiiiiõ õ- mõiõü iii i:iiiiiõi..iiiNif:iiiiiijEiiiiiiiiiisiiiiiij- j;iiij.jif:iiiiHiEiiliiiiiiisliiiiitiiüiiiüii.iiiiiiiiiiiir·-· .-- iiiiiiGiiiii . ;i;iíl.i-ii
Õ§Üi2i ··-i6i -üiiiiõõ- iiõiiii õ- 2ii2üiii· iiii iiii:iií.iiii:ôiiióiiiilii:iif:sfiji\--··---- iíJi:i\i'iimi,jjjiciiiiii:iiessiÃ-----·----··-·-·----··-----·· iiiiii!iiiiii· -.. ,iiiijiiiH

ii~m ~Hr ~~~'f!rdl~~~ lJ~ Imm ;lt r~iimm!lll~lllliil~~~llijfl~flllifi~ ~filii~~,:i~~~i:tl~I]}ifJ·iíi!~~I;i!;~M!W\;iW!i!~~!~!~-.::~ ... !!il~~!II~· !!!!1~lilI1·
U5U~1O 003 o2uuil IIIUIIII U 2IUuno 112 r·/lOI()MUNIEIIIUlll:lJIIIUlOSIII.IIO ~~II"~lI/1I!~~~.!'-~!!!"jll!!.!IMli!!!!-!A_I_Il :IIIlA~~U~_. J!ª!!!.!!:!L__

'IUUU'

o
:i:
~

t:l§.
o
t:lo
fi)

~
6o
"r1

i
~

i

~o
g.
No
oo

\Oa

IIII :,1' 1IIlII1lUCA IH!I·t I!I'I!'

~~~~~I ~~fr l!~(i~·· !!ffim ~(.~ iJ~m· f;~ r~f);:l tlfj!Hf:I:;H fil: ~~!j:iH~ UfHH= Iffl;Jl~~ml.iUW~t~\;i!~~ g~!;~W~!;i~~m~~ ~~~=~ I!In~~ur· _·~~J[!~H .~~~~~
fifousll - l1í Uliilll llllllll 11 l"inlll 117I;III1II1IJ1ll1CAIIIAII.IIlA IIIl:AIItIl:Olll'IIIlAl:OESS/A. .'IICASIIIA.. __ ~!!I!!!!!~.__
õfoúiii~ -jj.j iili5iiii iiiiiiii ij- i'iiiiiji:i iiii liil;lii iiil·;iiiiiiriliiii:iil~i;:;'À .... -- iiji:iiiifii;liiijõjiiiiii:iif.ssiÃ··----·-··-···--····-~==_lIii~~i!!~~. -=__.!!!!!~!!!~_. _
fifoiiiiõ i - iõ r iiõ!;iiii j iijiiii ii - i iliiiiiii iiii j' iiiiiiüiiiiiii:iiiiiiii! iiiiiiiiílS i'iiiiil-· Ht'ii-iiiiiiiii"iiiliii'iiiiiiis i:si;imõfiii)i~iiiõifiiiiii iiiiASillA 11111111115. _

i~l! ~I!I: :illlii !r.~ l:li!tm lil i~~Ml~Ii~~mi!ililj~il!l,~~;,:= l(~miMwJI ~([ilj[ii[t~~i.~~~;~-- ~i~!!!iF ::~~fi!1.f:!I~::~
fisõíiõ -iH-o ~iiii.iiiõ- -iiõiiii õ- 255iiiõõ iiii iiiiiiiii.iiitiif.iliiiiii!iiiiiiiiiisiiiiiii·- ~iõiiimiiiiii~iiÃiiiiiisEsi:iiiiõiiiõifÃiiiiiiiiiiii--iiiiiisiiiii- ---·-·i2hiii-··--
osõm -iis- -õiiiõõ -Wiiiõ õ-íssiiiiiii iiii ióiiiiiiHiii;iiEiiiiiiiEiiiiiiiiimiiiijii-- ~iiiiiii!iiiõliéiiiiiiiiijsEsi:iiiiiiiiii5iMiiiiiiiiiiii----·iiiiiisiiiii- ····--·_·ii2i'iii .-.- .-
95õiii - iõ .j - - üiiiiiõ··i iiiüõ ü- ·issõmõ iiõ riiiiiõ i.iii~i imiiõ iir: iiiiiiiii ili i ii i jj) - tÁõiiieiiiiiiie iiiiiiiiiis fsêiii iõiiiijj;:iiiiiii iiiiii-- iiiiÃsii iÃ-· --miiili .----
õsõiiõ -j2i-· -õiõõõ-·iiõiiii õ- iiõiiiiõ iiii ;;iiiij(iWiimiímiiEiiiiiiiiiisiiiiiii- Miiiiifiiiiiiifiiiiiiiiijsesciiiiiiiiiiii~lijiiiiiÃiii--iiiiiiiljiiii- --üiiiôiii5-
!i5õiiõí OÕ õ- -õõsõiJ i iiiõii õ- ·mõij;; õi fiiFJiô Wiiii f:iiiõ iie uiiiiiiiis fíi i i(5- i:iiiiiiiii:iiiii õiíiiiii-- ----.----.- .--.-.- .-.---- iiiiiisii iii- -- iiii iijii.is-
ÕSÕÕÕÕ lõõ- -õii2iiõ - -i iõüõ õ- .mõiõo õõ fÃüíõ MõNi Eiiii5 iiE iiiiimõs fii iiõ- MõiiiEiiiiiiiE iiiiiiiiõsesCriiiõiiíõii..iõüiiiiiiil--- iiiiiisii iii- --:i22jjõi-
95õõõ!i -iii i- -õiõõõ ·iiõiiõ jj- ·iS5Õiiiõ ÕÕ Fiiiiiii i.iÕHieiiiiiiie iiiiiiiiõs i'ii iiõ- i..iõiiieiiiõ fie üiiiliiõs ESciiiiõiiiõ iMiliiii iiiiii-- iiiiÃWii·- --- iiàiõii·j5-
õsõõifi lõ, õiõõõ- 'iiõiiõ õ- õõmõj õ;; i:'õtiiiiiTiüiiAii<iir[jjii\----- ]õseeiiiis-SÃiiüiiüNEiõ--·------·---- iiiiÃsiiiii----3í2ii-H--
Õ5ÕÕ'iÕ -i5i- -õmõ- ·liõiiõ õ- ·õfiEiõiõ" õ; i:õiiiiiüiõiiÃiiVílTiliii INCAlINcõiiPõiiiiCÕfSSiA-------- üiiiisiiiii- --mü!iõl-
õsõ!iii -nõ- -õõfiõõ- -iiõõõ õ- -mõiõõ õõ FiiiiioM"õmeiiioõÊiiiiiiimsi'ifiro-- MõNiEiiiõiieoiiiiiiõSESêiliiõi1iõiMõiiiiiiiiii--- õiiiisiiiii- -·-õõiõõ:is-
9sõ!ii6 -i22- -õsiõõ- -iiõiiii õ- -mõiõo· õõ FiiõiõMõi1ieiiiôiie·üiiiiiiõSFiiiiõ- MõNieiiiõiie8ÃiiiiõsesciiiiiiiiiõifÃôiiiiiiiiil--- iiiiÃsiiiÃ- --iiõiiiõ.g-
iisiõõí 14i- -üõiõõ- -jjõoõ õ- -"255õiõõ õõ FÃôiõi..iõNiÊiiiõiieüiiiHiõsfiniõ- MÕNieiiiõõeãiiiiiiõsesêiiiiõiiiôiMÕiiiiiiiiii-- üiiiisiiiii"-· ----···:mm·i-
os im -jj s -õõsõõ- 'iiõõo õ- -mõiõõ õõ FÃüiõ i..iõNieiiiõ iie õiiiiíiõs ;:iiiiiJ- MõNieiiiõ iie iiiiiiiiõs fsciiiiõiiiõ iMÕãiiiÃiii-- iiiiiisii iii - ---iiiiiõiiH--·
9siõiõ -õH- -õõõõõ- ·iiÕÕõ " -õmiiiiS" õi iNCAI.itICoífliõiW:õ]SsiÃ--- iiiiÃ!ii[iiiiiifi:1fiUFõfifiHli~------iiiiiisiiiii"-· ---mõiiii;--
mm :::.Q~~= ~~ª!~~~ .-_í!ªªª ~= _ª~~1m i!! !!iª~l!f!ªQ~~!!~!~.!:E~H!~=== º§~![º@.!~ÇjHW!!!~HH!~_· .__ !m~~!!!~_~. ==~mm==
951018 093 00000 llOno o 0254695 ui INCAlINCOIlPOIlACOES S/A OIlASIL OIvlEL lElEI'OIIES I.IDA UIlASIIIA 3216907
ii5iõiõ -õõ.j- -õoiõo- -jjõiiõ õ- ·õi54ii9s· õi iHêii[iiJêõiifiõiiiii:õessii\---- õiiÃ§irõiiiiÊl"iElEFõi-iF:siiõA iiiiÃsiiiii- --jiiõ!iõ,--
iisiõi!i 15i- -õjiõo- -iiiiiiõ õ- ·issõiÕõ õõ fÃiiiõi:lõfITEiiiõõEõÃliiiõsFil~ MõtiieffiõiiEiiÃiliiô5"EsUülOniõ1fÃõõlI.IAjij-- iiiiÃsiiii\-- ---iiiiiiiii15--
õsiõi4 -iiõ- -õHõo- -jjÕliii jj- ·iiõõiiõ õõ FiiiiiõfÃõtiieiiiõôfuiiiiiiõs;:imU- i..iõNieiiiõõEüÃiiiii5sESêiiiiõíiiÕifÃõüiiiiiiii-- iiiiÃsiiiii- ---õiiiüiiis--
95iiõi -wr- -õõfiõõ- ·iiÜÕõ õ- -iiõõliõ õõ i'iiiiiõKiôiHeiiiõõfiiÃiiiiõsfiiii<-)- MõNieiiiõõeüiiiiiiüsesêiiiiõiiiõifÃiiiiiUiim-- iiiiiisiiiÃ-· ·--iiõiõiilii-
9siiõi -iir -õíiõõ- -iiõõõ õ- ·míõii õ:i FiiiiiõMÕi~iEiiiõiieiiiiiiimsfiiiiô- iIECrieiõÃf;iiill'ECiiiiifiÃJ;j,jjiiiF:Etii'iiMi.'iiTij1j·f,,-- iiiiiisiiiii- ·---fiiiiiiiWi-
iimõl ti õ- -õiàiiõ- ·iiÕÜõ õ- miõii ii,j fÃliiõ MÕNiEiiiõ iiii iiiiiiiiiis i'iiiiõ- jiÊi:iiÊiéi i\óiii5iiEcijiiiiiii EfÃpiiÊiiiJiiií.ÃÊiiiiis eP-- iiiiiisii iii·· ..-- fiii iiiii.j5·-
ii5iiõi -i6 õ- -õõfoijõ- -iiõõõ õ- iS5Õiõõ ÕÕ i'ÃiiiõMõiHEiiiii 15eiiÃiiiiüs fiUiU- iMfr-Jieiiiõ"õE iiiiiiiiõsIséiiíiemiiijMriiiilifiiii--- iíiiÃiiii iii -. --.liii iiiii:j5-
9siiüii -Õ9Õ- -õõ5Õl,-iiõõõ õ- õiií!i!i55 õi Nic6f.Ãiiõõssiij.iiõs·jiEjo-·--- iiif:õiliiiiíõSSÃNiõSi~ffo---·-------iiiiÃsiiiii- ---iiiiiiiiiifo-
9siiii -lõi- -õiiõõ- -iiiiõõ õ- -2jjõjif õi riiliiõ"MoiHEliiiliífiiliiiiiõs·fiiTi(-)- ;.iiiiiiiiciij·jj·õfiiliii---------------- iiiiÃsiiiii·- ----iiiiiiiiiiii-
9~iii6 ·-j~ti- -õitiõõ- -ilõiiii ü- ·íiiõm ii:i j=iiiiiõí.iôNiiiiiiôiiF:iiiiiiiiiisriiiiij- Miiiiiii::iiiiiiiiiiiiil'--··---·-------- ijiiiisiiiÃ- ----üiiiiijii5·-
05iijij -iô:1 -õõiõõ- ·iiõiiõ õ- issôiõõ iiõ FiiiiiüKiôiliEiiiiii;eii;'ÍiiiiliSfiiiiil i:iõmmiiõiifiiiiiiiiêisf.sEiliiõiiiUifÃõüifiiiiii--- iiiiiisiiiii-- -----j223:iii·-----
~~!!E =!Q ª= =ºQi@_~ :! !ª@ Q= .ª?~~m· ~i l~~ !!!~!?!lfi!!iiiii:rn;: ~ l!i!í::: ~::~ ::~ !~~~Ir .!!~!m·ITX i!@;!i!;!L! !0·~~~ :~~~:: :~-:::=--=--= m!~~!! 1~~· ._-.::--==-ª?j@ª~ _:::.:=~-
051120 122 025110 IlnllO n 2100120 IlO I'AIIIO MOt~11'1f1O I!t:: 1l/,IlIIlIS fllllO MOIlI filiOU" IlAllflll!i U;CllIIlJIIIO IMOIIII tAtlf IIIlA5111A !lO 11l1l-15
osi iiõ -ií í- ·õiiõii- -jjõõij ii- ·iiüõiíÕ iiii i:iiiiiii iÃiiiHEiiiii lie iiÃiiiiiis fii iiii- ~iõimiiiiiiiÊiiiiiiiiiir. i:iii:iiiii,iiiii ii.iiijiij iiiiii--- iiiiiisii iii - ------- iiiiiiiiiis
fisiiii-iiõ- -iiôiõõ- iiü(iõ ii- ·iS5ÕiÕõ iiii i'iiiiíiii..im~ií:iiijjiiiiiiiiiiiiiis,.iiiiii- i.iiiiHf:iiiijiiF:iiiiiiiiii:1i'iiê:iiiiiiiiíiiiMijiiijiiiiii---·- iiiiÃsiiiÃ- ·----Jiiiiii
!isi2iõ -i23- üiúiiõ iiEii ii- ismiii iiij fjji;fii/iiiíi6iisiiiPõiHWiir-··-··-- Aiii:ili::;iHiÃ!íiiiiiiiiiiilii<U·iiii<ii--····-·····-·····--··- iíiiii:iííiÃ ·---·--·jjiiiiiiiiii
üsi2ii - ii i -·iÍllSiiii-i iiiiiõ õ-· ifoslliijii iiíi i·iiiliirWii1illiliii.f: ii ..iiiiiti!;Ti: iiij"- ~idjil:liili j'i] üÁiiHiis bi:iliiiilii(i iM;iiiij iÃtli---··- .-. iiiiiisii iÃ ..... --,jüiiiiii:; ..
ii5i2i!i --H i··· -iiiiiiiiij- iiiiiiií õ- í5síiiJJii iiii fÃiiíiii.iiiiiiUiHiiiEiiiiiiiiiisiiiiiii- WijjifiiiiiiJi'iiiiiiiiiiiiii;i:iliiiiiiiiiii,j;iiiiiilliii-·-·-·- iiiiiii:iiíii .-, jiiiíiiiiiii
mm ~J~L. õii!ª-~_ JJ~§ ~ _~j~~i ~~. ~!!~!Mi'ii~l[!!i!i!!f!i~J!I!D~U!l!ii-·- ~(' ·!H~~!J!-'!cU!~!(j~~~!!~L!'!~!!I~!!;JI!!~g.~_~. !!!0~~1!!~.._._.. _.!!~!~~!~L.

1';IlII! ")

§
::ro
g.
l:5oo

t:l;;.
~o
C1o
fi)

~
C1o
'7l
lTl
C1
(TI

~
e-
fi)

c:
-c
e
(TI

?!:
~a

,Q
E.

~
~

~r
lj

o
~
~



"' I'~;I' IH HotUr:1I I!I!I·I I!I!I!I

1I11.:a' 1I:I[IIJlIII:IIl!I!I·1 C!I!I!I

Elffl :11nl~f i![r~1 r ll~!!~ ;i~ lJ~i!.\~1.~1jr[jlímliil!!i[ii!~I~ ~l!!~ir~TI~~ijUJ_:m:_~if_l!l_r.lf_l.~.·!.i_lr.i.!.~!:=--: !~m~~ :::=I!~jl:~
~~m ~HF:. ~~~~~= i!il~ii ~. mõiiiii liii i';.j'liéi;"'jiiiiiúiiii hi; iiiliciii'isfii i ii)'- i~iiimimíiiifiiiiiiii()§Í:scniionio lI,mOlllll1ll IIIlI\S!II~ ,.-- 'i;iiiiõi ----

~mi~ =:nF :~~wr ·IWij~ ~ ... ·m~m !!~ !if~~f'!ljmmmm~m~nl~E!!!iii- frill~l~lil~MI~j~~!mfiff~H!!~!!!Q·~~m~!~!!! ~ll~&i~1 ~= ~~l~]f·
~~~~~ ·l~F ~~~~~~= ·m~~ r- :~m~~~ iiii iiii:iii:ii~r.iiiiPüiiiii:iif:ssiÃ---- iiJeÃ[ii1f.üiiiiiiiii'icõess/1I IIIlEI\-lIül --iiiiiiiiiis--
!i6iiiiii -iir -õ5fiõõ- iiiiiiii õ-õiiiiiii55 jii' i~ii;miiimi)ssiíiiiõsiif:j(j---iiii:õi'iiUõõs·SÃNiõf.tliii-o---· iiiiiiÃ:iiiii ---õõiiiiiis---
!i6õ1iii 155- -õii6- 'iiõiiõ õ' iiõói2õ iiõ fiiiiiõ'MOtiieiiii)'iieiiÁiiiiõSFiUTu- i.iotiieiiiõõEõiiRiifiS'['si:iiiíÕiiiõiKiõiiif.iAii'-- iiiiÊÃ:iiiii --·iiiiiiiii.j5-·
iiiimii -is s- ··õiiiiõ- ·i iiiiiõ õ- iii5iiii3 ii~ fÃiiii5 MmiiEiii6 iie iiÃiiiiOs i'iiiiir- iif:f.iiEiôÃõfiüi'Eciii\llififi.iFREENÕ1MENffisn:;-- iiiieÃ :iijj i---õii iiiiii5-
!i6õóõi -i25- -õiisiiõ- 'iiiiiiii õ' 'iiiiiiiôS5 iii ijjf;(j[Ãliiiôs·si\tiiüs1iEio---- iiiciii'AiifjõssiiNiÕSiiÊii)"--·---·----- iiiieii-::iiiii --iiiiiõiiis--
!i6iiiiõi :::JH::: :::~~ª!!!!_ Jj~~~ ª::: õiiiiiiis5 õ] iiicõi:Aiiõ1;ssiifiiõsiJeiõ--- iiiêô;ÃilfiôssiiiliõstiÊill - iiiieií:iii:ii --üiiiÕõ.i5---
9iiõiiõi 130 01J5tlO \1000 U 'õiiiiiiiss' õi iiicõiJiiiõõssiíiHõsiieio---- iiicõi'AiiõõssÃiiiõsi1Êj(i iiiiei'i:õi:ii '--iiiiiõiii5--
OOõõõi -22Õ" -õõsõõ-liõõõ õ- 'ÕIiiiiiis5 iii iiiêõiJiiioossÃmõsiiÊit-)--- fiicõÜ\iiõõssi'iiliôsiieio ÃiiiiÃ:õiii --õõiõo~s--
9iiõõõi "22õ. 'õi6oõ- ·iiõiiõ õ- ·õiiiiiiiss· iii iJicoLAiiõõssÃiiiõsiieiõ--- iiiêôí.iiiiíiüssÃiiiõSNêiõ ~~~!5:ªª! '--iiiiiõõ~5--
~m 220 õõõõõ- ·iiiiõõ õ- ·õii1ii!iss õi iJiCõiJiüõõssiiiHõsiieiõ--- iiiêõi'AuõõssiifliõsNEio .1\111::1\·0111 ---9õiõÕ4S--
ooooos 092 -00100- 1iõõõ õ- ·mõiõõ ÕÕ FÃõiõ'MomeiRõõeõiiiiRos FILHO MoNieiÃõõE1iiiRiióSESCRItOHiO IMOOIUAR-I-- iiiiÃsiiiA-' --32í3in--
9iiõõõs 121 -ooiiiõ ·iiOOõ õ- õmí4r ~ ~~TRUT9~IIU{Iihl\ INCAl1flcORfioRACOESSIA Eiiiiisi[ii\-' ---3iiõ9êi--
!i6õõõõ -iT2 -õõ9õõ- liõõõ Õ- 25sõiõõ' 00 FABIOMONJEIROOEBARROSFIl~tO MOHJEIROfiEOAltROSESCRITORIOIMOBIUAllI iiReÃ-::õiif ---oiiiõÕ4S---
ªªm~ :=QH:= :1~4oõ- jjfu!1 ª::: :mmª Do FAi)iõiE.ffiieffiõõeBAiiiiõsi'iino- MõHieffiõõÊBÃiinõsÊscHiiõiiiõiMÕãiiiÃiii-- ÃiieA:õiii '--iiiiiõu4S--
000016 17 4 1\0500 \1000 o 2550100 00 FÃiiiõMõHieffiõõÊ iiÃilnõSF~ MõiHeifiõ ÕÊ'iiÃRRÕS escRiiõiliõ iMõãiüiiiii--- ÃiiÊA."õiii --õiiioo1S--
ooõõ2í lõ 5- uõ1'oõ- 'iiiiõu õ- õiiiiiã'i9 õ1' êõNTRüi'ÕÃÃ IIcAITib-A----- iNCArmCõiirõiliiCõÊs 5/1\ õiiÃsii ii\- --m:im--
Õ6Õ!iõ.j09 3'- -ãoioo- 'iiõoo õ- ·'2ssõiÕõ· üõ Fii'ütõMõinEiilõ'õe-õÃliilõsFii~ iJõTIiEiitofieBÃHRo5 ESCRIJORlO IMOBiLlARI õfti'isii:iÃ- ---3mm--
!i6õ9ii 'lõ r oosõõ· 1 jõõõ õ- õi57m õ~ Fiiiiiõ Mõiiieiitõ õe iii'iiiiiõs fiiii~ HEC,iÊiõ'AêffiõPEêi1iiiiTHMij mi:Hõit:iEiITõse;:r-- iiiiEÃ':-õiiT ---oiiiüÕ45-
õ6õ!iii 'lõõ- 00400- liiiõõ õ- 2514õ4f õi FÃiiiõ MõiiiÊifiií õÊ üÃiiiiõs FiUio- MÕHiEiíiõÕÊ'íi.~miõlrÊSCRiíõiiiij'iMõiiiíji\fti---iiiiÃsiiii\·· --ji;iii54-
!i6õm -13'2- -õiiiõo iiooõ o- -mõiõõ õõ i:iiõiõMõHieifiií ôÊ Biiiiiiõsf[no- MõmÊiiíõiiÊõiiiiiiõSESCiiiiôiiiõiiJfiiiiUiíiii-- iiiiÃsiiiÃ-' --ji2i:iüi-
!i6õm -jjj j- -õõsiiõ' liõõõ ii- ·Õmii95 õf iifCiiliiíCoiiiiõiiÃC:lJESsiii'---- iffiiiSi[nlvii'i.lTIem~rEsTib~---·---üiiiíSii.ii\- --jiiij;j.j-
ooõ!iiõ -i:jj- -õõsiiii- 'liüõõ ii- 'iii54ÕÕ5 iii iiicií[iiii:iiiif>õiiiicõf:sSiÃ--- iiiiÃsiriiiiiif:l'iEiefiiiif:sfiõÃ iíiiEii-::ool --ÕÕiÕÕ4S-
!iiiii!iiõ -io;;- -õiisiiõ-iiõõõ õ- ·õis.jiiiis· õi iii13ií[iiiciliiiíôiiÃr.iii]Ss;Ã---- iiiiiisii:iiiiiiiT itif:i1ijjj~siiiiÃ----------ÃiiÊií-:iiiii --!iüiiiii15-
!i6õiiiõ -ur -õi3iiõ· iiiiõõ õ-õiiiiiiiiii iii crmiiiimmÃ·iRiii:fiiiÃ-·---- iiii:lij·iiicciiii;i.iiiÃi:il'iHi1i;Á-·······---·---·--- iiiif:Ã:jjjii --·!iiiiõii·is-
!i6õiiiõ - iõ i - ··õti~iiõ- i iiiiiõ ii- '255Õi,iõ' iiõ fÃÜiei illiiii f[iiii)i)fi iiiiiiiiõSf.iíiic-)- MoiiiÊimi iiiiiiJiiiiiiiSüciiii eliiili iMOiiiriiiiii--- iiiiiisii iii· .---3ii3:iói-
iiiiiiiiiõ -iíT -·õiiiiiiii- iiiiiiõ ii- 'iS5Õiiiõ ÕÕ FiiüiiiMliiiiEiiiõ iié iiiiiiiiiis i:ii iiii- i..iüimiii1iiiÊ iiiiiiiifis Esi:iiiiõiiiíi iMiiiiiiiiiiii-- iiiiÃsii iÃ- ---j2iüir-
!i6ü!iiõ -ii'J"7 -õi).iiiO ·iiiiiiõ õ- -mõiJ.i Õ3 FÃiiiõMõ'iiF.im:>iiiHii\iiiiiis i'ii iiij- ~iÃiiiiWiijü(ifíiiiii----····--··_··-·_·-······-···-_·-iiiiÃsii iii·· ·-'---miõs.i--
!i6Õ92Õ In- oü~õo ·iiiiiiô õ- -2iiõiir õi FAiiiõMÕiiiÊiiiõiieiiiiiiiiõsFiiiib- MÃii,iii:iõiioiiôlii --- iiiiÃsiiiÃ- ---3iiiõf,~--

!i6iiiiiii 'lrr -õii:jiiii liiiõõ ü- ·'2iiõii.j' õl i'iiiiiôMijiiiÊiiiõi'ieiiiíiiiiõsfiiiiõ- MÃiiiiii:iõíiôiiiiiii iiiiiisiiiii- --i2iiõ5r--
!iiiiiiiiõ -'i24- -õõ'iõõ- iiíiiiõ õ- i i iõji.j· õi i'i'iõiõMõiii ÉiiiiiiiÊ iiiíiiiiii!i Fii i iii- Miiiiiiii:iii ii iH i iii ii --.. ----..---..-.----- iiiiÃsii iii - _..--m2ii5i-
!i6iiiiiii --i5i- -iiji;jiiõ· iiiiiiii õ' i5i~ii1i ü'i r.iiiiiõMmiif:iiiéiiieiiiiiiiiiiSi'iiiii:l- MóHijjiiiiiiif:iiiiiiiii5sEsciiiififtiiiIMiiüli.iiij'jj·---- iiiiiiiiiiiii- ····--·:iiiiü!i·i---
ooiiiii1 -j5 4-'õüiiiõ" i ióiiõ õ-õii7i5õi' ü~ ijiiiiHiTiiiiiii iiéiiLí. iiiii··-··-·----- .iijsi:.'EUlis·siiiiiiii1i iii:i õ - .-.. -.-.- -.-. iiiiÃf,ii iÃ -·--·-j22ji1·j---
iiiiii!ií5 -iir -õiiiiiõ- 'iiiiõõ õ ·õiS·liiii5 õi iiicii[iiiêõiijiiiiiiii:iiÊssill---- iiiiiisii'iiivlf:.i .. iiiEiiiiiUiiiiiii· ···· . - ....._-.. iiiiii1iiiiÃ·· .... -.. :t;;2jij.j ._-_.
ooii!ii5 -iJ4- -õHõõ- iiiiõõ õ- õ251iiii5 iji ifii:i'iliili':iiiijiiiiii'if:õl:ssii'i--- iiiii'isiUiii;iU jj'if.iiiiiUiiiiiii---·· T ·..··-··_-- iiiiiTiiiil .. -.-- 5iiiiiiig··· ..--·
iiiiõiii6 -iõs-' -õõiüõ- iiõõõ õ- 2574ii1i iii j'iiiiiii~iiiiiiÊiiiõiiÊTiiiiiiiõsFiiiT~j.:i[iiii'EliiiiiifüMiiiij5Eiii.;íiiiõiiiiiii"iiijiiiiiiiii···--- iiiiiisiiii\' ,..._..- jiii7iii-··_·-:·
ooiiii~ ~õ 5- -õõsõõ- i iiiõõ 1C l~~~ iii iiiiiiõ Miii-i ieiiié)jie iiiiiiiiíis Fii iij)- MõijjtJ!~~.!!ÃiiiiüSf:iir.i~!iiiiiQ.!fEl~~iiiiii-- ~i~~!U~ __~-'-3?!?~i!':==':

C/)

[â

i



11:1 na'·lfI rrONlr:1I IUl'" 19!1!I

!Hiõ!iJij --iiiz liiiiiiõ- "iiiiiiii ir 'i~i;jõ;jr ii.i i'iiiiiiij.i(jtiiEiiiiiiiifjiiiiiiiii!iTiiiiir-- í.ifiiimm;lll!:"iiiiiimj5~si:miõiiiõ1íJiimITiiii-,-- iiiiiisiiiA' ---3mm-
iiiiiõiiõ '-i;j i' . iiiiiüii i iiiüii ii i5~iiÍliii iili i iiiiiii Mijiiiiiiiii iii~ iiiiiiiiijf. iii iiir-- i:iiiiii[iiiii iji! iiiiiiiiiiS ils;:iiii iiiiiii ii.iiiiiji iiiiii-- iiiiiisii jÁ -- -"---mmi-'-'-'
iiiiiõõ!i -'iõi- iiiiiõii' iiiiiiii ii' 25f;iiiiiii iiii fiiiiiii~ifiiHUiiiiimiiiiiiiiiiSiiiiiii- MijiiieiiiiiiiEiiiiiiiiiisesf:iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiii--- iiiiiisiiiii- "--ji:nm-'--'
iiiiiõi4 -õ!ii- 'iiii~iiü- iiiiiiii Õ- 2ssiiiiiõ Iiii fiiiiiiii.iiiNiUiiiiiif: iiiiiimisiiiijõ- i~õiJWiiiiiiif:iiiiiiiiüs EsêiiiHiiiiõii.iiiiiiiiiiiii --- iiiiÃsiiiii" .. -- -m:iiW-'
ffiiiõis -jij- 'õiiiiiii- 'jiõiiõ õ- õõii5üj ii;; ;;liiiiiiíiiü;iiiiiiiniiiii.. ·--,·······-- Ji>Si:Ei"iÃ!i1i;,iiiiiiiliilijõ--··--·-·--·---·----··-- iiiiiisiUA -·---·mjj.j,i-
iiiiiõiii -ôõ4-'õiisiiõ-liiiiiõ õ- õmii!i5 iij iiif:'iii:ifiCõiiri'iiiÁi:iiÊs'S/-A--- iiiiiis'i.'iiiiíif:i:'iHf:FiíiiF.sTiõÃ-------- iiiiiis;iiii- '--mm,i"-
ffiiiõiii -:-jii ô- - üõiiiõ- iiiiiiõ ü· 25sõiüõ iili j:iiiiiõ ~iõimiiiimiii1ÃiíiiõsFiiiio- ~lõi-iiEiiii>ijirüiiniiõs'E!fcfiiiõiiiifiMÕiiiiIAlII--- iiiiiisii iii- ._.-- iiimr---
ffiiiõiii lõ2- -õôsõiJ 1 iiiõõ ij- 255Õiõii iiõ fÃiiiõ MõNiêiiiii iiê iiiiiiiiiis fií.iiij- iJõNiêiiiõ fiê õiiiiiiõ§ êsciiiiôiiiii iMÜiiiliÃiii--- iiiiÃsii ii\- --mm:i ---
iiiiiõiii IÕ3 -õüiiiõ- -iiõõõ ii- 255õ-iõ7 ii7 ci'jiiíiiiiiOiiiiiiiiii.Tiiiii------ i'TÃViõ'õi.iMPiõlii1l1zEvêõü----------- üiiiisitiÃ- --·:mm·i-
iiiiiõiõ 2i i- -õõsiiõ-iiõiiõ õ- '2iõõi2Õ' ÕÕ r-Ãüiõ'MôNiEiiiõiiêiiiiiliiõsfiílio- MilliiEiiiiiõE'JJÁiiiiõ1fêsEffiiõfiiôiMõiiiliiim--- iiiif:Ã-:õn ---9õiiiiõi--
liGiõiõ -ii2 -õiiõo -mõii õ- '2iõõ'iõ iiõ fÃiiiôMiiiiiêiiiõiiE'iiiiiiiíiisfií.iiõ- iJiiHiEiiiõiie üiiiiiiõsÊsciíiiiimõiMÕiiiliiiiii--- iiiieii:-õiii '--liõmõi-
iiiiiõiõ -U2 -õõiõõ- iiõõõ ü- 'õisiiiii ii~ FÃiiiiiMÕiiiêiiiõiiffiiiiiiiifiiHii'iil-)- ilEf.iiEiõ·ÃõfiõP[êiiÃliiAÊMrRÊEHõiMÊiüõs·~iiiíiisiiiÃ- --jfiiiij.i-
iiiiiõ24 -iiT -õõiõõ- 'iiõõõ ü, 0 2iiõji;j iij fiiüiüMõNieiiii.iiiÊ iiiiiiiiiisfii'iiõ- MÃiffiiciOõiirmm-·--------------- iiiiEi\':'iJíii ---·!iõiõõ.i5---
liGiiõs -ur ÕÕ4ÕÕ- liõõõ õ- 'õõH5ôi fi:; Ci:i-mifiiõiii\iiiiniiiÃ------ .iõsn~i.iiiss;iifliii(jtlE10 iiiiiisiiiA --jiiõ!iõr--
iiiiiiii 124- -õiiiõõ liõüõ õ- 'õmõiis iH ii,i;~i'iNêõiipõiíÃccjESS/A iliiiisiIl)j\ÍiênEtEfiiNesLToA iiiiiisiiiii- ---mijH--
iiiiiiii 153 -õõsõõ- liõüõ õ- õiimõi ü.i cOt/IJimõiiÃ'iiüiil:i'ilA JosÊEliÃSsiiõã7iG1iliHJ' iiiiÃsiiiA! ---32i3m--
!iõiiiõ -j2jJ -oo2oii- 'iiõõõ õ- "issõiõõ iiõ ifiiiiiõiJõHiEilloõêiiÃIlROSFlIlIO iAiiNleffiõõEõiiiínõSÊscrnTãiüõiMõãii1AiiI--- iiiiÃsiiiii- --j2iii.j:j---
!iõiiiõ lir -õfisiiõ- "iiõiiõ õ- "25SÕ';Õ7 üT CõiiiiimõiiAlíiiirIibll FlAviõõüijpiõ'õifAi'Eveõõ- iiiiiisiiir.- '--mm-i--
iiiiiiíõ IH- -õii2ÕÕ- 'iiõõõ õ- '2ssõ1iii' õi Cõi-liiiiiiõiiÃh(lIl.i.iüA eMPriesÃilMi>ÃõõiiAiiEiliiCRiifi"fõA . ôiiiisiiiii- --32im,í--
~jm =1!!= =~~T jjQQQ !C j~~~~' Q~ ~~mmnmn~m~um~ g~vIILI!Q~[![§[§!!§L_~_ m!~~!i~= ==m~m==
961121 193 01200 110009 2550739 OI CONlltUIORAllUILl1l)A EMPReSALlMPADORAVERIICRUZl1DA IIIlEA·U91 911100·15
iiiiil22 -iS5- -Õii2ÕÕ- 'iiõõõ õ- '2574Õ42' õi FADlõM'õj:jiEiíiõôeiiARRoSFIUIO MõtiiêiiiõõEãAimõSÊsêffiiõfiiolMOBIUARI iiiíiisüíA-' ---3212õs;j--
iiiiii2i -175 oi5oõ- 'iiõõõ õ- '25sõ7iõ' õr CõNiiimõÃÃii<Ãi:i:iiill EMP.iÊsiiifM-PÃÕÕRAvETIi\f:imZlTOA iiiieii'~õiii --iiõiõõH--
iiiiii2s -íir -õii3õõ- liiiiiõ õ- '2iõõ'2Õ üõ fiiiiiõM'õj:jiEiffi)ijf:iiiinnõS'Fi~ MõmêirüõeiiiiilifoseSCtiiíõiiiõ·iiJCiõlI.llliil--- iiiiiisiiiii'- --jjj,nm-
Õ6ii29 oE- -õõiiiõ- 'iiõõõ õ- -257mi iií i'ÃôiõMôNieiiiõõêõiiiiiiõsfiiiiõ- M'õHieiiiõõÊõiiiiiiõses{;iiiiõiiiõiMijjjifiiiiir-- iiiifisiiiA --WíÕ5';-
iiiiiiiõ -125- -õõiõo -iiõõõ õ- '25süiõõ' üõ FÃiiiõMõi-iieiiiõôÊiiiiiiiiõsfiiiio- Môiiieiiiõõi!iiiiiiiiõsesciiiiõiiiiiiKlõiiimiiii-- iiiiiisiiiii-' --mm,i-
iiiiiii9 -iõõ- -õüiõõ- 'iiiiüõ õ- "2ssõiiiõ õõ i'ÃiiiõMõi-liEiimijÊiiiiiiiiõsFii.iiõ- Miijjjêiiiõiiil (jiiiiiiüs EsciiiiõiiiõiMõiiiUiiiii-- iiiii\siiiii- --jiiij·i:j-
iiiiiiõi -jiiJ oi2õõ- -iiõiJõ õ- 'õiimõi Õ4 cor-iffiffioÃÃiiüiCnhA' J1>Se·êiiASsÃõfiiii.meiõ---------- õiiiisiiiii- --j2ijj.i;j--
iiiiiiiõ -is j- -õõsõõ- 'iiüõõ õ- õõlõõss' iij iJicOIÃiTÕÕSsÃffioSTIEi-o--- FiiCõi:ÃiITiõSSÃiiftiSiJE10 - iijmii'~õiii '--iiõiüõH--
iiiii2iõ 15j- -oo5õõ- 'iiiiiiõ õ- "õii,ggs5' üj tliCõ[iiHiíõssiiiiiõ§iiEiii--- iJicüiJiiiijõ!isiiUiõsimio iiiiêii:iiiii --õiiiüii-i5--
iiiiiiiõ -iSr -õõiõõ 'iiõõõ õ- 'ÕÕ'995S' õj NicõiJiij;.,fjssiiNiõsNEiõ--- WcõiÃiiõõssiiNiõsimiij iiiiÃsii.iii- ---3mm--
iiiii2ij lõ3- -õõiõiJ 'iiõõô õ- '2ssõ13õ' õi CÕi-irRIJfõíiÃiiüiiTiiiii----- EM'PiiESri"mil'/loÜÃAíiifiiÃcnüiT1õii iiiiiisiiiA ---iim2G--
iiiii2ij -ii5- -õõjiiii- -iiõõõ õ- '2574Õ42' õi fiiõiõMõj:jiEifiõi'ieoiiiiiiõsf.ii}io- MiiNieiiiiiiiifiiiiiiiiõSf:SCtiiiõiíii'j·if,iÕlÍifiii.-u--- iiiiiisiriii-- --jmii54--
~mn :J~[: =Q~~TIr 'imQª L .'.m1~1f ~~ !:~~!ª~mgmª~g~~HHQE!n,ª= ~ªfH~!mEm~H@ª~ª~mE!~!!H!omm!!~m== !~H~~!!!~= ==mmJ==
96.213 144 o93Uo 11U00 o 2574042 03 FAOIO MON.ElIllIIlE nllllllOS FlIlID MONIEIIIl' OI:: O/lIllIOS ESCllllOIUO IMODUIIIlll lJlIASUIII 3212U5·1
ffiii2li· 155 -õõiõõ- iiõõô õ- -mõ;jiir õ7 é:õfmmiõiiAiíciitTHii\·---.-.- Fl.iWiõõÜMiôiõiiifÃZeveoõ--·---·----- iiiiiisii'iii-' --321mÕ-
iiiiiii7 -i21- -ooiõü- 'iiõiiõ õ- "255õiõõ õõ fiiiiiõlJõiiiEiRõ'õeüiiRiiõ~ ;"iONiEifiüllI:iiiiiiifcilff:siiiIlTOÃiõ1Mõõinii'-u--- iiiiiisiiiii' --jiimõ'-
!iõiW -j:j;j- -õiàiiij- -jiiiõõ õ- 'õiiliiii55 iii i..iícrj[iiUDiis'siiiiiõs·iiiiio---- iílcõiiiUiiõsStií-iii)f.iiim)"--o----o--o.--- ÃiWii':iiiii ---iiiiiõõ~5----'

97Õiõ, -jjõ-'õôiüii- 'iiiiõü õ- '2mm üj f:iiÓíõi.1iiNiEifiõj}É·iiliiiiiõSFiíno- MõNiEiiiõNiiiiiiiiéi!;'f.si:fiiiõfiimi.iõiiii.íiiiíl--- íiiiÃsiiiÃ'o --jiiôiiiii--

1111I1 ~m ~!Iftlll !:ll~ül II ~llwJ.[~~~~:~=- . !~[i~lfJ~i~ffim~~l~!~~i_;~~~~~~~~ ~Iiil:: i~: ~]lilEL=
.!!!!!!.!!. 154 DO!!!!!.. 1I!!!!!!,0 25504!!!..!!7 CONflU1101lIlU(/lIIUlII . . FI.AVIOOlIMflIOIIl:AZINgIlO ~~ 3??n~_4__

1I1'.:j(' .1:1 fI lltllCA IU!),I 1!I~I!1

l~!i! I~i'r :[~i[11~~~ r~~l~m ~i fmiiillrlll1il~ l~~l i1i!~ '.~_=~~~=~= rl~~Jfiml~~~~1~f~}~~k~~~~~==~------· ~il~I[lt ~=~mml~· '
; "174- '0911I11 IIIIOU 11 2~511130 111 (;1II111111101l1l1l(1I1.IIIl/l EMI'IlESIIII/.tI'I\IIOIIII~U~.9!!!~!:.!~~_ !!!!~~!!.!~_ .__ .~~~~~~I~__
giiiioii-iiiõ" -õiiiiiii- iiiiiiii Õ· isiiii-iõ; iii i:iiiiiiiiiiiiiõÃiiiiiõ'i iii,;;;·----- i·fÃvi(\(iiiMi;iõilE'Ã7.E~l:!.!~. . !!!!~~!!!~_. __~~~W1 _
iiiõiiõ -in- -õõ,iiiü' i iiiiiõ õ- 2S5Üiii, ji, eiiiiiiiijjiiiiÃ iiiiii: [jjiii --,---.- i'i Ãiiii.Hii ii.ijiiii jiE ÃiHvEIJO IIIIA511111 32233·1.1
Õ'õílii -iõr -õõiiiõ- iiõiiõ õ- issõiiiõ iiõ FÃliiõM'õi-iiEiiiiiôeiiiiiiiíõsi'i[;:m-- i.iõiiiEiiiiniEiiÃiiiiõs·Ésciiiiõi'iiõiMõiiiiiAril---' üiiÃsiiiii-- ---mmõ-
ii,õm -i;j4 -õüsõõ- jjõõii õ- õii1l5õi ii:; Cfiii'iiiTIiiiiii:iiiÃiTiiiA--·--- JõsEeiíÃs·siiüüiiil'HEfõ-----------' Ãiii!ii':iiiii ---giiiõõIS-
iiiõ225 -iõi- -õõíõü- 'iiiiõô, õ- iiõ1i5õi ii:; ciiiiiiiiiiõiiÃiiiiiiTiiii\----- .iõseEiiÃssÃiiüÁiifif:iõ---_-_------ !!~~~!!~ =--=~mm==
9'Õm -iH- -õõiiiõ- 'iiiiiiii ii'- õõiii4i iii i5õiiiiiiiiiiiiiliiiiirLiiiil----- iNclii.liiT:õiiPõiiiicÕEs§iii-- IIÍlASIlIII 322:1314
iiiõiõ, IÕÕ":' -üõiõij- 'jiiiõõ õ- -25Siiiõii iiõ i'ÃjjioMiiiiif:iiiijj)f:iii\iiiíüSFii.~ MciNif:iiiiliie1iÃiíiiõsI:SCiiiiõiiiõii.iõIiii'AII-'-- iiiiÃÉiiiii- ---m:jj,j'j--'
9'Õm -i5s- liõsiiiJ iiõiiii ü- 25s015ô iii CÕiiiiii'iiiiiiAiiiiiiTiiiii·------ EM'iõjiESÃiii.i;;r.filiRÃilÊilÃciiiiiTiõii°------ iiiiiiSiiiil- --mii.j;j---
ªmm :=J~~= ~ªª~~f .!!§ª ~_I ªQm~~ ~i ~~mHm@H~m~[!W~----- :gmf§fj~~·~~~~~ºn~nr.::.===.::. !m~~!!!~::::: .=-~mm==
91U314 162 09100 1101111 o 11671503 114 (;0111I11110111111(/11.1.11I/1 .lOSI:EIIIISSIIUIJIIGIIEIO nnll!illlll 32233-14
9iõm lii- -ôiiiõõ- 'iiõüõ õ- õiii i5Õi ü;j Wiiiiiiiiõilii iiiii[[iõA Josê Eliiis sÃiiiiiiG NÉÍÍi . iiiiÃsii iii- --míjj.j--
1i1õiiii oõr -ÕÕ2ÕÕ" 'iiõüõ õ- 'Õ2S-iÕ!iS iii iiiCÃi'iiiêUiiiiõiiiiêiiÊs'sill UlIAsiIOIlÍimei.Êi'OtlES L1011 iiiiiisifiii- --- jiiii,j,j -;-
9iõjili lõr -õõjõo 'iiõõii õ- -õ2s;jiiiis õi iiJciilim;õiiPõiiiicõÊSS/A üiiiisi[õivielieiEfõHÊsliõII iiiiiisiUii-' --mjm-"-
9'Õii!i 114- -õõiiõõ-iiõiiõ õ- 'õii7i5õi Ü4 COtHR1I1õiiiill(AI.I.1DA JoseÊÜii$sÃooÃõ'iJE'iõ . üiir.sifii\- --j22jJj,j--

~mm =1fC =~!!Q_ :n~ ª= ~ªmm ªl iNCÃlJf~QnpõTtiiCõÊSS/A rRÃSj[ÕI~!,ll~I~FoNesLloA Q!!jS~!n~=. _~m~~1==
970321 100 00400 11900 O 9979019 07 ~itI110111111U1LLlOA ItJCAlINCOllPOIlACOESS/A n1l1lS1I11I 3223344
iiiõ4Õ2 -jjj r - õüiõiJ .i iõüõ õ- ':is5õiõõ' ÕÕ i'iiõio M'õNfeiRõ õê iiiiRiiõSi'ii~ MõffiEiiiõõifõiiiffiõSÉsc.iifõRIO IMOOll~ üiiiiSii iA ---3212126-
iiiõ.iôi -iU- -00';00- 'iiõiiõ õ- '2S5Ôiôõ' õõ FíiiiiõMÕiiiÉiiiõôeüiiiiiiõSfiWo- MõNiêiiiõõeõÃiiiiõs Êsciiiiõiiiõ iMÕiiiiÍÃiii--' iiiiiisiiJii- -'-mmõ-
iiiõ:iõ;j 110 -õõiõõ- iiôiiõ ô- '255õiôõ' õõ FÃiiiõiJõiiiêmõõeiii\iliiõsi'itiiõ- i.iõNieiiiõijêõiiÃiiõs Ésciii iõiíiõ iK,mãi[ii\m-- ôiiiisiiiii- --5ii:Hm-
õiõHô oõs- -ôõiiõõ- iiõõõ õ- 'õii7!iõiii Ü1 êõNiiüiiiiiiiiiiVinfõA----- iNCiitiNCÕnpõiliiCÕessiA-------o----- õilÃsiiiii- ---3mm-
õmH5 -õõ r -õõ4iiõ- iiiiiiõ õ- 25sõiõõ üõ FiiiJiõM'õj:jiEiiiõõeiiiiiiiiõsFii.m-- MõiiiifliiõiiEõiinnos ESCRi'TõÃiõ'iMõÕlUARI--- ôiiÃsii iÃ- --5mm-
9iôm --iõ4- -õõiõõ' 'iiiiiiõ õ- 'Õii7õõiõ iiT i:õiliiiITiõiiiiiilii[[fi'iíi·----- iiiCiii.1Ni:õiirõiiiíi:üinfsiÃ---·-------- iiiiiisitiÃ-' --mm;j-
iiiõ4i4 -i;;r -õõjõü-' 'iiõüô iJ 'õ251õõs ür liic':iirim;õiíiiõiiiiifriessiii--- iiiii\s;l'õiiiiiirlÊi.i1fôNEsifilÃ··-------- üiiiiSií.iii- '---322ii-n-
liiõE', .iõ 5- -õ31õiJ -iiõõõ õ- 'ÕiS7ôJJ' õ:; FiiBIOMõ1iiEmõõEiiÃlffiõ~ iíêcnÊiõÃmfõi;Êciiiiiiiii·i:M1;iii~ENiiiMEtiiõse-p-- iiimii': iiiii --'õüiiiiõ i -
9iÕ4iõ -ii2- -ôôiõiJ 'iiõiiõ õ- '2siiõiiõ' õi cüiiiiiiITiiiiiiiiüiiTiiiii---- f:MPiiesÃ1'iMpAôõi'iii'vifliAciHii[iõii------ iiiiiisiiiii'- --3iiõõõi-
iiiõsõs ISÕ- ·ooiõii- 'iiõõõ õ- 'ÕÕ79Õiii' õr cõimiüiõiiiiiiüiiTiiiií iiÜ:iii.liir:õiiiiiiiii\cõEssiii·--·--·· iiiiiisiUii- ---32ii:iH-
9iõ5õ1 -iõ5- -õõsiiõ- liõõõ õ- '2SS4iiiõ' üii Nlcol]iTrõi5SsÃtiiõsi~Eio---- iiíiiiiiiiÃCiifãiiiHii[õõliiiiõiii.iiõsEtmNÕÃ'iiE-- iiiiilÃ':iiiii --õôiiiiiii--
giõsiii 17r -õijõõ- liõüõ õ- 2S5õ7jÕ õr êõNiiilifõiíÃiiiiiCrrDii EMPÃêSÃiii,jpÃiii'RiivEiii\cRiiZtfiiÃ.......··---- iiiiÊÃ:iiiii --õõiiiiiii--
1iiôsiõ -jj .. -õõiiOO -jjüõõ õ- 'õ2s:iiili5 õr iiiciiilj:jCõiijiõiiiii:iiEs S/A iiíiÃSiniiiiiEi1Ei'Êfõ1iEsi1ii~' iiiiêA-:'õiii --õiiiiiiiii--
9iõsiii liT -oosOO -iiõõõ õ- -õ2s:iiigS õi' iiii.:Ã[ji;cõiiiiõiiiiêõêssiii---- iiiiiisii. õiiiiêi'iêi EfiliiEsUi5Ã iiiiêii:-iiiii---iiiiijijõi--
1iiôsii I·ir -õõiiõõ- liõõõ õ- -õ2s:iiig5' õi' iNCArim;õiijif;ilii(:õÊssii\---- üiiÃsi[üiiiie[lêief.õtii:siiiiA iiiiÊÃ:iiiii --üiiiigür'--
9iõsã1 lôr :-õjiiõoíiõõõ õ- -iSSõ4Ôf ü; êõiiffiüJõiiiiíi(,'lllI1A füiiiiõõlif.jjijijiiEÃiÊiiiiiiõ-------- iiiliisií.iÃ·· --ji:iiHi-
9,õiiõ2 -iõT -õiõõõ- 'jjõõõ õ- '2iõÕ72if ÕÕ f.i\õiõ;;iõj:jiEiiiiiõÊiiAI1ROSFII,HO i.fõíiiEiRõiifiiiiiiiiõsESCRlTORIO'MOBllIARI iiiiEii:iiiii --iiüiigüi-
õ'õiiõ.i -irr -Õ5ÕÕÜ- 'iiüõõ õ- '2S5Õ:jÕ7' õT i:õiiffiüiõiüiiiüinmir------ ff.ÃViõ'õíiMPlÕ·iiiiÃzi:iiEõií-----·----- iiiiÃsiiiÃ- --mm,i'--
liiõiiõi -i52- -õi5oõ- 'iiiiiiõ õ- '255õiõõ' üõ i'ÃõiõMõiiiEiRõõEiiiiniiosF~ MõHiEiftõii'E·õÃiiiiõs"ESf:iiiiõiiiõiiJõüii.iiiÃI--- iiiiiisiiiii- --mm.i-
Õ'Õ6ÕS -nr -õi1iiiJ -iiõõõ õ- -íssõijõ' õi cõiiiiiiTIiiiüiii<ii[[fiii\-·-::---- ãiNiesiiiii,.iPAõõiiiiiiêiiÃi:iiíiiiTiii\'" iiiiiisiiiÃ - ,--miiir-
iiiõiiõs -iir -õ4iõü- iiüiiõ õ- ':iiõõiiõ õõ f:iiãiêiMõiiiEiRõj)EiiiifiRõsFI~ M'ot'iiEiiiülilfiiiimii:iiHsciiiiõiiiõ'iiÁõiiii:iÃfii-- iiiiEii':iiiii '--õõiiiiiii--

li!!! ~H= ~!!~~= 'li~~i ~= UHnr ~I ~n~i1ITllf~1~~11ITj~=== ~fiii~li~f~~mI{f~~~lr1~!mfüi~-=~= ~li~II!!~;. ~~:~·~~mjJr-~~=

PUfJe fi

o

~

f
(il>
1;f
~

o
5=,
S
oo
lZl

!2
E;
o
'T.I

gj
tTl

~
lZl

Sê
~
~
d

J
~
~oo

.....
c:
::3
:ro
~
1-.)
o
oo

o;;.
~
O
O
O
lZl

!2
>
O
O
'Tl
[TI
O
[TI

s:
r
lZl
c:
."
r
[TI

s:
~
d

,Q
c:
E:r
íp
(il>
;;i'
IV
.IV

o
':i:

-.lv.



In [SI' IEll.fllNICI\ 1!J!J4'1U!J!J

1\, ... ., ,

11.11~1' lU EI'()~lIl;1\ 1!1!14 I!I!'!I

-!ííiõÕ3 ---i55U- 1'12iiõ -iiliõõ' ii--- --íii'Jiiiiii iiiI riiiiiiTMfiiii niiêílif.iiiiiiill):'; I Hi~ MõiiITiliõ'iiifiii\iíiiõSESf:iliiemlo IMOnlllAnI IlflllS1I11\ 32233H
ii;iõõii Ti,i5- ª!39ª, iiiiiiii ii 2iiiij:i~ ii:i iÁiiiiii.iiiiiiUiiiijiUiiiiiiiiisiiiiiii-- j..iii'iiliii:iii'licíiiiiiii-----------'-----'---'-'-----'-- ÃiiiJÃ:iir.i~~=-':::"::~~!!~ª!==
n; iõõõ --mii OllllJO i iiiiiii Õ 25!.ii1:iõ iii i;1iiii'liíiii'.:iJ\liir.i:i.iiiii'''-'---- ,-- fMrii~si\Í11:ii i,iii)tiiiA\iEriÃciiiiíilDÃ-------- üiiiisiUii-' 322331-1
iiiiõi3 "::'ªºL :ª~@ª.:: J'§9ª ª: 2iiiõ12ú iió fiiiiiõiJóNili,iii-oeiiiiiiiUill"Fiiiiõ- Mõi.jié~iiiiiÊíjÃiiÍlosÊsêffiiõRiõ'iMõãii,iAiü--iiiii:~Ã-:iiíir ---!iiiiiõiir--
!i1iõi3 1002 001100 110110 o '2iõÕ12Õ õõ Í"iiiiiõ"MõNiÊiiiôiiÊiiiiiiii1íiii'üiio- t:iõtiieiiiõiieiiÃiiiiõsÊSUiiiõRiõit:iõãii:iÃiii--- iiíiÊÃ:õüi ---iJiiiiõõi-
iiiiõi3 -iiiõ]- -Õ3ÕÕÕ- -iiõõõ õ- -íiõú;2ii iiii Í'iiiiiãi.iõiiiÊiiiôiiÊõi\iiiioSFiliiõ- MõmmiiõôÊõiiiiiiõsÊscíiiiõíiiõit:iõõiUiiiii--- Ãiiéi\-:õõi" ---oúiiõõi--'
li,iõij -iõ5r -õi9õõ-iiüiiõ õ-- í55Õ4Õí iil CcJ7ififiTIõiii\ii<iiLf.iõA'--';----,-- fi:AíiiõõíiMPiõÕE AZEíiEõõ---·---------- iíiiÃsiíiÃ-- -- :iH2726--
iiiiõi;j -i7õ5- -õiiõõ- liõõõ õ- 'í55üiiiõ éiõ FÃliiõíJóiiíBRi)õÊiiiiiiRõsFIUm- iAOHÍÊliiõÍlÊüÁimosescnnORiOiMõiiilil\-R-I--- õiiÃsiiiÃ-' --3212126--mm :Jm~~~ªª~ª= m!!!! ª= 3~ª-~!~ª õT c;oiffiiiTIiiiiiili<iiilfiiÃ----- éMiijiÊsnrMi;AõõflAvEflllCiílifllUA iiiiÊiI:õiiT --õõiiõiii--
911011 1629 00700 IIUOO o 25511130 õi' êfiiHiiiiHiiiÃii1ÃiTiiiii ÊMPiiÊSiinp;::~ifiAveiiiicRijzLlnll ÃÍleA."õõi --!iiiii!iiii--
!iiiiiH 1627- -õ2Sõõ-iiõiiõ õ- 255ü4Õr êir c('iHiiiiiiõiiÃ iRjiHHill Í"íÃlÍiõl)ij~i,_ MÊvtliO---- iiiiÃsiíiíl- ---32;2726--
!iliõ24 -m3l oíõõO I iõiiõ õ- -25f,iii~2 iij fMiioMõj:jiEiiié)fiE iiiiiinosFI\~ Mõiii'Eiiil}1)'E' liiiiiilOS éscíiifãniõIMoõiíii\'-II--- iiiiiisii:iii- --321212ii-
!iliõí4 Im' oiloo- liõõõ õ- -2514Õ~2 õ3 FÃiiiõMÕiHÊiiiõõÊíiiiiiiiüsFii.íiõ- Mõi.jiÊiiiõiieüÃiiiiiíSÊsêiHiõiiiõit:iõãiiiAm-- iiiiiisiiiA --321265:1-mõH -lii42- -õiõiiõ- -nõiiõ õ- '255Õ73Õ õr COHlR'TilõiiÃ 1I<IIITfõii----- éMPiiesnrMi>ÃõêiRÃvERAcRllZLioA iiiiiisliii\----321272ii--
!iimô 16iõ- oiiiiõ- íi1iiiõ õ- -25SÔ~Õ7- Õ1 cõj:jiiiiiiôiiÃii<iiLTioll FÍÃiiiõOiiMPiODE·ÃÍÊVEOO--------- üilÃsiii;;;- '--32ii1frj--
ôiiiiô -'623 -õiõõO -mõõ õ- -255MÕr õi- cOlliRiiiõiifiiiCiirmill HAíiiõõiiMPiôiieilzévÊõõ üiiÃsinr ---3223m--,
iiiiiiõ 17sr -õõSoõ--iiiiõõ õ- -í5Sô;jõí õi Cõf.iiiiiHõiii\iiüittiiiA FLAviõõiiMPiõÕÊÃÍévÊoo iiiiÊÃ-:õii" --!iiiiiiiiií--
!iHjjõ lõ56- 03700 - liiiõõ õ- -25Sôiõõ ÕÕ FABIÕMõiifEiflO ÕE UIIRROS FILHO MõNieiRõõÊüARRos escíiilõRíõiMõiiifiARl--- õ:ifisiiii\- ---322334-4--
mii7 16õ11 O1õõõ-iiõiiõ õ- 25Sô13õ õí cõtlTRllTORAII<iii:TioA EMPRESA LiMPAOORAVERACRULlTOA ônÃsiíiA" ---3223m--
iiiii2õ -Uj;j- oHõõ- . iiõiiõ ô- iii54iiliS- ôi iiiCÃliNcoRPõnilc-õEs S/A õimiitõílÍieIli'I"ÉruNESLlôA ÕhASiliÃ- --322iiH--
9ímô -mii- O1õõõ- -iiõiiõ 3- -ii6fi5õ:r õô CõNffiüiÕRA 1I<AI.lTOA COHSTillllURiliKAL LlOA õffi\Siiill --:i223J.i4---
iiiii2õ IHõ- liiifriO liõõõ o 'B2s.iii!is õi IHCAilNêÕRPÕRACOES S/A iiRASil DIViEL TEl.EFONES lTOA ãiii\SiiiA" ---3223344--
mi2T lii4õ- 02iiõiJ 'iiõiiõ o 255õioo ÕÕ fABIO MONTEmo DE BARROS FILHO MOHTEiRõhE BIIRROS ESCRITORIO IMOBILlARI õiiÃsiUA" ---327212ã--
!iHiiii liiiii- o5iiõõ- liõõõ õ- -í5Sô4õT õf COH1ffiijõi!A II<AI. [iDA flAVIÔÜÜMiiio DE AZEVEDO õif:\siíiA" ---322ii4-4--
liii2õ2 -iÕ2li- -õiôõõ "iiõiiõ õ- 255Õ13Õ õr CõmmnõilA ii<ii[[iIlA EMP-RESA1TMPADORA VEM CRUZ LlDA ãiflisii.ii\ ---3272126---
liii2õ2 lõ31 -õiiliiO -iiõiiõ õ- 255Õ4õT õf cõtiiiiiiiõifli 1I<A[(i!lA FüWiõOliMPiõõEAZEii~- - iiiiiisiiiA" ---3212,í-6--
9mõí lHs -Õi400 liõõõ 3667õõí9" õ2" Cõj;jiRiITõRAiiüitIiOA COHSTRÜTORA II<Al LTOA iiíiiiSiiiA --"j22ii44---
iiii2õí 114il -õiooo l1ôõõ Õ- 255Õ13ii" õf COH1RUTOHAII<AlllDA EMPRESALlMPAOORÃiíERACRüZÜOA ãÍlÃsiUii- --3223344--
m3Q1 =:!m::: :]Üoo Ji~~ ª= ]~!~ @" ~~~!Q.~Qf!!~!~9.Q~ ~~!!!!Q~f~ MQ!'!!~mQ.~~~~!!!!Ç!~~~!::!!!!Q!!!P. !~Q~!~~!!I ~~~!~iA 3~3m~_
911204 1047 02100 11000 o 2100120 00 FIIBIOMOHIElflOIlEUllllnOSFILlIO MOH1EIRODEDflRROSESCIUlORlOIMOIJILlARI III1EA-OOI 0011!J81
iiiim liMil -õiõõõ- -nõiiõ õ- 25Sô4Õ7 õf CõiHilifiõii7iiiiiiiTIDII FüWiõõí.iMPiÕÕE AZEv'EÕÕ----·----- ônÃsiLlII - --3223344---
m2ii OÕ26- -õiiiõõ- -iiõiiõ õ- -i5Sô4õr- õí cõi~müiõHÃjj(i\[iiijfi iTi\iiiõõfiMPiõõÉÃÍÊvÊôo iiíiiisilii\ ---3mm--
li7iiii -õm-- õiôõõ -iiôõõ o 2574ii42 õ3" FÃliiÕMoNiEifiõõE"DllflROS FllIIO MDHiêüiliõeõiíiffiõ"sEsERiTORlo IMOBILlIIRI iiiiÃsiíiii- ---322m'-I--
li1í2ii -õ!i,j1 02ÔÕÕ liõõõ o -2514Õ42 õ3" FiiõiõMõtiiEiiiõõEiiiíiiíiõSF~ t:iôNiE"iiiõõE" ÔAiifiõSESCriifõíiiô iMÔÜi[iiiiil--- iiiiiisiiifi- ---3223m-
ii1í2ii tõõ4: -õi5õõ- liõiiõ o 255õ4Ôr õr cmimulõi'iAT!üirnlll\ Flllviõ-õi1MPiõõEAZEVEÕO-----'---- õiiiisiiiii- --3223314--
iiii2ii lõi2 -õi7õõ- 'iiõõõ õ- -:i5tiõiõõ ÕD f.ÃiÍiãMóNiEiRõf>iiiiiiiiim~ KiõHiÉiiiél"ÕÊüÃÍÜiêiSESf.iiiffiRiõIMoBiíiiIR-1-- iiiíiisiíiA ---3223J.i4--
iiiim li'iõ" -õEiõõ- -iiõõõ õ- 2sSô.jõf- ii1 êONfiiiiiõiiiliiUliTfilll j:fi\viõ"(ifiMPiôI1ÉAZEiiêõ-o-----'---- iiiiÃsiliii-' '--322m~--
limii -1205- -mõõ -iiõõõ õ- -i55õ1iõ- õr cõi-iiimiõiii\iiüiiTiiiii éMPliESÃiiMfiiiõõiiAiiÊiliiT:Ri:iZ fiOA üftiisiiiii - ---'32233.i;J--
õ7im 1249- -õiiiiõõ- -iiõiiõ õ- -õí57õí3' õ4" FilõioM6ijiEi,iõõÊÜÃIIHOSF~- RfCíiEmi\riRõrEê.i1ÃftiAEMimEEiiiiiMeiTTosE-p-- iiÍlEii~õf,i --!iüií!iõí-
iiii2i2 -i2i.- õ1iiõõ- -iiõõõ o 2iiõm õi FÃiiiõMõiiiÊiiiõõHíiiiiiiiõsFiliio- MÃíííiiCioiH.iiiõiJi-'----'---------------- iiiiEÃ:õiii --õiiiiiiiii-
iiii2i2 -1226- oiõõii- -iiõiiõ õ-miiEõ õi r:ot-liiiiTIéliiAiicÃ[i"fiiÃ------- f:"MPriEiiÃiiM1iiiiifiiill VEHilciiiiZfliill iiiiÃsiiiÃ- --321212ii-
liii2iii 145õ- -õiõõõ- iiõiiõ ii- 25971!i2 ÕÕ i:iiHiiiiiiôiifiiiiiii,i.iiiii-'----- iiií'iê;õiiêilfsiiiilililL:llMfPíiiiiíi-sii\--,----- iiiiiisiiiii- --3212Õ54-
iiiim lm- -íiõfóõ- -iiõoõ õ- 2íõii12ii õõ fÃüiciíJõNlEi,iõiieüÃiiiiõsFÜiiõ- Mêij:jHilíiiiflÊ-üÃiiiii-isÊsr.iiiioiiiriiMõiiiUJmj---- iiiiiXilGi --üiiiíiiõi-
_!iiim -mi- 00500- 'iiõõõ õ- 'íiõõi2ii' 00 Ffiüiõ"Mot-iiÊiiiõ õe DiiiiíiôS-Fii:iio- Mijj:jiÊiÍlõtiÊüiiiiiiõsÊsf:miõmiiiMÕ~iniiiii-- iíiiefi:iiTI.L -!iõiJªªi-

Pano fi

as.
o
o.
C1>
IV
<::>g



IrI [SI' lEI EfONIC/\ um,I I!I!!!I

., õfi:i:i:r lõ10 Oii5iiil !iiiõií iI '!!6fii~f ~~ R!!:!!!.~!f!~~!~ ~~m~fffiTIf==== f!!!~!!! ~!! P.!!~~~N !~?l?'!!g!!? ,_, ,.' .._".__._, ~!!~~.: ~Y.! __ ..~Q !ª~1~ __
, 1iii224 -mii 'õiiiiii' liiiiiii Õ' oiii!i!I~i5 III tUC:lll.IIIIIlIlSSIIIIIOSIlr:lO 111(;01 IIIIIlOS SIINIOSIIEIO UIlIISIIlI/\ 322222:1

iiii2H 'iiiir 'õiiiiõ iiiiiiii ii õii1!i!i~5 ~~ !!!!~!Jl~!@i~,~~!E!~!m!!3--== !!!s§!~m!ª~sfiN!!iª!~~l!i='-:'-:===--=== ~B~~~E ==~m~ª!-~
iiii2HliSõ- 'õõsiiõ- iiiiõõ õ- 2iõõ12õ o~ I'~U!2~.<2..~!g!~2!~!!~!!!~~f!!!!!!- ~!~!!!Q.~BAI~!!92.~~!~~!2!!!9.!~!!!~~R_l ~!!~~.:~! __~~!!~~!__
õãõm -i5is- "õHõõ- iiõõii õ- '~mm Q~, ~!~!~.Q!~~~!!!!~!:!~!O ~!~2!~QQ~~!~.!:!~lO . ~~§~.:~o.!!!, __!!~!!~~!__
liõõiiii -1754" -Õi2ÕÕ- 'jjooo o '2550730 OI CONTRlllllRAII(/\lIT1J/\ EMPHESA LlMI'AOORA VERA CRUZ LTOA BR/\SII.lA 3~:\l~~1__
iiiiiim '1:jjj- -õiõõO liõoo j- 'iiõmõr iiõ cõimiiiifiilÃiiüi[[iõA Cõi-ISTRíHilflAII<AI.I.TI>A iiiifisiriA' -j~~~~1~__
1iiiõi22 OÔ29' -Õ4SÕO Houo j-ii6H5oi" 00' cõiiiiiiiiõiiÃii<7iHinÃ cõNsiRüiõiiÃiRA[[iÕA iiilÃsiiiA' 32~JJ.H
õiiõi2i IÕ2Õ- -õiõõO iiooõ i-- iiiiii50i õõ ê;õi-liilmõiiÃiiüiUioA cõfisiRiiiõii~Jiüir.[illA ª!F-~!n~ _~~~m1_
!iÕÕi2ã 1658 -õiooõ- 'i iõõõ õ- Õ254ii!i5" õi im:ili."1NCãiiPõRACOES S/A üiiiiSit1iiliiEi. TEI.EFONES LTDA OllA5111A 322J314
!iõõ:iiii 154Õ- -Õ24ÕÕ-iiõõõ õ" 255Õ4Õ; õ; i:õTIiiiiíiõiiAii<iiITiiiÃ f-li\ViõÕÜMPiãiiEÃiE,rriiiõ üiifisii'iA' --'j272iiii--
ÕÕÕ2i5 -m, -õiioo- 'iiõõõ j-ãiii!iõi!i Õ2 cõiiiiiiiiõiiÃiiii\i:TiiiÃ CONsTiilliõitÃIRiiiTiiiÃ üiiii:siii7i- --j22ii.j;j- _.-
!iiiõ225 -mõ" oí2õo 'iiõõõ j- '6iiiõõi!i Õ2 êiiniiiiiiõiiiiii<ii[[Wii: êÕNSiiiiiiõiiÃiRfiru0/\ - iiiifisiUÃ- ·---J223:i44-'-
!iÕÕ225 Im- -'iõiiõõ'liõõõ j- iiã1!iõi!i' ii2 êôi-liiiiiiõiiÃiiüi[tiõÃ' coNsiRüiõiiÃif<Al.i.iDA üiiÃsilill ---J2233:i4'--
ÕÕÕiÕ2 liiõ)' 00400- 'íiõõõ õ- 255Õ4"Õ'i õ'i Ciliiiiiiiiõiiii if<iin iüÃ FlAVIO oTit:iPiõOE AZEVEDO iiRilsi[iA ---J223344--

. õiiõiõ2 lã22- -õ5!iõõ iiõiiõ õ- '255õ:iõf õ; f.ôiHiiiiiBiiiii;Ü\i:Tiiiii: i=Uiiiiõõi:iMPiõ ÕE AZÊVÊÕO õiifisiíifi- --'3223m--
!iõõiõi Im' 'õ4iõõ- iiõõõ õ- 255õiõõ õõ Fii:iiiõ'Mõt:iiEii'ioõeÜfiRifõSF~ MõNiEifiõ DE 'BÃiÜ1ÕSesCRITORIO IMOBIIIARI iiii;';siUlI '-,-i2233.j;j--
!iõõiõii Im' 'õi'iOO liõõõ o 255Õiõõ õõ i'fiiiiõMõfiiÊiiiõõÊõAJiiiõsFiíTro-- MõNiÊiRõõeõÃÃnõsÊsCrllToni:>iMõõlllARi--- õiiÃsii:iA --i223m-
ooõ3i5 2m- -õõ5õOl i45i õ- 'ii932õ5o ÕÕ j:fiijiõ t:iõNi Êiiiõ õe õii:iinõs fiiJj()"""" FABiOMóNTEIRõõE' lJARROS f:ftJiõ------ ii:iiÊÃ-::õ6f ---oiiHõii-1-
iiiiõiiii lm- 'õiiiõO liõõõ õ'" 'õi57m õ:i j:ÃiiiÕMÕiiiÊiiiõõÊiiii:niiõsFii.iro-- ilECREiõi\GilõPi;cuÃffiAEMPliEÉNDlMENTOSEP iiiiii.siiiA- --'jii.ji2i;j--
ÕÕÕi27 12290i'ioo- liõõõ õ- '25504ô; õ'i cot1iRITiõiiÃlI{/\[[fIlA FlAViõõ[iMpiõõE"AzEiiE~------- iiiiÃSii."iA --i223i44--
9iiõi2i liõõ- õiiiOO "1iõõõ o "25sõ4õr õr êõNii'iliiõiiÃjj(fi[ITOA FLAVIO OllMPIO õE'AZÊVEDO iiiiÃSir.iA- ---J272726---
õõõ402 Im- -oo5õO "1iõõõ õ- "õi57õH' õr FABloMõNiEiRõõÊnIlRRo~ilECREiõ/iõnoPÊCIJAIUA EMPREENDIMENTOS EP fiiiÊÃ:'õGi" ---oiiiiõo-.--
iiÕÕ4ÕÕ -m2" -ÕÕ5õ8 liõõõ o 'iii5iõii" Õ4' FAllloi:iõNiÊiiiõ"ilE'ÕAfiiiõSFiüro-- nÊêilElo"AoiiopEêíiÃniÃEMPRÊEHfiiKiÊNiõse-p-- fiiiêÃ~õiii --!iiiiiiiiií-
iiõõ:ioo-mr -õõsõõ- 'iiõõõ o 'õisiõij ür FAãiõi:iõHiÊiiiõÕÊ jjÃiiRÕSFi~ iieêiiEiõ7iGiiõPÊêiiiiffii\ÊMPReÊNi'5iMeNiõsê"-p-- ÃilÊii:õiii ---oõiiiiõ-I--
iiõõ:ioo 1253" 'õnõõ liõõõ j- 'iiõH5õi" õõ' cON1RiTiõAAII(/\lI.TDA cõ'NSlffiiiõi1ÃU{AlI.li5"Ã-----'------ õiiÃSii:iA- --imm--
õõõ:ioo 1552- -õp500 'iiõõõ r .667iiõiii 02 êõNiiiüiõiiÃií<Ãi.TiiJ/\ cONsiiiiiiõiii\ij(iiUji:i/\ ÃiiEÃ':'õ1iT --iiõiiiiõi--
!iiiõ:ioo li5S- 'õõ5õõ- 'iiõõõ õ- 2iõõ7iõ' ÕÕ AA'BiõMõNiEiRõõênARRosFllHO MONIEiiioDE BilRROS ESCRITOIIlOIMOBlllARI iiiiÊÃ:õõi --õõii!iõi--
iiõõ;joo 1428 'õiõõii- "1iõõõ o 'õi54ãõ5' õi INCAL iNCõiiPõiiÃCOES SiA IlRAsi['fliiiiüi:'1aÊf:"iiNli'STlijj\------- üiifisi[iÃ-' --'32H'i2Õ-,-
iiiiii4Õ6 I:iH' -õõõoo iiõoo 3- 'iimõiõ' õf êõNiRiiTõiiÃh<Al.llÕÃ-' cNisi'niTIi.iiiÃ'liilii.'i,lDA fiiiêÃ':-iiiii '---oõHõõ,-
,õõõ;jÕ6 liiif' oiõõõ'" "1iooõ õ- 'Õ2ii469S' õr iNCi\l1NêõiiPõRAcóêS's/A üi'iiiSii:iifliie["fÊI El'ÓtlES LTO/\ üiiÃsii."iA- ·--i22334.j--
iioo4Õ6 -iõ5r- -Õi500- 'iiõiiõ o ·õ25.jõõif õr iNEiiLiNcõfiPõiiÃCÕÉSsiA---- üilASirõIviÊliê[Êf:miês[iõÃ fiiiEÃ':-õGt' --iiiiH'iõi--
iiãõm 22i4 -õõ5õO liõõõ 11 'õõiõ!i5s' õr NicõUiüoossi\NiõSNÊTO tllCOIAIJOOss/\r-ifõsi-iê10 iiiiêA:õil --liõii!iõi--
õõõ;jjii 16:iÕ- -õi3iio I iõoo 11 255õ7'iõ' iif CONTRIJTClRA U<AÚIDA êMPriêSATiMPÃiiüRi\vêiiACiiiJZ UDA iiiifisifiÃ'-- --'jimõi--'
iiÕõ.jjii -222ii- oiõõõ- liõiiõ õ-õmõij" õ4" f:ÃfiiõilõHiEiilõõêi."Aiiiiõsflr~ iiiIi:iiêiõÃãRêijiEclÍfiiiiAt:r.irflEÊmiiüft1iõSE-p-- iiiiiísiiiÃ- --jf.:n2J.j-
õõõ1iã -2300- oiõõõ- liiioo õ- 'Õi5iõif õr FliõiOMõNiÊiiiiiõê'õfiiiiiõsFiiiiõ- iiÊcilêiô'AdiiõpêCiifiiiii\ÊMPiiêÉN;iiMEtHõs ê P-- õiiAsiiiÃ- ---Jii;ji23,i-
õõõm -2201" õi500 'iiõõõ 11 "2iõõi2Õ 00 FfiõiõMÕiHÊiiiõ õe'üii:iiiiõs Fiiiiõ- MoHiEIRÕliÊ'iiiíiiiiõsESc:iiii7iiiilj'iiieiiifi'iiiiil--- iiiifisiiiÃ- ---Jii·ii2i4-
ÕãÕ4iõ -õ'i21 'õiõõõ' liõõõ o 255Õiõõ õõ' i=iiiiiõ Mõ"r-i ieiiiei õeõi\iiiiõs Finrõ- MõNiêiiiõrieüfiiiiiilsesêiiiiCiiiié:iii.iiiiiiiiiiiii--- üiiiisiiK' --iii"iii,j"-
iiõõm 1221 -õõ5õõ 1iõõõ o 'õiiiiõTI õ4 FÃãiõ MUni Êiiiii üÊ iifiiiiiõsFiíiiõ- iiECiiêícrÃGiiõFEaifiiiiÃêMi;ilEENI)jjÃEi~TÕS'Ê-P--fiiiêÃ'~õiT -.--ÕÕ iiõõr-
iiõõ12Õ 155600500 liiiõõ 11 25sÕlÕõ 00' FÃõiõMõtiiÊiiléiõeôii.iiiiõsFiiiio- MõHiEifiõfieúAJiilõsesciiifõifiéITMciiii(iiiili-- fiiiefi7iiiii --iiüiiõõi-
!iÕÕSi2 -iõ2ii- 'õiõõO 'iiõiiõ 8' '255õiõõ iiõ ~iiüiõ Mõtiieiiiel iiE iiii.iinos i'iiiiõ- t:iõiHeiiiiiijij iiiiiiiiõii Esi:iiiHiiiiii iMÕiiiíiÃjjj-- iiiiÃsiíiÃ" ---mmõ-
õõõsiõ OÕi4- -õõ5õO 'iiõoo 11 '2iõõ12Õ õõ j:iiõioMõiHf:iiiiiiiÊiifiiiiiõSFi':iiõ- MiiNieiiiõiiÊiiÃiiiii>SÊsciiiiõiliõiMõiiii.iAiii-- fiiiÊi\:õíi --õõiim-
iiÕÕ5iii liiii- 'ÕJiiõõ- 'iiõõõ 5' 'iiiimõ5 õõ é(ij:iTIiíimmiiiiiinii)i\--'-- cõiiSiiiiiiiiiiÁ·iiiÃU'ióÃ-·---·------ iiiiÃsii'iA- --mm,j--'
~!!m -iiii 'õiõõO ."iiooo L iiiiii5Õi, fiõ êõiHiiiiii;i'";":F"::U5:. ,ciiliriiiiiiiiiiÃii1.'iTiiiA iiiiÃsiiiÃ-- -m21~6

IEII:SI',IEIHONIC/\ 19!1·'·I!lUU

!lOÕ~20 0917 00000 1I0UU' o 2TIiõi2õ '00 I:AOIO MI),úEiitõi*-'iíiii'iiiõ'SFIIIIU Mr.NIEIIHJ TIf:liAiiiiil"S'TSêilífillilli lf,.jOIlIlIAHI I\IlE/\ ' 061 OonOO I
iiiiiis3Õ '-2214' 'Õ2Õoo' 'iiiiiiii ii' 2iiiiiiíõ iiii i.i\iiiiji.ijiimiiiiiiif:iifiiiiHisi:iiiiõ- WiiHEiiHiõEiiiiiiiiôSEsciiiiiiiii[)iMõõiíifiiii-- fiiif:~:õiii ==~ªmªt"-:'-!
!iõiiiiõ2 IÕ;jõ -õõüiiõ" -iiiiiiõ ü' õliifiii~'5 iij ilii:liíMii'ilis'liÃlii'i)s;ii!iii----·'-- fiiCi)iiiíiiiõsSAN"iirsi~ifii)·"--".._'------- fiiiEA:~i . ~!!!!~~_I--
ÕÕÕiiÕ2 -jõU' -õiõõõ- iiõiiõ Õ'" ;: 'r, õi iiicõi.íiiiiiõsSiíNiõsiiêiii-.. ---Niêõíiiiiiiõssfinmsfiim) fiiiE"Ã:Õ6i --9011001
ÕÕÜÕÕ2 lii5Õ- OÔ5ÕÜ- iiõüõ ii- iJu ....~~' õi i~i(;õ[jiiiüosSii.NiõstÍÊio---- i-licõii\iiiii.issii:iHõsNEib fiilêÃ~iiiii --õiiijªªl==
iiõõiiii2 2õJii' -õõ5õõ-iiiiõõ õ- 'Õii7!i!i5S' õi iiicõüiiiõõssfiNiéis;mm--- ;iicõiÃiiij(jssii.Hiõs;~Êiõ fiiieA:"õõi --!iõiloOI
!iãõãõí -2õ49- -õõsõõ- liõõo õ- 'Õii1iiõ5S' õi Nicõi:AiiõõssiitiiõSHEiõ--- NicõUiüõõssi'i.:iiõsHeio ÃnÊA:"õiii" --iiiimiii--
iiiiõiiõi 125S- oõsõo liõõõ õ- '2iÕÕi2ii' iiõ FÃiiiÜMõN'iÊiiiõiifiii\iiiioSFllIIO MãtiiEiiiODEBfiRiiãSêS"i.:nIlORlOIMOOII,lARI AllÊi\.iiiii ---9õiHiõ-I--
!iõÕ6õi 1256 -õõõõo Hõõõ õ- 'õisiõif Õ4 Fiifiiõi.ÃõmêiiiõiliHii\imõsfiiim- REêiiEfõÃõfiõPECliAriiAeMPilEeiiõiMEHiõS'~fiiiêA.oiii --iiõii!iõ-l-
iiõooõj Is;j2- IMjõiJ liooo ii- 'ÕiS1Õii ii4 FÃiiiõ"MõNiêiiiõiiEiiii.imõSFiLim- iieCiiÊiõÃGiiõpWiiiiiiÃEMPRetNÕiMeiiiõsÊ-p-- ii.iiEfi-::õõi --1iõiiiiõi-
!iõõ6iii lõsj- -õõõõõ- liõõõ o '2iõiiiíõ iiô FÃiiiõt:iõiHeiiiõõeiifiiiiiõSi'ii.im- MõN1"E"ffiõÕÉOAROOfficRlTO-rüõ1MCiõíüARI--- iiiiei\.Õ6i --liiiii9iii-
iiÕÕ6ij lõiõ- -õ"õõõ- 'iiõõõ õ- 25sõiõõ' ÕÕ fAiiiõ"MõNieifiõõeiiiiiiiiõsFiiim- MõNieiilõõÊiiiiiiilõSESCiiiiõiliõiMõõii:iÃiU--- iiiiiis[iA- ---J2m44--
õõõiiiõ ljõs- 01400" 'liooõ 11 2ssõiõo' 00' FÃõiõi.ÃõHiEiiiõ õÊ iiÃiiiiõs jiiüio- Mõi.itf:iilõÕfÕÃilnõs'esciliiõiiiõ iMõõitiÃjij--- fiRÊA:õiiT ---oãiiõõi-
iiõÕ62í Im-OÕ5oo- 'jjooõ õ- õmõi3 Õ4 FÃõiOMõHiÊiilõõêilAiiiiõsFitim- Ri ~õ'Rõ'PECi:ii\Rii\eMPREENõfMÊ1ifõs~ ÃiiÊA:"õãi --iiõii!iõl-
ÕÕÕ6í5 1234- oiõõõ- liõõõ õ-'2iõiii2õ' 00 FÃiiiO"MõNiÊiiiõõe iiiiiiiiõsFitOO- i.ÃÕN I l;IIlÕOE BARROS Esci'iifõiftõii.fõõii1ÃR-l-- ÃiiEA:õãr --!iiiiiiiõ-I--
õiiõiiiõ 12i2- -õi4oõ- 'jjõõõ Õ" õ6iõii55' ii3 iiiCõUiílÕÕssÃN"iõSNETO tiiCõtÃíiÕOSSANlOSNETO ÃÍlÊA:õiir --'iiõiiliii-,--
9iiõiõi lm- -ÕÕ5ÕO liõõõ 11 'õii1iiõSs' Õ3 NiêõiAiiõõSSiifiiõsNéio NiCõUiüõõS'SimiôSHETO ii.iijfi;':õGi ---giiiiiiii-I--,
'õiiõiõi lõ24 1i57oõ- liõõõ j- 'ii67i5õ3' õõ CONTRUTORAlI<ArUDA CONSTRlHORAlI{/\llTOA õiiii.SiI.iA- ---J223344---
iiiiõiõs -mí- õõiiõõ- 'iiõõõ õ- 'õiiioõss' ii3 HiCõIÃÜõ'õSSAiiiõs NETO Niêõi:AIT'"õos SANTOS NETO Ãneii:-ii6f ---gii'iig-O-I--
iiõõj'jj liõõ- oiõiiO liooõ 11 2S5ÕíÕO' ÕÕ FABIO MONTEIRO ÕÊÕARROS FILHO MONTEIRO DE BARHOS ESCRITORIO IMOBllIARl BHÃSii:iÃ" ---J222223---
iiiiõ1i5 liso Oii5õiIliõõõ 0'2550131)' Õl CõtffiiüiõiiÃiI<Ã[fTOA E'MPitÊSAtiMpÃõêiRíívERACRUZl.TDA ÃnE'Ã~j' ---OÕiiõÕ-I--
'iiiiõm 2iõ2- IM600 liõõõ õ- 2Wiii2Õ õõ' FAB'iõMõif1'EiRõiiEIJARROSFILHO M'õifieIRoDE BARROS ESCRITORIÓIMOBllIARl fiiieA:õi:ii --ÕÕiiõÕI--
9iiõi24 -mõ- Õi400 liõõõ i- lliimõ) õõ CõNmmõMli(ÃITTDA CõNSffiifiõilÃiiÜiITiõÃ íiiiiiSii:iA- ---J2íii44---
iiõõr24 -mij' -õ4\ffilliõõõ j- 'iiiiii5õ3' 00 êõHmmõiiAif<Al.[ioA cõiiSmmõRÃil<ALlTOA õRÃsii:iA"" ---3223344--
iiõõHii -i tis liõõoo' 'iiõõõ õ- 'iiis1õi5' Õ4 FAãiõMõNiEií'iõõêDARROS FILIIO RECRêiõ/iÕROPECIJ/\RlA EMPREENDIMENTOS E P ÃiiéÃ':OtIT --!iiiiiõo-I--
liiiõ'i3õ lõõi- 0I'iõO 'iiõõõ o -2iõii'i2õ' õõ Fliiiiõ'tiõiHÊIiiõ õe õÃiiiffiSFi~MâNIEIRO DE IlARROSescRii'õffiüTM1iõifiAfil--- ÃiieÃ:oiii --iiõi1iiõ-I-
iiÕÕ73õ -iõõii- Õi400 'iiõõõ 11 2iÕ812ii' õõ FliiiiOMãiHÊiiiõõE' BAfiOOS Filim- Mõ;.iiêiiioõê"BiiiiRõsesciinõiiiõiMOõi[iiiiii--- ÃnÊii:õiií' --iiiiiiiiõi--
iiiiõ'i3õ Im- -õiõOO 'nõõõ o 255Õiiõ Õl CõNiiiDíõiiAii<iiLtiõA EiJPRÊsAlfMPiiõõRííiiERAcimi.T'ínA----- üiiÃsil.iA- '--mm5--
9iiõãÕ4 -iiii4 -õiiiOO 'i iõoo Õ- '255õioo' õõ fAllIo Mdm:ffiiiõõÊiifiRHOS FIIItO MõtiiÊiiiõõEãiiiffiõSêSffiirõiiio'IMOBllIAlU õiiÃs[ii\- ---J225i;j4---
iiõõiiÕ4 liõõ- -õi4õõ- liõõõ )' 116ií5õi" õõ í:õNfiiíiiõiii\iicÃr[ii5i\ f.õNsiiiifiõiiAii<fií.TiÕA ' õiiiisiíill ---J225344--
!iõõõõs 15i2" -mõõ- 'jjiiõõ o Õ254ii!is' õi iHcÃlitiêõiipõiw:õi';'sSJA üiiiiSinijlim:-iIiÊFéiNES lTDA iiiifiSii ifi- ---Ji23jH--
liÕÕÕÕ5 15ir Oi2OO iiõõõ )' llii1iiãiii' õr cõNfriiiioiiAiiêÃiTiõÃ cõN'SiiiiiliiiiA'iÍ<lii.TlbA iiiiÃsiiiÃ- --3i2ii.j.j--
õõõõõii 14'Õ.j- -õiõõõ- 'iiõõõ Õ- -m:iõ95' õi INcÃ[ifiêõilPõR/\c1iÉSs/A õiiiiSii.'iiiiiiÊi:lETEFôNEs LTOA iiiifisiiiii- --j22im--
liiiõÕÕ6 Im- -õi2õõ- 'jjõõõ j- 'ii6iiiiiiõ' Õ2 cõiTIiiiimiAiiüii:Llõ"A cotlsfriii1iiiiii'"if<"iii.lllJ/\ iiiiiisiíifi- ~-mm,i--
ÕiiÕÕÕ6 Im- -õiiiõOiiõõõ r '6iiiõõi!i' Õ2' cõfiiRiiiõiiiimÃ[[iIlA CÕNsiiiiiiõi~iicÃ[[1õ/\ iiiiiisif.ii\"- --ii23m--'
ª~~ ::::mr: ::]1300 jjQQª L =~mªªr ªª ~~mHm~~ll§J!QA ~Q~~m!mm~m~r.[!iiA õiifisiUfi- --jmm--
000010 1617 03600 11000 J 661150J 00 CONJIIllIOII/\II(AI.LlDA CONSIIUIIOIlAII{/\i:UÕ/\ õiifisiDii- --imm--
õõõõij "2ióii- -ÕÕ6õO 'iiõõõ o -iiii7095S' õ5 tiiITõ'i:ÃITõõSsiiiiiõSNETO iiiCõi.iiiiiiõssÃi:Hos'iiifio iiiiE'Ã7'oili' '--õõHiiõi--
iiõõiiiii Im- Iiii1iiii"liõõõ o -25SÕ4Õi' õ; CiiNffiíiiõiiÃii<Ãrm)Ã- fttiiiiõõifMPlõõiIi\zÉiii:iiõ ÃiiÊÃ~õiii --iiõijiiõi--
iiõõiiiõ -iHr -oo5ÕÕ- liõõõ ü- 2s5o'i3õ' õr cõHiiiiiiõiii'iiiüiini5ii EMjijirrSÃTiMi;ÃõõÃÃVÉR/\CRlJZllDA ÃiiêÃ-=-iiiii --õiiii§õi--
iiÕÕÕ2S Im- 01200- iiõõõ j- lliimÕJ' õõ cõHiiHiiõiiiiii<ii.[i ih/\ cõN'SiiiiiíiiiiAiiiiiITiii/\ I iiiifisiíiÃ' --5mm--
iiõõ!iii -mã' õi5oo- 'iiõõõ j- 'iiii7irniJ'õõ CõNiiiiiiõii7iiRiii:[jh/\ cõHsiiiiiHiiii\ii<Ãi:i.iiiÃ' iiiiÃSiiiÃ- --mm,i--
õõiõõi 1200 "Õ2ÕÕÕ- 'iiõõõ õ- '2S5Óiiõ iii í:õiHiiiiiôiififfiiii:iih/\ ' i:i,iFiiésÃiiMiõiliiiiiiiiv[iii\(;RllzLmA------ iiiifisiiiii- --i2iõõÕ7--
~iõii:i lO4r -õõ'iõõ- 'iiõõõ õ- 'õiii!ifi57' õõ. Hiêõi'iiiioóssÃNitfs"iiETo nif:iii7iiiiiê;s'sÃiüõs'NE1o----- iiiiÊii'~iiGi, ==!i!!m~i-

<::>
:i:
-...l
00

~
ia
li'cr
;;i'
N
N

t:1
S;:.
C!o
t:1o
cn
~
>
t:1o
'"t1
trl
t:1
trl

~
t"""

cn
~
t"""

~
~
ó

f
li"
N
<::>g

~o
li"
N
<::>
<::>
<::>

t:1
S;:.
C!o
8
cn
~
>
t:1o
'"t1

ê
[Tl

~
t"""

cn
Sã

~
~
ó

~
lfcr
;;i"
~

<::>

~



111 U,," ILllrONIC:A 1!I!t,1 l!t!1!l

9õíõiH tiiõ40lô5fJO ,wiJo ii- -õr.'iiTIi5T iliJ ~fiGíilíiTíjli~Siíifij'ír;ilE 10 NICOI AlIllCtS SAtllCtS NElO AIlEA, Oli I !l611061
ÕÕiÕÕ1 iôiô' fiôijiiõ iiiiiifi ii üiiiiiiiiii iiü iiiUiiiiiiiiiiii siliiiiiiiiii:i1í-------- iiii:iiiiiiiii1is siiiiiiísiiEiõ-'-------- iiiif:ii"õiii --õiiiEiôi---
!iõiõô:j 'jijjj'iiiiijõii' iiiiiiii ii iiiiiüii!i; iiô iiii:iii'iiiiiiiíssiiiiiiisiiEiii--- i'iii:õi'iiíiiíiissiiiiiiisNEiii Ãi!~ii~ª~i --õõiiiiiii---
õõiõii4 "iii24 'õõsüõ' ijjiiiõ ii õiiEiüs; iiõ iiii:iii.'iiiiiiiíSiiÁiiiiisimiii--- iiif:õiiiiiijijssiitiiõs~iEiõ ~!!g~:!!!!! --õiiiiiiiii--,-
!iõiõõi -m2- 'õiisõõ' iiõõõ ii' 'iir.;õiis; iiô iiíi:iiiJiiiíiiissiiNiiisiif:iii--- tiiêõiiíij[iiissiiiJiõsNEio ~!!g~~~! ==~mªªi-
!iô'jjiõ5 "õim- -õõ5õõ' 'iiõiiõ õ- õiiEiiis;' liõ mcõiJiiiiiiissiijiiiisiiEiõ--- i-iicõi.iiiiiiãssiimõSNEio AIlEA·OGI 9611901
ªªjªª~ --i2í7 -õiiiiiõ" liõõõ Õ- 'õiiiõÕS1 ÕÕ iiicõiAiHiõssiii,jiõ1HiÉjij--- ijiêõiJiiiõõssÃNiÕSNEio õiiÃSiiíií- ---3ii4i2i:j'--
961005 12jô- -ÕÓSÕÕ- 'iIõõõ Õ- 'iiõ;õõs; ÕÕ iiiêõiJifiiiõssiii-iiõsfiEio---- ijiêOLAlJõÕssÃfiiõsNE10 ÃiiEÃ'~õ6T --iiôii!iô-I--
õiiiõi5 --mÕ- -õiõiiõ- 'liõõõ Ô- 2S5Õijõ iii Ci:'iITiiWroRÃiiiiiiTlliii-·---- E'MPiiE'SATiMPAOiiAA'VEiiACRlJZLTDA iiiiÃsíiii\- ---321212ã--
õiiiôis -ms- 'õiiõõ'- iiõiiõ õ- -2ii5iiiiiõ õõ f:ÃiíiiiiJtmiEiiiõõEii;;iiilo~ i:mNieüiii'õÉ'ÕAnnõsESCiü'iõ'RioIMOÕIl,IAIlI üiiÃsii.ii\- ---32i3'iH--
9iiiôiii lãir -õiiõõ- 'iiõiiii õ'255õiiiõ üii fiiiiiôfJ(iiiiEiiiõiiÊü;;iHiõsfii1io- f:iõHiEiiiõÕÊõMiiíÕSESCiiíiõiiíõiMõõifiiiiíl--- iiiiÃsii'iÃ-' --'32i3m-
õiiiõHi -i64J -õiõüõ-iiôõõ i-12õiim iiõ fíiiiiõMÕNiÉiiiõÕEÜÃiiíiõsf.iiiio- UFAEMPifEeNmMiiNtõSECO-NsffiiiêõE'sÜÕA--- õiiÃsii.ii\--mm;j-
õôiõiii lros -õiõõõ- liõõõ j- 12OO.iiíi' iin f:iiiiiõf:iê"iii?iiiõfjfiiAimõsfii1i~ cFA~MPiiF.e;ii5iiJªmõsecOtisiiiiiêõÊsn~ iiiiÃ!iiiJi\- --mml-
õõiõH 1Õ52' Oi4ÜÕ- liõiiõ r 12õii1;6 õõ fÃiiiõ'MÕmEiilõ õÊ õiiiiiiõs f.ifiiO- õfAEMPiiÊÊNÕlMEii'iõSecõHsiiiiiêõÉsn~ õiiiisiiJi\ ---3i233·J;J-
iiõiõii 1ii5õ-oôsüõ- liõõô j- 12õmõ' õõ fiiõiõi:1õj:jjEiiiõÕEÕíiiiiiõsfiiJm- iiFAeMPiiEÊNõiMENiõsecõi~siiifiêõEsü~iiiieii'~061 --1iiiHiiõi-
iiii iõ2 i lõ2r -õisüõ- -iiüõõ j- 12õmii' õô fíiõiõ"MõNieiiiõõEõíiiiilõSF[iiõ- ÕFAÊMPriÊÊNõiMEmÕsECõHsiiilJcoesn~iiiiiisi[ii\ ---3223344--
9ôiõ22 1428- oiôoo- 'iiõôõ 312õG4iii õii fÃiiiõMõNiEiiiõõeõíiiiiiõsf[im- õi'AÊMPilEÊi1Õ1MeNiõsecOtisiRfiêõÉsüiiíi-- iiRÃsifii\ ---322m-4-
õiiiõ22 1421 -õiõõO ''iiõõô i- í2Õ64iii' õii i'AiiiõMõNiEiiiõõEiiiiRiiõsf[iio- BFAEi:1PriEENÕlMeNiõs'ifCõNsiiifiêõEsüõA--- iiiiíiSiüíi- ---32Õ52ÕÕ-
õiiiõi2 15io' -õiõõõ- iiõõõ 3liÕ64iõ' õii FiiõiõMONiEiíiOÕÊBÃiiiiõsf.~ iiFíiEMPReENõiMENiõSECõNsmfiêõesn~ iiiiiisi[iíi- ---3iii52õ-0-
iiiiiõis '2iõ4" -õiõiiil liõõõ Õ- õi57õií Õ4 FAõiõMõNiÊiRõõÊ iiiiHiiõs fiam:- RECÃEiõAGRõjiffiji\RiAi5MiffEE'NõiMÊtirose-p-- iiiiiisiUi\ --3mm--
õiiiõi6 16ÕÔ- oi5õõ- -jjõiiõ r liõ4iiiii' õ6 FAõiõMõNiÊiiffiiieõiiiiiiõSFim~ iiiÃEEiÊxCõN'FÊCCOESLTDAME ãiiiisifiÃ-- ---322im--
õiiiõ21 liiiii- -õiõõô- liõõii 3 -i2õ6476- õõ fiiãiõMõNiEiRõõeiiíiiiiiõsf[im- iiFA~MEtlTOSECONS1RlICOESLTDA ãiiAsiiii\ ---3mm--
iiiiiõ2Ô Im- oiooõ- liõõô j- 12õii4iii- õõ i'Ajjiõ'MõNiEiRõ'õeõíiiiiiõSf.~ Bi'AÊMPiiEÊNÕlMEmõsECõHs1RilcoEsü~ ãiiiisitii\ ---3-223344-
iiiiiõiõ 1323 021õO 'iiõiiõ j- 12064iii' ÕÕ fiiãiõ'MõNiEi'iiÕ ÕE iiíiiiiiõS'FiiJm- Bi'AÊMPREENõiMENiõsE'êõNSTRüCõest1~ iiiiiisi[ii\ ---3223i;j-4-
iiiiiÕ2ii 1J4õ- -õiüõoliõõõ õ- Õ'i57ÕU' õ4' FAõiõ'MoNieiiioüÊ õAiiROO'Fiüio- Rê'êiiÊiÕÃÕOOPEcUARIA EMPREENDlMENrôse-p-- iiiiÃsiüA ---3mm-
!iiiiÕ2ii ISõ9' oi2oõ- 'iiiiõõ j- liõ46!ii' õii fiiõiOi:«itHeiiiõõiriiÃiiiiõsFifIm--- iiiREEiÊxcoNFeccõEsTiõAMe-------- iiiiAsii'iii- ---3-22im-
!iiiiÕ2ii l!i1õ- ofiõO -i iiiõõ 3 1200476- 00 FiiõiõMõNieii'iõõe õMifiõSFiüm--- ãi'ÃEMPIIEENÕIMEN1ÕS ECONSlRlICOES LTOA üiiÃsirii\ ---3mm-
!iiiiõ2!i 16s2 -õi2oii- liõõii j-12oiiUir õõ FiiiiiõMõNiEiiiõõeiiíiiiiiõs;:irno- ã;:AeMPii~ÊNõiMÊNiõsEêõNsmrrcÕÊs[i~üiiÃsii:ii\ ·---3223j44-
!iiii'iõj 132ii-' -õiõõõ-í iõõô o- 255iiiõõ- õõ Fíiiilo MoiiiÊii'iõ õÊiiilriiiõsf~ MõN1EiffÕÕE BÃIlRÔSÊSCRllõiiiõ1MõiiiiiAR-I--- iiiiíisifiA ---3223:i;j4--
õiiiiõ4 lõi5- -õiiiõif" liõõô o- 2sSõiôõ õõ i'ÃõiõM'õNiÊiiiõiiÊiiiiiiiiõSfitiio- MõNiei'iiõõeõÃiiiiõsÉsciiiiõiiiõiMõõiLiíiiii--- fiiiiisiLiA ---32233ôj-
iiôiiÕ5 liiõii- 02400- -iiiiõõ j- 12õii476 õã fiiiiiõ MONiÊiiiõõÊ õiiiiiiõS'Fi[iiO- i'i'FAEMPi'iHflõftX'ÉNrosEêõiiS1RúCõ'Es LTÕA--- iiiiíisiLii\ --3-22ji44--
iiiiiiõii 1«;- oiiiüõ- liõoo 3liõWõ' õô' fÃõiõMó1ilêii'iõõEõiiiiiiõSfi~ ãfÃÊMPltÊeNõiMÊNíõsecÕHsiiirrcõES"üõA--- õiiiiSii.iÃ ---3i23314--
iiõiiõã' ISiiI oi400-1iiiõõ j- lwii4i5 õõ fÃõiõMõi1iÊiiiõõe"õMiiiõsfiiJio- õ;:ÃÊMPriêEtiõiMÊNíõseCõNsli'illcoes[iôA--- õiiÃsii'ii\ ---3223:i44-
õiiiiõõ -ma liii!ioo- 'iiõõii r 12iiii4iõ- õii FiiõiõMõNieiRoüÊõíiiiiiõsf[iiO- ÕfAEMPiieEtffiiMeNiõsecôtiSiRfiêõêsüiiA-- iiiiAsiiiA'- ---jmm-
iiiiiiiiii 1554-: oiõoo- liõõii j- 12iiii4iõ- fiii i'AõiOMõNieiiiõõÊõiiRiiõsfiüio- õfAEMPriWiõiMENiõs ECõNsiiifiêõES"[fÕA-- "'-"si[ii\ ---3223344-
õôiiõii -iõU- oiõiiõ- 'iiõõô i- -i2iiWõ" õõ fÃõióMõNiêiiiõ ÕÊiiiiiiiiõs Filim- üi'AEMFiiÊeHõíMEiHõsÊCõNSiiiiiêõÉslih-A-- "i'ASiiiii'- --322iJi.j-
õiiiiõ!i '-iõH- -õiõõõ- liõõô j- 12õii4;õ- õõ i'íiüiõMõNiEiiiõõEüiiimõsriüio- iii'AEMi'iiêEflÕlMENiõsEcõNsiiiiif:õEs[iõA--- iiiiíisiiiii-- --i22iii;j-
iiõiiU 1357- liiõõõ- 'jiõõô õ- 255õiõõ' õõ i=íiiiiô"MõNiiiiiiõõEüÃiiiiõsf'i[OO- M'o1iiEiRõiiij"iiÃiiimsescnllimiõ'IMoõii~ üiiíisii'iii- ---322ii';4'--
õõiiiii 1555 -õiiiõõ-liõõô õ- -25Sõ4õf Õ7 CÕN1RIHõiiAiiüHib7\----- itiiiiiõõÜMPiõiiifÃZEvEOO----- iiiiÃsiUi\ --j22~J44---
õii im1025 -õõõõõ" Booo õ- "iií51iiii- õi F'ÃliÍo MolHEiiloõenARROS FILHO RECliÊiõÃi1iffiiiECiiÃiilA EMPREENDIMENTOS EP ÃiiEÃ':'OG" ---9Õ5iiiõ!i--
iiiiiii1 liiõ:t -olOõõ-iiõõõ õ- -255Õ4Õ;- õi cõtlmfiiõil'iiiiêÃlíml\ l'lA\llõõíi~jiifli\F:i\zEiii:õn---,----iiiiÃSii:ii\- --m3344--
ÕÕm4 l52õ- ~õi4iiõ-iiõõõ õ- 'õi57Õii Õ4. i=ÃiiiõM'l>fiii:i'i6iiEiiiliifiõSFlmo- iieciiiúfj'ilGiiõl;ÊciiÃiiii\EMPiiEE'NOIMENlOS~ÃiiEÃ'~iiiii ---96Sii7õ!i-
iiiiiiiii -i2õõ- -õ;iõiiõ- -iiiiiiõ j- -i2õ';iitii' õii f.ÃõiÕMiiNiEifiõiiÊüiiiiiiõsi:ii:iic-)- liiiiEEfExcõr.fEí:f:õEsT'iíjÃME----------- iiiiÃsiiii\- --mm.j-
iiiii!~ -15ii3" -õõsüõ" jjõõõ !Cõi5ifiii' ~ fiiüiô'Miii~!§!@:!i!!.Í1Ãiii!iisfiiiiõ-ÃllcREiõÃm!!i~i:iii\RiiiEMPiiEENÕlMEm~'~~gÃ':'õr.i. ' oii~~

11: 11:SI' rElEFOtllCA 1!I!I~,1!1!19

!iÕli2ã r---mt 0õ5õ0 'llooo"o -'2iiiillfliij' fiifiio MONIEIIIO IlE lliillllOS FIIIIO MAIlIllCIO oonONI AREA· 061 9G56789
õiii2Õ2 -mi' "õiõõü- iiõiiõ i- iiõf..iiô ijij iÃiiiiiMiiiiifiiiiiiiÉiiiiiiiiiisriiiiõ- iifHMi;'fi[l:tjbiMi7i~iosEcoHS1mlcoEsfíjj-A--'üiiiisii.ii\- --'321212õ-
õôiiõ1 '-iii,i9- 'õi;jiiõ" iiiiiiõ i" iiiiii.iiii liii ~~iiii)MiiiiiÊiiiõiiEiiÃiiiiiiSFiiiiõ- üi'íiWiõiiÉÉj4iiiMENiõs ecõNsiiiijcõES [iõii-- iiiiÃsiiiii- ---32iij44--
õiiiiiH -iõ,iõ" -õiõõõ-iiõõõ l- iiõii4iii iiô i=íiiiiõMüi1iÊiiiiiiieÍlÃiiiiüsiii'iio- Õ;:ÃÊMPriÊENiiiMÊNiõsE'êOtisiiiiiêõESÜÕA--- ôiiÃsiiiii- ---3223J.i.j-
!iÔj2Õ4 -iõõs- -õõiiõõ- 'iiõõõ õ- -2S5Õ';Õ1' iii CiiiTfimiíiiiii'jj<Ã[Iiiii\-------- nÃIiiõõi.iMPiõõEm~--------ÃiiEiniiif ---9iisõ7ã9--
iiiii2Õi :'JÕJo -Õ'iÕÕO i iõiiõ i- '12õiim iiô i'ÃõiõM"üNiEiilõ'ÕEiii\iiiios FILlIO ÕFA EMPriÊÊNõiMENTOS ECONSlRlICOES L1DA - iiiiiisiUC --'3mj44--
iiõi2Õ; 12il -õ2iiõO liõõõ j- -i2iiii4íii nõ Fiiiiiô MõNiÉiiiõÕE õÃiiiiõsi'iiiro- õi'ÃEMPiiWiõiMEiiiõs EcõNsiRi,COÊS [iÕA--- iiiiÃsifiA ---322jj:j.-1-
iiiiiiõ; lm- -õiooo- liõõõ i- -i2õWõ' õõ i'iiüiõMõNiEiiiõíiE'ÕÃiiiiiisFiiim- iifÃÊMPiiEEiiõiMENiõsEcoNSiiiiiêõEsü~BiiiisiliA ---3mJ.i4--
ÕÔi2Õi 1526: oUõO 'liôõõ i- -nÕii4iii õõ i'iiiiiõ MÕHiÊiiiõõe üiiiiiiôs;:iiiio- iii'AEMPiiEÊNiiiMÊj:jjÕSE'cõNSiiiiiêõÊsü~õiiÃsii'ii\ ---322i344--
õiii2Õi '\S36- -Õ\õõo liooõ i- -i2õii;J;ü' õõ Fiiiiiõi:1õNieiiiõõEõiiiiiiõSFiiiio- õi'AEMPiieENÕlMENiõs ECÕNSiiifiêõES ÜÕ-A-- iiiiiisiriA ---3mm-
iiiii2Õ; 1iii4- -õiõoo- iiõõii i- "iiõii1iii' õii f.iiiiiõ MõNiEiiiõ õE'iiiiiiiiõsrifim- iii'íiEMPÃEEi1õiMÊNiõsecÕNsiiiiIcõEsti~ili'iiísi[ii\ ---3223J.i4--
õiiiiõô -iõiõ- -õõiiõõ-'iiõõii õ- õ'i5iõi3' Õ1 fiiiiioMõNiÊiiiõõÊ õÃiiiiõsi'ii~ iiECREIO AGROPECIlARIA EMPREENDIMENTOS EP Ãiieíi:rnIT ---oii5ii7iig--
õÔi2Õ!i 1152- -õi1iiir -jjõõõ j- 'i2õii;jiõ õõ i'íiiiiõMÕt-iiEiiiõõÊõiiiiiiõSFiiiio- iii'ÃEM'PiiE'ENõiMEiifõSifêõiiSffiilcoESI,lOA--- iliiÃSii.iA ---32imr -
õiii2iiii -mo-õiooõ- liooõ 3'- -i2õii4iii' õii fíiiiiõMOliiEiiiõ'ÕE iiÃiiiiõs FiUio- iii'AÊMPriEeilõiMENiõsecõijsiiiiiêõÉsü~iiiiiísii:iíi- ---3mm-
iiiii2ii 1525- -õijõiJ íiõõõ j- -iiõii4iii iiii i'íiiiiõMÕHiÊiiiõÕÊõiiiiiiõsfiHm- iii'AeMPREEi.jõiMÊNiõsECõnsiRiiêõEsti~iiiiíisifii\ ---322ij;j4--
õiii2i4 1132- oiiiõiJ 'iiõõõ j- liõ64iii õô FÃüiõMõNiÊiiiõõÊõiiiiiiõsFii:im- iiFiiÊi:1PriÊÉNÕiMENiõsECõHSiiiiiêõEs[j~iiiiÃsiUi\ ---3223344---
iiiii2is liõ3 -mõõ-'iiõõô i- 1200ii õj FiiõiõUõtiieiiiõõE õiiiiiiõS Fili1õ- êiíiiLOSiiÃRARI iiiiiiSili;:- ---322m-4--
iiôi2is liô4' ojiiiiõ" 'iiõôõ j- 12õ42ii õj fíiiiiõ"MõtiiÉiiiõ'õeiiiiHiffisFiLim- cíim;:,<11iiiiiiiii iiiiíisi[iA ---3272126---
iiiii2i5 lros -õiiiõif" liõoõ i- "i2Õ42ii' õj fÃiiiõi:1õNieiiiõõEõíiiiiiõs;:iüm- êíiiilu.>.iÃiiiiRi iiiiÃsitii\ ---322334-4--
iiiiim 1120 -õô5õO liõõô ô- õ'i57õif õ4' FÃiiiõMõNiêiiiõÕEiiÃiiiiõsfiiiro- iiECRElOAGROPEClJARIAEMPREENDIMENTOSEP ÃiiEÃ-=õii1'" --õiisii1iiii--
ÕÕi224 2289 "'õiiiõiJ liõoo o- -õi57Õif õr FiiiiiõMõNiÊiRõ'õeÕÃiiRãSi'iiJm- nEEiiEiõiiõiiõPECüiiffiÃÊMPi'iÊENDIMENiõs;rp- iiiiiiSiiiÃ' ---3iiH2í4--
iiõi22ii 19so oiiiõiJ liiiõõ õ- 2jõõi2ii· õõ- FiiBiõMõNiEiiiõõeÕÃnRõSF'ili'io- MONrEIRODE BARRõ'SESCiiifõRiõTilliÕll'iíiii-1-- iiiiíisifiA ---3ii4i2l4---
~~ :]ªªª-= ~!ªª[: jif@ ª= ]j~~r.. ~: ~ª!QMON!~!@,Q~!!~~QHiüio !!~!ill~!Q.~!!Q~~~!IARi!~A~EMPRI~ruQ!~~!:HQª~P ª@ª!U~ 3~~~~4990106 06]1 02400 11000 o 815101] 04 FABIO MONIEmo Ile BAJUlOS FIUJO nECIlEIO AGnOPEClJARI EENDlMENIOS EP ORAS11 IA 3223344
iiõôiOO oiiil -õi'iôõ 'iiõoo ô- :õi5iõij õr fíiiiiõMõNiemõõEiiiiimõSFíLim- nEêÍlEiõAãiiõPEêüiíiii EÊNõif:iêNiõsep-- iiiiÃsiLiA --'3ii412i4---
99OiOO Oii52 oiiiiiõ" liõôõ o- -2iõii7:iii- 00' FiiãiõMõNieiRõ õE iiíiiiiiõsFi[ii[)"" M'õNiEIRO DE BARROS ESCRITORlõTMõôü1íiR'--- üilAsitii\ ---3223m-
iiõôiõii li9i2 o2ioo-liõiiõ o- õi57õi3- õ4 FiiiiiOMõNieiiiõõeBiiiiiiõs;:[iio- ffifêiiÊiõÃffiiõPÊCiii\iÜÃÊMPriEENDIMÊinos~õiiíisii1i\ ---3223344--
iiõôiOO li4j) "'õiãõO liõõô o- "iiõÕ72õ" õõ FiiiiiõMõNiÉiRõõeiiiiHiiõsf[im- M'õNrn"'fl DE BARROS ESCRiiõíiiõ IMonü1íiiil--- iiníisiiJA ---322'3i44--
iiõôiOO 15il li'ijõiJ liõõõ õ- 'Õi57Õif ii4"' FiiiiiõMõNiÊiiiõõE'BÃiiiiõs;:iüjõ- iiffiil:luÃGRorECiíiiilÍÃeMiiiiifEmjiijENlõs~iii'iiísi[iA ---322íj:j4--
õõôiOO 17M oS4iio liõüõ õ- -iii5iõií' õ4 FiiiiiõMõNiEiiiõÕEÕiiiiiiõsfitiio- iiEêiiÊiõ ÃãiiõiiEcüíiiiiÃEMPiiEÉNÕiMÊNiiis e'p-- iiiiiisiLii\ --j22i344--
!iõôijjj -im- -õi3õo ~iiõiiõ ô- -õis;õi3 M. Fiiiiiõ MõNiÉijiõ ÕE iiíiiiiiõs fii1m- iiiiciiÊioÃõiiõiiÊêüiiiiiÃEMPiiEENÕiMÊNiõsep-- finÃsiíiA ---322J3;j4--
iiõôiõ; lõs2 -õiõõõ- iiõõõ õ- 2iõii7:iii' 00 FÃiiiõMõNiEiiiõ'õÊ iiíiiiiiõHii'iiõ- MONiEiRõõiriiARnosEscfiiiõTIiõTilliim:iiiiii~--iiiiAsitii\- ---3i2im-
iiõôm OÕ49 -Õi4õO liõõõ o- -õis1õ'ii' õ4' FiiãiõMÕNifiiiõõÊõÃliiiõSfiiJiõ- IlECJiE'iõÃãiiõPÊCÍlARlA EMPREÊHDlMENIÕ~ õiiiisílii\ --m222j-
õiiõiiii IHr oóiõõ- 'iiõõõ o -iii5;õir M' FiiiiiõMõNiEiiiõÕEõAiiiiõs.i'imo- iiECiiEioAõiiõpeciiÃiiiAEf:ipiiEÉNÕiMENiõsE-I'-- iiiiÊÃ-:'ii6f ---OiiSÕ7ÕÕ-ªªª!iª =.m[: ~ª!ªªª~ J!!!§ ª::: ,m~m~ ~r ~~mªB@!~!!mQ~º~U~QHjQjQ_ligfiiEiõAÕiiõrÊciiAiiiÃEMf>iiÉEHõiMêNiõsE-P-- õiiiisi[j7, ---3-6Hm-
~~m ..Jlli-. _!!!~ ..m!!!! ~_ ..!!!~~~~ ~~, !:~~!QMQt'!!~!!!Q.Q~º~~~Q~!:!~!!~ REc~Eiõ'AãiIoI'EcíiÃiiiiiEMPriEÉNÕiMÊmõse-p-- iiiiÃsiliÃ- ---3mH4--
~~!3! ,mL _~~3!!.'!_ J !Q!!.'!, ~_ _~!Q~!3~ !!.'! !:~!!!Q~Q~!~!!!Q Q~ º~!!~Q!! E~l!!!-. MQN!~mÕp[ÕAIl!!OSESCRij'õiiiõiMêiüii·iÃiil--- iiiiE'i\=-õifj' ---9G5iiliiii-
990201 0920 OOGOO 11000 o 2106128 00 FAUIO MONJEIIIO IlE BAIlIIOS FII 110 MONIEII1ÕÕEÕiiiiIlÕSÊsêiiiiõiiiõiMÕiiíi.iiiiii-- iiiiÉÃ:'õiii --õ65iiiii1i-
iiiiõ2Ôi 0920 -õiiiiõõ- 'iiõõõ o- -iii5iõir õ4 i'iiiiiõ MÕNiEiiiõ ÕE iiíiiiiiõs FÜ iiõ- IlEcliEiõJiClfloPECIJAJiiÃÊUiiÃÊÉNDlM'Eiifõs;rp- ÃltEii:-õiii --iiii5iiiô-o-
iiõôiõi OÕ22 -õiiiiõõ-liüõõ Õ- 2iõii12ii, õõ Fiiiiiõi:1õHieiiiõõEüMiiiõsfifim- M'õNiÊ'iRõõifõÃRIlõ'SESclluoliioIMOiifiiiiRI--- iiiiEÃ~õiii -,--OO561Õ9---
~~~~ :J~~ =~f~ Jiõoo ~= ~!mH !8. ~~º!QHªm~mª~~~~!mQ~~!!1!O IlEcj!~~AGRqPeaiiihi'HMjiiiÊãiõlM'Eiiffi~r~ iiiiÃSi[ii\- ---3mm--
900206 1519 02900 11000 o . 2108728 UO FAnlO MotllElIlO DE UAIlfIOS FIU 10 MONIEIHÕ DE óiiJifiõs EsciliiõifiiiTMêiiiit:1ÃRI-'-- iiHiisíi ii\ --'3223m--
~~~ªª :JEL =:Qlõõo, J!iiõõ !C :ªi~!m' ~,~~m!IH2m~mªQ~~~mjQ~mn2_ !!~~~!~[gª!fQ~~~!~!!1~~~~~Ep!M~Hiõir~ õiiiisii.ii\ --ir.;jim--
~~ 1626 01000 11000 () 815701] 04 FAOIOMONIEIHOIlEIlAHHOSFlIlIO HECHEIOAflHOI'ECtlAHIAEMPREENÕIMENiõsep- iiiiiisíiii\ ---3iijj~~--

o

~
o

~o
~
Nooo



o
:i:
~

~
5'
lp
li'
:;.;'
"->
"->

1[1 E:JP·IEI EfONICI\ 1!l!14 !O!!!!

Q~ill ._.! !~Q _Q!~Q_ !i!!QQ !["I.Q!ªTIf!~ !H- ~m!! ~!!m~!!!!! !>rITÃ.@~ !:!!.! !~-- !~~~!!~!.Q~§!!~~~!:!!~!!!~ g~~!~~~~P-!~~!'!!Q~É f- . ~!!~~I! !~-=_._._---~~~ !~~~ ._--
0002H 1125 on600 lIono n 210117211 !In r I\IUO MIlIlll,lI10 IlI: 1I1\II110S FIIIIO MONIE.mO DE UI\lUlOS [,SCIIIl OIllO IMOlIllll\R1 11111:11 -U61 065ii 7U!)
iiüiiii4 -ijôs- -·iiiõiiõ· iifiõõ fi üifiíli i3 ii:j rÃiiiij ~iiiiii EiiiO iií: ÍlÃiiíiõs i'ii i ii5- niiciiF.ii)ÃGiioI'Ei~i1i\i~11\F.M;;tiEimfiiMEN"j"Õ~fEP--"--ÃiiL\-= iiii i ·---·Õf.5670Õ·--
Õoo22Õ-"m:r-õiõõõ" ·iiÕÕõ ô- ·õisiüif jj:i j'Ãiiiõ i..iõiHEiiiõ iiE iiiiHiiõs i'if.iiõ- iiEciiEiõÃGilõiiEéüiíRiAeMPÍleWi:iiMENiõs fi-'-- üiiÃsii.iÃ· ..· -·--56:ií25:i-·-··
iioo5íô -mr -õôr.õõ" -iiõõõ õ," "õisiõii' ii;j jiÃiiiõiJíjiiieiiiõiiiniiiíiiiiisFif.i~ HEciieiõAõiHwÊciiÃíiiAEMPiiEENÕlMÉNiõSEP-- iiiieÃ-=-õiIT --·MSG7ÕÕ--·
~m =m~~ :1mª=· jjQ@ ~L ~m!m §1 r~º!Q.fi9H!§m§!!g p.~~~Q~E!nJº_ !illCilEiõ~ª~~fiiÃmHMPHEEEili~Niõ~Kp . ~!!g~~ljQ! ==Qºªmª=--=
!!!!!!~!~ ..J~~ .. _QQ~ Jl!!.l)!! g__~!1Q~~1. 2~ f:~mQMQt!!g!f!~~g~~!!!!9~!:.!!.!Jº- ~~!ms!Q!!Q!!Q~! .. ~!!g~:.!!~! ..__ .!lt}~~!~~__.
900315 1230 00600 11000 o 2110334 03 fAUIOMONlEmOIlEDAllllOSFlI.110 MAl JrUCIO B 011 Otn IIl\EA-lIOI 0056700
9905is Im- Oiiiõõ- -iiôõõ õ"· "2iíõ3J;i" õ5 i'íiiiiõMõHiEiiiõfiifiiiiiliiõs Fii1iõ- MiíiiRiciõõõiiôNI íiiiffií:-iiiir --Õr.567ÕÕ--
õoom 122i\ -õiõõõ- íiooo õ- "Õi57Õir õ,j r.ÃÃiõ"MõtiiEifiôfiiffiiiim()si'iíTiõ- i'illêRE:iOÃGRÔFÉCtiARIA EMPREENDIMENTOS EP iiiiÃsjlii\-· ---364123-4---
000524 "2E:j- -Õ22ÕÕ- íiõiiõ õ- -iii5iiiir õ;j Í'Ãiiiõ"MõiHf:iilõõÊiiiiiiiiõsi'iriio- ii~cilEiõÃGii5iiF.f:iiAmAEMPfiEEHi)iMÊNiõSEP-- õiiÃsini\- ---3fiH25;j-
õõõ4õii ·oõõõ~ 0IÕÕÕ~ Jioo~ L ]!~H[ QQ. EÃRiÕ·MÕNJEiiiõ!~f~~liiiõsFii1~ MÕN1]"iRoDEBArüiõSEScR!!Q1!!li1f:!QõiLiii~-== nt§~n~= -==~~~!~~1===

ri Ob~ovoç~o:1I!~h~~ ~lIpos!all\ollloulll1lntl~~ pelo GRIpO Ok, polo flanco Ok ~ PO! l~l~ ~~!~~~C? ~~ qllvolr~ !'lolo.
In'llrmaçô~~ ~1lI 111!lCOSSO tI~ r~~qllis~ ~ 511)01105 ~ confirlllação plir.lal tia COI!lp~n!lla. IO!O'~IlI:-,!! ~~I\"'a.~ nlCdlonl~ um do~ se!!I!lnl~~ ,!!~lodos;

~t IIsla lololOnlca Imp/osso: bldodos tia companhia lololOnlca no Inlernol; clldonlifieação flor pessoa 9"0 aloptlou a r.hamada.

o;;,
S
8
CIl

~
O
O
'TIo
CTl

~
r:-
CIl

Sã
l'
CTl

~
d!.tl~~fi . '

~ ~I· "-
;:~; .!~1 .,
-"': I •• ' I\j ex:
~!; ti !~
~~.J .,;1,I~', §

:::s
o
~

r,?1~
g

ilf :~ ~I
Lf.. I..., lXl

J
g.
Nog

mQ
0...3 ;::,.mc:: ID
- <' --Icõ' O O
mCf)Q

II()CD
OlCD I
CD ..... .....,
(J) ....J CD
"0(")(")
O m O
-, 3 ::J-. ::r
~::1CD
Q) ::r (")
....., ID CD
CD ::J ::1

CO o.. Qw'O O
,...,. =-: ~
õJ!a.~
Qm::::r'
m CO tu
(J) CD Cf)

3 ::1
O
Cf)

c
O
O
t:
3
CD
:::s
"..,.

O
~
O

t:l

§'
O
O
O
CIl

~
O

~
~
l'

CZl

~
~

~

f
ft
í;l

~

O

~



-!.!-º679~ J!~!004~ ---!!.~g_lo__ ..J~:!~~ ~~'.2-?_eJL

-!.!º6799§~~!22~~__9~~g_4_ :.J009~ ~J!.0I_~JL

-!!º~Q~ --ºº~º!. __9~!?_?4__ ..J2!~Q!L-2..~~6s~lL

-!!º~995~--ºº!!~º!__~2Q!!5__ ..J~~~~o I Min 17 S~lL
---!Jº~~~~5 --ºº-.!JQ2!. __922Q22__ ..J.Q~~~i- ---2_ty1~~e-"CL-

---!JºQL~~~~ _~º.!J.Q~! 9Q~22__ ..J!t!!~L-~~~~~_

---!JQ~QQ~~ J!2!JQQ.L __922Q2g_ ..J949~~ --º_ty1~JL
-!.!º67995~ J!Q.!J.QQ!' __000602__ --32~~~!!- ~ifl 17 S_eJl_

--!.!Q6799~~ J!Q.!JQº!' __9f1rJ62_2_ --3~Q.!.i-~~JL

l1B679~~~ 9811Qº-.L __9º2§~0__ ..J~!1~ --.!..M!nI9 S~lL
118679955 901190 I __9ºQ?Q_1_ 1230!~ ~in 23 S~lL

---!JQ~QQ~~ --º~~Q.!__~ºº~~_5_ ~!~2.- ~~!~~~!;lL
1106799~~ --ºº!.!!!2!. __9º2Q~_ --3.!~~ ~Min3~~~L

110679955 ~.!Jgº-!- __0º!gg4__ ..J!~~~~~!~~~

110679955 90 119º-!- __9º!~_4_ --!i3417 --º~in 3 SP:.H..-

110679~~ --ºº!J~!. __9º!º~ ..JQ~º!L --º-~!~~lL

118679~~ --ºº-!1º-º t ~º!~ ..J~~!L ~n 10 SeJL
l1B679~--ººU~__9º!~ ..Jº-!7G2 ~inOSeL

-!!06799~~.!J.Qº!-__9º-!~ ..JQi~gZ- --º-Min 25.~~!L

--!.!Q679957 9011Q~__9ºl~--3.CE~ -!L~!!.!16Seg

---!Jº679~Z- J!º!...!Qº!. __9º!ºº_4_ --3.!~g2º- _~~!~5S~!L

---!J067Q~J!Q!!Qº.L __9Q!22!L- _~n!-~L- ~!~!..IüS_~

1106799579011901 9010mi 121610 OMin08f1!l
tlÕG79957 9Üi19Õ"l -ÜÜiÕÜ5- 12i72Ü- ü-iviiiI2Ü-Seü-

(061) 90119BI - Oml(l!l Gndnshnls
f-JOME:GllIpo 01< EMPnEENDIMENIOS IMOf3ll1NlIO 1.1 D/\

ENDEnECO: 8/\8 05 OL N 12 - CEP 70430-900 SnASILlA-DF

CLlEN TE DESDE 05- 12-9 I

(06 t) 90 100'15 - Dado!1 Cmln!lh ais
NOME:OIlUrO 01< f:MPIlEENIJIMEN 10 IMOlllll/\1l10 '

ENDEnECO: 8AS 05 [lL N OAB AN 12 CEP 70430900-UIIASIlJA-DF

CLIENTE DESDE 05-12-9 t

li")
00

"'"õ

~

.~
~

~

'S
O'

~
~
§
U)

-J

~

~
O
Cl
<t:
ffi
U)

8
~
'~
Cl

..JJ.!!Yl~~~I...:!~~~~~~_ . ._ --:_.:_:..~I-..:~:..:--- ,__

Númlllos pesqulsndos COIIIO origem

0150959
0150010
0('799[.5
0079957 lODOS DE SÃO I'~ULO

0079953
3531570
2554290
3051136

--~~"'Amro-J(".,,-
(':P"Oq'H" 'Ir. "

~
é~ ,. __Q'?~\\
~ .:::- _=_~ __~_,t;
l\l towln ':>
':Z~~:."

rc I '
1:':' I(I..'

E

~ ~~
f-,: I ;"MJ .:) I

~~ ;~ ~ 0--

,[i~i~ h'}~
( -ir. I

~/ ,~ ~I'
t,'~ ~ ~ .0
(J) U I lL.

ooo
N
.g

j

.

'-';; ~c=:
'1'
I::
Í\i

~i .. ~

~t 1; :f
n:: c, NI ('\'
~g ;~; !~c
1:/-',1'1 ~>! J

li~;

\) '~';~
~ \~j:~
j 11;1-:
tI ~~ ;:1

~ ]~
I'; 'oI;; 'bj
F! ~~

.~!

I:~

;~~

".:f
'.i
~
ii.i
:;J
~
t~
l;j
"1

')

.j

';ij
~j
r::
-r:

~;ii;;-~.;\~ç'l1"tl'_
/ ..,<;O'Y, \ I '.~~

lti __ ,I \" 'I::1:1 ~\ ':, ~,
'" .:: I;
\\ (/~ ;~ .\ -~?: !;,'

~':"':~::.!-.~.\_.:./

o

\,~
'..-r

"\ ~
I .,\ ~'"". ~

\

-1 c:;
<ú --r:
.~ UJ
~j .. ~Ll
I: ,.:.;. u ~
li 'O ~

,~ '""1-:~
~ I n::; Vl

~; j ~
:( r-. P--.

V1o
c-
o
E
,j
'.J
o

Õ
'J

~
llJ

:;..
.~

o
.~~
.:
Q.

~
l.:l.

G
8
"I vi

fj ~1
;~ fªrJ ti
~ QJ
c.: ....o ri
~.J "(j
L. VI
1\1 fU

.':1 '-_
o n.
o. g.
() 1/,
-~ '9
r! U'
rLl fi
1.1. 1.-
.", rJ.

lU r.._

,<-j

• -~J'

V1
o
~~.
:3

~
o
:--

ci
So
'J

vi
'0o '~J

~ n
c -Gt1 __

r:~
1J VI

Qio 10-o u
I:: .-:I

IJ ê
:~ .*.
lj"~
I::
1J o

'U
Vl c:

EE
.-:I o
Vi f)

r1) .f~

d '~i
o'· ,.".

~ 8

fi
<IJ
blJ
r1

~

r:
~

~·u.
s
o
'J

-5
lJ'
:=i

lJH rJ

f! t-1
~ o~

.~ .g
ª.g
.g ~
~ '":1
Q. o
U Ic1g (f
Q] .fu,
lO 8
~. -8
·2.g
c.: c.:
.- c:l
VI ;::l
'8 cr
,~ 1i

a vi
~ P
~ -5
~ ~.~
Fi Vl •.8
<ú .g -a
g. g:!J
QJ ~ <lJ

'O t~ ....
o ~! ('"j

fU~ ~ ~J
c:: t:
..2 d o

F. u: ~
~~.g
t: :1 .:;;
O .... u
u -[)o QJ ,j

o 'v i;;:
.:=1 I~ :1

~ ~ :H
VI o 1J
LU 'J .....

IJ gj _~
IJJ CT U

(J IJ

E: I~
.-:I e
I~ .J

t: Vl
o -ti,

....... Q)c: ,.
;--:~

.rJ. CJ
Vl G
::l .-:I:-- .~

I~

ii: vi
u f?
1-5

cl'

~ :=3
0"1 VI_ o

r-I "

p." ~
I", ;.:..

....; :~
o .-:I

o"c: o
.-:I '0
'0 c:.:::: g .
§ o·~
'J C1 0\

'0 -

'O' -E -~
88 0

] ~ 8
o.t:: o
.~:~ ~
o <lJ -t:l

~ ~ B
fi 'U.-~!
QJ I::: I\J

·~.E ~

§r:"g
" "

Qj
c:
QJ

~~
~

o.
....
o_c.:
t:
1J

V)

o

:E
::l
e::r
.5

<lJ

"O
VI
<lJ
h
t:I

i5eC1
l:

C1
P-..

<lJ
V1

'(1
.~

c.
~

<lJ:r. lO

o C1 ~
U) "O .-

h d·§ §
0;;...·- U
.t::'" t: V1
I:: trl llJ ,<1

~ o tj .S ~
o H f3 o C1
8CX::Q.C1;t~

•~ ~ tÚ .~' ~ ~
.;:: ~ i5 ~ "O I-J-.
I:: o llJ"" o o

"* 11 ~ I '~-11
~&1~P::5&1

'Wtrlp-..Utrltrltj

-~
o
-cc
,;~,

<lJ
-:1
ri
O

d
i;:::
~

tXl

0'
o'
Õ
c::i
o
1-

[-S
"'1

"'-'-
7.

o'o,
o'

oo
o

~I ~
'E ifJ

.:; ifl
\..J..l
10
u-
-cf.
p..
r-t

U......
'I:-o:::
~
Co.

~

j
~
H
~
U
~
!-'
(f)

w
O
O
p:::
!-'
Z
w
U
l-1-1
H
\..J..l

J
l:-

N

.ê
~

~
.5
&
"'"~
õ



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.
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1I"lIllal1'
I"h{illl il'o

do'i \,1\\'01\ ido, 11;1 i,hr:\ do r,ínllll
Trabalhi'la l!l' >;úo 1':10111, (1I'lIlpn"
sarin e sel1ador Lui,' !'sI 1'1';'10 I.

p~!nH·nt;·! - '1111'. di' :'!'''ldo 1"1"\1 a
liSI':~\'llllllllll't'Í1!a pl'la
'a IPI ia non·llido 1:: !il:a o

~'ües do 11Iil "!it olao d", ~illl!OS Ne·
lo - apn''''lIllltl 011 I \'I\l IIll.l,IIlUl·
1lH'1l10 da Cl'leilrasiliaiTeil' Cenlro
(!r'SIC Cdubr. qUI' rcl-:i'i\roll apenas
qualfllli~açfll:' du jui/, par;l cdula
rC'itldl'.

:"llll'J(;,,:a lH'h S('lTI'laria da t:l'l.
,\ ; ,.I\'llll1il·a rlllliirIlllJ(1 a \wacida·
C:I' \1.15 illlllllllan'II'~ l'lll1lid;1511a pri·
:Il1'i:':II:,t;\!:el:ll'I:l'iat!a, a nartir tia
'1\l.111J~ II'ruinlS da UII cOl;duiram
, L,ll:r:i;) n:l'l'ill'u ,IH lig,:cill:s tio

,':in1Iau. l'x'prc~itlclile do Tri
"ll:l'~illllal til) Trabalho de São

P,l\lilll' r~"11111ls:in'lpela obra su
hirum.,\CPl rccl:

;\lllallhá uma ,cgunea
ii'ia~\::ll tia I"c'Íl'lollica. com nova
,,~;"ptl:-ll;;1{) ~r;i~ir~ tIas infunnaçõcs

CPI investiga ~onflitoode números

Telejoll icas de São Paulo ede Brasília
registram nlÍmeros dijeren.tes de ligações
do juiz NicolaIl para celulares de Estevão

Aoamana ROSSI c ,\n[cnIQ o/iral 'ohra do Fórum Trabalhism. Estevão Ção: e as 101114 do mesmo
D, '-1u,o.!in Cu,... '" l1;iu CllllleSlIlU a$ 490 ligaçóc$ recc· dia. desta vez com 3 mio

hiri:!<; di' \Inml'irn th: Harrn< tlU ele nUlOS c?6 <;Pl!undo<; ue
suas ~ll1prcsas. "Nós tivemos negó· duração.i
dos jUl1tos", disseoAlém dos tclefo- ...J
lu.:mas. a CPl do Judiciário dcsco- CONFLITO
briu IlIl\OC chcques. com valor lOlal Segundo técnicos da
de I\S 2.28 milhões. depositados pc- área ouvidos ontem pelo
la Construtora Illl:al- de Monteiro Correio, é pequena a pos-
dc Barros-nas comas de duns em· sibilidade de ~rro no pro·
pres,ls de Eslevão entre novembro e cessamelílo de dados da
del.cmbro de 1994. companhia paulista. já

II senador explica os dcpósitos ql~E.' (lida a hilht'la~l'm d:ls Iisraçõl'< t:
o . feltn automaticamente. SE'm inlerfe·

con!~ pagaml'lllos.de emprcsumos. rencia humana. por computadorrs.
ca h~ta da Tel:f()~l(:a como um CITº-J Oequipamento registra o nümero do
d~ cumpanhla, Dos:l8 lel~fone- I telefone que está originando a Ii~a·
~,IS ~ponladlls pe.l~1elefon~c~. 33, ÇfIO. 11 mímero chamado. oslocai5.
sao su~erpost?s . c~ahI117.0U hor.iriosetempodecol1\-ersaçiio.

Lu!z Estevao. Tendo n~~ As ligações para celulares tam·
maos o documento aSSl- .
nado pelo presidente da l:!ém são registradas pela campa· .
Tele Centro Oeste Celu- nhia responsável ;Jelo telefone que
lar, :\1ário César Pereira recebeu a ligação. ATele Cenm
de Aratíjo. o senador dis- Oeste Celular, sucessora daTc!~hra
se que das -l5ligaçóe$ pa- sília, dispõe desses dados tle~di
ra'seuscelulares r~!ristra· 19940 Eos dados das duas compa
das pela Tclefonic;. ape· nhias não coincidem. Uma tcrceir-
nas quatro s;io verdal!<'i- empresa. a Embratt'l. tnmUI'!il n'
raso "Os erros nn li$ta~cll1 gistra todos os dados das li~aciie~.
da Telefonic:i são evid~n' Oconmto de iníonuações só 1"

lcso;\ \istã ~ falsa. SClu"dü\'ida ne· derá ser esclarecido quando a t:l
nhuma. \'{lU processar a ['mpre$ao.. receber as explicações témica$ l:
adiantou o sE.'nad00 ... empresa ~àulista, Por en~uallt'

De acordo com a Tclc Centrol nenhum diretor da TE'lefol\lca lJlI
Oeste Cdular. Fst~vão recebeu qua- se pronunciar. mas ontem mesml"
Iro ligaçtics originndas na fl.!$idên- empresa pediu ,i! CPl CÓphl d:lli$t

, . .. da do iui7.~it"ol'llI para dois de seus gem forn,ccida pela Tele (ent
- .1, 1.1l1·~11.1as lia pnmelr;t h$tiI-, celulares: às 15h32 du dia III de Oll- OestcCelular.

I:l.l'llt lar .Ci prll('I'S';;lllll'llIO. Opresidente do Senado..\ntlll
dl"o.:l ( 1'1 quer qlll' a com, lllbro dc.1996. com sete segund?s Carlos :-'lagalhães. voltou a 'ml:c

j':llIh 1.1 10,d.a.\·I:a o 1H01 in> pelo dc t1uraçao: as 15h33 do mesn~o dl.a. que Luiz EslC\°;io seofercl'a para t
em 'u:~ 1J';l:1~1'1H0 aparecem (tlm 1U~~g~ndos de duraçao: as por na CPI. "Eslou à disposiçãll
iada~, >lm\lI\allC:IS para um 1Oh09 do dia 24 de dezembro de CPI". disse Estevão. sem escian'

1111'~~nll ,lckl."I1\::. l~l;j~. rllm r:O\'e segundos dc dura- se ir.í se apresentar ou se aguaH!
'\ll'obll .lll' :">:l1l\IlS \;\'\Ill' tl l'm· ~\'entual cOlwocacão.

prl'Ílculll1:u:h'l.l i'.,lIio \\tlI:1"illl d\' .
i\'lrfll' I ilho <,,'
I :'1 p"lo dl"l:O di' i:S ~ \
til" 1(5 '~":; miihilt'·, d"'lilladll';1

A\:Ollli":iCi 1'::li:'lIll'lIl:11 d,'
, !tUIlIl'-rilll !t'I'11 r111 !mlil'Í;irill
. )J('dir;i hOI":1 II'h"1'1 Il'il'lll'

nica. respolls,i",'IIWla \,·lt-lllll ia na
cidade til' S;io

Publicado: J..2.:i:.. ~.! _:!:.L
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.5;~. E:iitcr',
["':(1 rep-sr';'cSE::-:l ".scna::r s-e:i1 c:x!'l!icaçees", r. revi'" ; j::L1clic: c.:S::.!IT:' 5
i;\fci':~\aç3~s incorreTcs. ~~o há r.eRnum r~::1is1To Ô.. 53 1::;a.çC'es i, :.:

enic::.s en';-re o ilJiz t,~ic:iau e eu, cema afiilTIü Époc.c.. Ao tcr,7rór;o.
!;.5~·:~eril er.i podsr ::::1 C?::: do ;udici6rio, crf\ii ida pE'b Tc!ecrcsíiic., re
(::s~rc 26 ó3mados c:s CL!cís 23 tem op('.nC'..s se(,-!i'ido~ e somente cs
- '. I.,

c'.!":r::: :J :::hescm G :i\C:S :e L:r.'\ r..inu·fo. J~rr.Qis nC9uci t(;r .;c~c.do ccr:,
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u:::GENTE

Qr~silia, 5 de Julho de 99

,; R~". ~a Época
5eç::o C.Jrtz dos Le:·i·c~c~

Junho de 2000

nau uma completa apuração do caso
e. com base no relatório elaborado
pelo diretor daSecretariaAdmirlis~
trativa do TRT. César Gilii. rescindiu
o contrato com a Incal. unilateral
mente. em 25 de marÇl? de 1999.Três
dias depois oTRT conseguiu ex[ll,llsar
a lkal e tomar posse da obra. .

Depois da instattr.lção do inquéri
to pelo MP. ainda ocorreram 27 cha
madas de Nicolau para telefones de
Luiz Estevão. Em 2de junho de 1998
foram feitas cinco ligações. que\'aria
ram de 5a 10minulOS r:ada. Entre os
dias <\ e 5de outubm. um mês deoois
de Nicolau ter sido afastado da·Co.
missão de Construção do Fórum.
mais oito ligações. com tempo médiÇl
de 5minutos cada.

. ---_.~- ---~._-_.-~~-.._----~
Esleuão: seruuiordi%qu.erecebeu apellas três ligaçõesde Nicolau emsuaWia

SE~\J,:~,=,;-~ r:ECiER.A.L.
Cor:~~!ho :Je E;l;::,-, J Decoro P8ftamel:\,-:,~

~_!'" _.2._._.J.. .~ j
Rs._ ..' __~.9-\~ y\

1997. o Ministério Público Federal
instaurou inquérito para apurarirre
gularidades e eventual superfatura
menta na obra. Oinquérito resultou
numa Ação Civil Públic:l cüntra a
União FedJ~r.a1. os juizes Nicolau dos.
Santos :-.!eto e o sucessor dele. Dél
\'io Buffulin. as empresas Incalln
corporações. ~lonteiro de Barros In
\·eslimemos. Construtora lkal e In
cal Indústria e Comércio de Alumí·
nio. eos empresários Fábio Mamei
ro de Barros Filho e José Eduardo
Fm;J2. donos das empresas.

Em setembro de 1998. já sob a pre
sidéncia do juiz Roriano Vaz da Silva.
oTU'!" constatou que a Ikal havia pa
r:llisado aohra e demitido quase to·
dos os funcionários. O juizdetermi-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SOMINrrros
Ojuizsó voltariaa ligar para ocelu

lar de ::ste\'ão no dia i de novembro
de 1995. às 911. A ligação durou 5mi
nutos. As 16h. nova ligação. com a
mesma duração. dessa vez originária
da :-'lonreiro de Barros Escritório
Imobiliário. outra empresa de Fábio
:-'lonteiro de Barros Filho.

Até 30 de setembro de 1997. :--lico·
lau fez 19 ligações para ocelular 981·
00-15. Em um único dia. 10 de agosto
de 1995. ele fez seis teleionemas. com
duração que variava de 5a 16 minu
tos. :;0 dia 29 de juiho de 1997. fez
umJ chJm~da de 50 minutos de du
ração. Em 30 de setembro do mesmo
ano. mais três ligações. que variaram
de 5a 22 minutos. Apartir daí. pas~
sou a ligurt:lmbém p;u:a0981·1981:

:-ia ;-,'atal de 1997.:foram dois tele
fonemas do jl';~ para os dois celula·
res de Este\,. um para o telefone
10 Git!PO O~. ma das ligações du
rou 37 minutos.

Oúitimo r~oasse de verbas á lncal
par.a a conm'ução do TRT foi feito
em março de 1990..\ cssa altura. já
eram públicas as susocitas de dC$\io
de reêursos da oor·a. Em maio de'

ro e que conversou ao telefonecollYl
juiz Nicolau apenas rrêS\'ezes. recu..;.
sou-se acomentaroCll@...

Dos telefone~as originados de
duas linhas telefô!Úcas de Nicolau. 22
tiveram como destinatário o celular
981-1981. 19 onÚffiero 981-G045 etrês
o telefone322-2223. Os dois primeiros
são de uso de Estevão e oúltimo. do
Grupo OK. Achamada mais longa foi
feÍla em 8de junho de 1995. para o
981·0045. e durou 59 minutos. No
mesmo dia. em horários diferentes.
foram feitas mais duas ligações. uma
de 14 minutos eCUlIa de;) mi;iU{QS.
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colau. S .~do o senador, e~ Ele infonnou que está afasta
ocorreram DOS dias 20 de dezem- do da direção do Grupo OK des
bro de 1994.24 de dezembro ai de 1994. quando foi eleito depu
1997 e S de outubro de 1998. u.do distrital. O senador negou
"Somente encontrei ojuiz quan"7 qualquer .vínculo entre seus ne
de ~p!esentamos (Consórcio gócios e as atividadr.s de contra
Augusto VellosolOK) a propos- tação eêõristruç50 do Fórum
ta na licitação para a constru- Trabalhista de São Paulo. inves.
ção do fórum de tigadas pelos se-
São Paulo", dis- nadores qut' inte.
se. Sobre dois te- A gram a CPI do
lefonemasrece6r- \JBRA DA OAB JÜdiciário.Asus-
dos,e.le aimnC:i"" peita é de super-
que foram põf EM BRASfuA faturamento e
cortesia. Um @: desvio de ãinhei-

. les desejando fe- RELACIONA ro público. A
Iiz Natal em 199'7. ' obra já consumiu
e outro parabem:- EMPRESARIOS quase RS 300 mi-
zando-o pela eler. lhões e está inaca·
ção' ao Senaãõ.. bada.
·em 1998.·.,..,....-:;;.""~· ...,;..~=-:,,-~.::'.. ,;W(; grupo Monteiro de Barros

EsteVãõ atribuiu às norma.ifi.: teve negócios com algumas das
relações comerdais entre empre- 17 empresa5 do grupo OK". dis·
Sê ~ do setor imobiliário e ifã se o senador. Ele deu exemplos..
construção civil os quase 500~ desses negócios. Uma empr~
lefonemas registrados entr.: os obteve empréstimos do Banco
grupos Monteiro de Barros:I OK e uma fazenda em Ma19
OK, em quatro anos. Grosso do Sul foi comprada em

-sõciedade que jãfô(tiesfe.!B!.
A construção do novo prédio

do Conselho Federal da Ordem
dos Advoga0 '; 'do Brasil
(OAB), em Brasllia, também 1e
laciona os empresários Fábio
Monteiro de Barros Filho e Luiz.
Estevão. Segundo infonnou ose·
nador, essa obra foi con~ratada

com o consórcio formado entre
a Construtora Moraes Dantas e
a Monteiro de Barros. AMoraes
Damas desistiu 'do negócio e a
OAB autorizou que o Grupo
OR ólSsumisse ( compromisso.

O Estado apurou que as lI!:.
vestigações da Procuradoria..f!.2..
República em São Paulo não en·
contraram provas do em'o1Vi
mento do Grupo OR com os vcn-
cedores da licitação (lnc;al Alu
mínios/Monteiro de Barros In
vestimentos e Décio Tozzi AT-:"
quiletura) para a construção do
fórum. O consórcio AUl:uStõ
Velloso/OK ficou em se~ündo
lugar e apresentou recurso ad
ministrativo.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

:.-..... -,*- -~ ... !

~~~""'::,.:" :, t·,-~ ~~r;;jr.-.,;;;~~
......'">--_. - ---- -_25

C., '\r~ J)' ...~

Quebra de sigilo mostra
que houve 48 ligaç.ães
para o grupo OK, de

propriedade do senador

ARNALDO GAlV;'.O

BRASÍUA - A quebra do
sigilo telefônico das em

. presas contratad;;s pelo
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) de São Psulo para a cons
trucão do Fórum Trabalhista
mostrou à CPI do Judiciário
que. entre 1994 e 1998, foram
feitas 490 ligações entre empre
sas dos grupos Monteiro de Bar
ros e OK. do senador Luiz Este
\'ão (PMDB-DF). As in\'estiga
çóes também encontraram 4S te~

lefonemas feitos pelo juiz Nico
lau dos Santos Neto ao Grupo
aR. ,!lO mesmo período.

Procurado pelo Est2'~'), Luiz
Estevão negou existir Õ110izade
entre ele e o juiz. mas admitru
ter recebido três ligações de !'tI="
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As partes resolv.em neste ato firmarem o presente distrato, considerando que.

Se:."UIlào Contratante, MO~TEIRO DE BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA.. com sede na Rua Sete de liliril n°. 342 - 3°. andar, nesta Cidade, inscrita no CGC sob o ri".
67.395.202/0001-50, neste ato representada, na forma do seu ContraIo Social. por seu Diretor
Presidente, Dr. Fábio Monteiro de Barros Filho.

~/
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DISTRATO CO:\'TRATVAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Primeiro Contratante: GRUPO OK- CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, com sede
na Cidaàe de Brasília - DF, na SAU/SUL - Quaci.--a 05 - Bloco 07 - 12". anàar, inscrita no CGC sob
o n°. 01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Social, pelo seu Diretor
Lino Martins Pinto; .

1) por Contrato Particular de Promessa de VenJa e Compra e OUtrOS Pactos. tirmado emOí de
abril de 1994, cuja cópia passa a integrar a presente, o Primeiro Contratante: la) ratificnu a
promessa de venda e compra do terreno simaào na Estrada que liga Sanro ao Bairro TaiJoão. no
13° Subdisrn.to, Butan!à, com a área àe 16.795,00 metros quadraàos. ou \.6795 ha.. cujas
mediàas e c.onfrontações são as constantes lia matricula n°. 98.899.do 18". Re<.!Ís1rc de lmóveis
deSi:a Comarca, le\"aàa a efeito em 08.05.92, cujo valo'r de venda foi integralme;'te pago pelo ora
Se<::r..mdo Contratante; (b) prometeu venàer ao Segundo Contratante um terreno no Bairro de
Tabcão, no 13°. Subàistrito, Butan!à, com a área total de 21.573,00 metros quadraàos, ou

I 2.1573 ha.. cujo roteiro eo constante da matricula nO. 94.900 ào já citado Cartório de RegistrQ
i Imobiliá..!io, cujo 'valor de venda foi integralmente pago pelo Se:.oundo Comrai:ante:
12) o Primeiro Conrratame. em conjunto com a c::mdômina Argon - Comércio e Construções Ltda.
I promo\"erarn o rememoramento dos terrenos acima identificados, originanào a matricula n".
I 106.877 ào 18°. RegiStro de Imóveis desc: Comarca, em conformidade com o \1andado
1 subscrito em ':0. i 1.90, pela. Escrivã Diretor..., Rum ~azzacoratti da SilVa. do Cartório ào 1°
I Oficio, e assinado pelo :vf\1. Juiz de Direito, Dr. Francisco Eduarào Loureiro, da l~. Va:.-a,
! ambos de Registros Públicos do Fórum João Mendes Junior, des--..a Capital. e Sentença de
i 15. :0.90. ext:-aido àos Autos de Retificação de Area e Unificação (Processo ne

. 647/89), estando
I cad3s~ado pela Prefeitura \iunicipal àe São Paulo - SP sob o Contribuinte nO 171.12~.OOa]-7:

j.3) ::.s retro citad:=.s oper~ções imobiliá.""ias foram àeviàamente quitadas.

iOs ora Contrata:.,tes, ~pesar de constar na Cláusuia Décima do mencionaào Contrato àe Oi' de wril
Ide !99-1. a. sua irre\'ogaoi~i~aàe e irrerratabiliciade. ~io pre~me e na: melh~r forma.de direito,
Iresolvem dIstratar as refenaas contratações, como de tato as tem por dl$trataaa em LOCOS os seus
1te:T:lOS e condições. para que ::.s mesmas fiquem sem ned1Urn valo, e er~~:to. pelo que dedara ter
'Irecebido o Primeiro COmraraJlre do Seaundo Contratante a imponà!lCia ck RS :.845.00íMO (dois

- " I
o miihões. oitocentos e auare:l!a e cinco mil reais), peio que am~.'s os Comrata.mes.{ pagos e
l· : !

i

Junho de 2000Junho de 2000
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Documento 42
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Recompra terreno Morumbi
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.Documento 43

Contrato compra
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~t~~l'&- ~Jt~ \
~i.m<1"EIt0 DE BARROS d)>lSTRUJÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Fábio :\ionteiro de Barros Filh0 - Diretor Presidente

C0!'::;:::; ::~ E!iC,;; c: [~~Ci.Y"" ;:;~:r:::'ill-:;nt~!'

~ ;r ~ f 7 Q

Fis --,\ ~.~; -}v\ (

E, por estarem justos e contratados; na melhor forma de direito, assinam o presente instrumento, em
02 (duas) vias de igual teor e forma. na presença das testemunhas abaixo assinadas.

As panes ora CoIÍtraIantes ele<~em o foro da Cidade de São Paulo - SP para dirimir eventuais
controvérsias deste instrumento. por mais especial que outro seja.

atisfeitos de seus direitos e ha'v·eres. dão-se mutuamente lI'mais rasa, geral e irrevogável quitação
para nada mais exigirem em relação aos compromissos distratados e seu objeto. nem com
fundamento no presente instrumento. celebrado em caráter irrevogável e irrelraIávd. obrigatório às

panes. herdeiros·e sucessores.. .

.. GRffilO OK - CO>lSTRUÇÕErtlNCORPORAÇÕES S/A
Lino Martins Pinto - Diretor Presidente
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A OUTORGA.l\"TE declara que ambos os terrenos descritos eram cadastrados pela
Prefeitura Municip:11 de São Paulo - SP sob o Contribuinte na 171.224.0001-7, e foram
objeto de remembramento, originando a matricula nO 106.877 do 18° Registro de Imóveis
desta Conwca., em conionnidade com o :Mandado subscrito em 20.11.90, pela Escrivã
Diretora, Ruth r..f3zzacof3ttÍ da Silva, do C3Itório do 1° Oficio, e assinado pelo I...fl\·! Juiz
de Direito. Dr. Francisco Eduàrdo Loureiro. da i' Vara.. ambos de Recistro~b1icos do
Fórum João M~des Junior, desta Capiul, ~ Sentença de 15.10.90, e"'1;;rid<tE~s Autos de /\

!\~,
"vIV ~)

SE~·;/\[)::) FED;::~::\L

Parágr:lfo Ünico
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CLÁUSULA SEGUNDA: A OUTORG.A...NTE, em 08 de maio de 1992, prometeu
vender para a OUTORGADA a fração ideal de 50% do terreno identificado na letra ",a"
do caput da C1áu.su1a Primeír.i, cujo valor já fOi integralmente recebido, pelo que a

Ol:JTORGAI\"'TE ratifica, pelo presente, a sua PleIlll quitação, nada mais ~do a reci:unar
ou pleite:lr no que conc..'"I'Ile à dita negoC:wção imobiliária.

CL.Á.USULA. TERCElRAL : A OUTORGANTE, por este instrumento e na melhor
forma. de direito, na qualidade de proprietária e legítima possuidora da fray30 ideal de 500:()
(cinqüenta por cento) do terreno identificado na letra "b" do capur da Cláusula Primeira, 
que está livre e desembaraçado de pessoas e coisas, bem. como de gra:vames judiciais e
exttajudiciais, além de quite de impostos e taxas :l!é a presente data, promete· vendê-la
neste aro, á OUTORGADA, que se obriga a compra-to, pelo preço certo e ajustado de
CR$ 1 .492.427.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e dois m.iIhõ~ quatrocentos
e vinte e sete mil cruzeiros reais), a ser pago da seguinte forma:

Retificação de Áre3 e Unificação (Processo na 647189), reqnerido pela OUTORGANTE e
a proprietíria-condôminsl, Argon - Comércio e ConstruÇões Ltda.

a) a importância de CRS 925.000.000,00 (novecentos e vinte e cinco milhões cruzeiros
reais), neste ato, pelo que a Ol:JTORGAf'I.'TE dá plena quitação á OL'TORGADA do
valor recebido; e,

CL~"USt.iL.-\ QUARTA : ·A.ss~ consolidando a negociaç~o ~eferiíb na C'busub
Segunàa, acima, com a presentemente efetiVada :ria Cláusula Terceira, fica c...<>rto que o
objeto da venda e compra pactuada pas:;3. a ser a fração ideal tou! de 50% (cinqüenta por
cento) de ambos os terrenos indicados no capur da Cláusula .Primeira, que constituem o
imóvel retro identificado no Par.ig:rafo Único da Cláusula Primeira, deste.

SE\.:;...::>:; ~=[; ::;~ ·\L

b) o saido, no valor de CR$ 567.427.000,00 (quinhentos e sessenta e sele milhões.
quatrocentos e vinte e sete mil erozeircs reais), a ser atu.a1izado com base na variação da
cotay30 comercial do dólar norte-americano no dia anterior à da efetivação do pagamento,
acrescido dos juros de 1 % (um por cento) ao mês pro rata die: será pago até o dia 30 de
junho de 1994.

CL~FSUL.A QULl\TTA : A Ol:.1TORGA.!'\'TE declara, também, que, em acatLT!lcnto a
àispositivo legal (artigos 632 e 633 ooSódigo Civil). ofereceu a retro mencionada
condômina ArQ:on - Comércio e Construcões Lrda.. inscrita no CGC/!vfF sob o -nO.
005.316.081/0Õ01-95 o direito de preferência para a ~ção da fraçã.o1ã.eal objeto deste /\
instrumento, a qual mo manifestou interesse, não hzvendo. destarte:tt'ÓbiC.e para. ai \
ef::r..r...·ação desta negociação imobili:iri.a \l
~ ,,..,.J /'

/:1~. .. . )
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CONTR4..TO PARTICULAR DF.
PROMESSA DE VE...l\lDA E COMPRA
DE IM:ÓVEL E Ol)TROS PACTOS. na

forma abah:o:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A OUTORGANTE. atr:l\'~ d:l escriwra públi~ J:: compr;;
e venda lavrada no 1°. Oficio de Notas da Cidade de Brasilia - DF. no Livro nO 1437. i~

fls. 075, em 15.08.88, devid;unente registrada nas matriculas nOs, 94.9.00 e 98.899 do i8°,
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP, adquiriu, em condomínio com a
empresa .~on - Comércio e ConstrUções Lt~ (CGC:MF na. 00.531.608100047-95),
dois imàve':.s design.:ldos como: (a) o primeiro. um tem:no situado Il:l Estrada qu.: lig;i
S:mto ao Bairro T:1boão, no 13° Subdistrito; Bmantã, com a âr~ de 16.795,00 m::ras
quadrados. ou 1,5795 ha., cujas medidas e confrontações são as constantes da ma!IÍcub na
98.899 do 180 Registro de Imóveis desta Comarca; e, (b) o segundo, um terreno no BJirro
de Taboão, no 130 Subdi'>tritQ, Butantã, com:1 área total de 21 .573,00 metros quadr::dos,
ou 21.573 ha.. cujo roreiro é o constante da maIricuia na. 9..+.900 do já ciudo CanÓri0 de
Registro Imobiliário.

fJ:'~!i~c- d';;..~l.i:" .':,.SZ~ ~<1I1amenlê:

;'t- P -··----Zf
Fls. \ '-\'~S~ \.,\------.-. \. -J-\

Pelo presente instrumenro particular de promessa de venda c compra, de um lado,
na qwlicl3de de· Promitente Outoigante Vendedora, adi:mte designada simplesmente
OUrORGANTE. GRLTPO' OK - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/.4,.. com
sede na rua Guararapes nO 1855, 10 andar, na. Cidade de São Paulo - SP, inscrito no CGC
sob o nO. 01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Socra!.
pelo seu Diretor Presidente tino Martins Pinto e, de outro lado na qualid3de de Promitente
Outorgada Compradora, adiante designada simplesmente OUTORGADA, MONTEIRO
DE BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPOR4..ÇÔES LTD.4..., com sede na Rua
Sete de Abril nO. 342 - 30, andar, nesta Cidade, inscrita no CGC sob o n~.

67.395.202'.0001-50, neste aro repres~ na forma do seu Contrato Socia~ por seu
Diretor Presidente, Or. Fábio. Monteiro de Barros Filho, resolvem, de comum acordo,
ajustar a presente contratação de venda e compra, mediante as cláusulas e condíções
a~e~en~. .
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q,.~USULA SEXTA : A OUTORGADA, será imitida, pe1a OurORGANTE, na posse
da fração ideal do imóvel em objeto, bem como daquela que comsponde ao terreno
retendo na Cláusula. Segunda deste instromemo, no ato âalavratura da esCrltuta de venda e
compra, qu.'lndo passará a arcar, na proporcionalidade direta da fração idem ora prometida
vender, com todos os encargos que venham a recair sobre o imóvel a partir daquela data.

Parágrafo Único

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o F.oro da Comarca de São Paulo - SP,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento,

Assim, por esmrem justos e acordados, na melhor forma de direito, assinam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igu;:ú teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo identificadas,

A OUTORGAl\'TE se obriga a manter sempre em dia, até a data da 1a;t.'1'atura da escritura
mencionada nesta Cláusula, .índependentem.eme do CtlSteio· pela Axgon - Comércio e
Construções Ltda., os impostos, taxas e contribuições que onerem a totalidade do imóvel
referido no Parágrafo Único da Cláusula Primeira, deste.

cLÁUSULA SÉTIMA : A OUTORGANTE se compromete c se obriga, p:lr.1 o fim
especi.:fico de possibilitar a lavrah1r:l. da escritura pública de venda e compra., após a devida
quitação do preço total avençado na Cláusula Terc.,'"Íra, a apresentar, no pnlZO de 20 (vinte)
di.as após o recebimento por escrito da solicitação feita pela OUTORGADA, todas as
certidões prel.istas em lei das Comarcas do foro do imóvel e de sua sede~ além de
quaisquer outros documentos que venham a ser exigidos por detenninação legal, de forma
a não pemritir qualquer imPedimento para a efetivação do ato juridico translativo da
propded.1de e seu COIL'leqüente registro no Cartório de Registro Imobiliário.

São Paulo. Oí de abriÍ de 1994

~~GtupoOK-C~
.~:r~L~l U;
~=c=~efu_~ rOVTORG~ 5es Ltda. \

CLÁUSULA OITAVA: A OUTORGANTE se obrig:l, também, a não grav:Ir a fração
ide:l1 de 50~ó (cinqüenta por cento) do imóvel remembrado em objeto, 3 qualquer titulo,
pretexto ou mot:ív:lção, mantendo-o sempre desonerado de ônus e, obrig:l.ções par::t com
terc~iros.

TESTEl\·n.:!)"''HAS:

,-~~>",,:-~'~Yf:::
/'

CLÁt:.Sl7LA NONA: O descumprimento de qualquer condição eiou situação ex-pressas
nas clãtL'iulas.deste instrumento, índepçndentf.mente das medidas judiciais ou extrajudiciais
que sejam eventualmente necessárUJ.s para 1el.1lr li. termo 'fin:ll a presente contr~,

implicará na obrigação do OUTORGANTE ao pagamento ã. or.JTORGAD.<\ de uma
mulC3 p~nal contrWl:ú de 20% (vinte por cento) sobre o valor d::sC3 oper:1Ção imobili:im
corrigiáa monet::lriamenre, com base na variação cambial do dólar oficial nane-americano,
pratic;)do no dia antc:rior ao do pagamento, acrescida de juros de I %(um por cento) ao
m~s. at~ à data do derivo adimplemento.

éf/F-fr-..~./j.-::: ,~"t",:r-f..ç(:.. ji,..:.:; t<él.S

é' -f-.
...;.:a. -=-- I \ C: (f ~

~
U;/J~co

1ft:) \{ '-i. L(0Cf 9r; .1/~~~'lf

.:-:,~ ~~fAC~("1 :--fC,~.~=~.c~,L

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento, celebrndo em c
llTetrati\'e~ ê obrigatória às partes, extensiva aos seus herdeiros e suceSso

~
t!~~~:'~'~~:2'-:;;"?~

\ '~\ (\ "" ,--',
J
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Construções e Incorporações S/A..
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Livros Razão e Diário do :Grupo OK 
Terreno Morumbi
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A Ui l'<.IH,GA"'TE declara que ambo:; os ternmU$ descritos eram cadasÍr.ldos pela
Pn:Lii:r;; :'-.lunidp:ll de S3il Paulo - SP sob o Contribuinte n' 171.22-1-.,0001-7, e for:!r.1
ob.i..:;" J..: remcmbramenio. oricinando a matricula n~ 106.877 .:ia 18° Ri:cisüo de rmó';cis
d:::,r;: !'. ';n;m:a, em cOTÜ~'TTlli(!ade com o \l:mdado ~ubscrifC' ~;n :D.lJ }Xl. pel3 E~cri\':i
Dir~"'I:':. lü.:th '\uzz;l;;or;;:Ü JJ Silva. do C;lrtÓriO Jo I~ ufi:.iu. ;; a.sS4"1::t.!O pelo ~J).l .rui~

~~;,. ;':"~~);i~'J~'''J'~~,;;J~~:;: g;~~;.;~;~;:~~~~:~~;~:~ ]\:\'
:;.. I '::;y, '-I ~ _L/. ,~ ----' ! '~J"-----':;; \

P:Jr:l~':,,;:!'r) Cnico
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Retiílc:lç30 de .4..re:l e Vniíic.:Jç50 (Processo n° 647!89);-requerido pel:l OVTORGA:.'-i!E e
a propriecirin-.:ondõmi.l1a, Argon .. Comércio'e Constru~ões Ltda.

3) a ii'TIp'::;"',.ind.l d~ CRS 9:5.000.000,00 (novecentos e vi.,."ne :;: .cinco milhões cruzeiros
re:lÍ.s), neste ato. pelo que :i OuiORG.-L'-iTI d.i pler~ quitação i OL"TORGADA do
valor recebido: e.

CLÁrsrLA TERCEIRA.L : .-\ OUTORG...í..NTE. por este ÍIL<:tru..'l1enlo e na melhor
form... de direito. na qualicL.de de proprietária e legítima possuidora da fraç50 ide:!l de 50%
(cinqüent:l por cento) do terreno identificado na letr:J "'b'" do C3put d:1 Cüusub Primeira,
que est4Í Ir,Te e desúrrbaraç:i.do de pessoas e ;;oÍS:l5, bem como de gravames juáiciais e
ex!rajudici:lis. :llem de quite de impostos e ta-.;as :lté a presente &t:l, promete vendê-b,
neste :ira, i OGTORG.-\.DA., qu: se obriga a I.:omprá..lo, pdo preço l.:ertO e :ljU;Stado de
CRS 1 .492.427.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhõe~ qU:lIrccentos
e vin!i:' e ~t'[e mil cruzeiros re:risj, a ser pago da seguinte forrna:

CLÁFsrLA SEGC;\1DA : .-\ OUTORGAl'\j"TE, em 0& de maíode 1992, prometeu
vender para a Ol'TORG.-\D.-\ 3 fraçjo ide:l1 de 50% do terreno identificado na 1:1I'J ":I"

do caput da Cl:íusuIa Primeira, cujo ,...alor já íOi integralmente recebido, pelo que :l

OUTOlrG"~.NTEratifica, pé10 presenre, a SU:l PleruI quitação, nada mms tendo a rccJ:un:u
ou pleire::r no que concerne ã dita negociação imobiIi:iri:l. .

CL.-<"l:SCl.A Q'L-.-illTA : Assim, conso!i6,-:.JG 30 ne~oci:lç50 referieb na C!:!l!sub
Segumia. 3Cima, com a presenIemenEe ;:[~rivad;} na Ciáusuia Tcr..:eira, ti;;;} c·erto 'lu:;" o
objt'r,; ..b ,,'enJ;l c: compra pactll:lJ:! p~S:l :l ser :l frJç50 ide:!! to!:!l de Sooó (cbqüenta por
cento; Je :lTnb05 os terrenos in.iiwdos no wput dJ. Oiusula. Primeira, que consútueJIl u
i!TI0'·;:) ,:::;-n id;:nri5c::.do no P::r:g:.fo (ruco d;;. CJ;íusula Pr'...m:::ir:l. deste.

CL\l:SL:L-i. Q'lT\"TA : A O'l"TORG...L"\"TE d;:;:bn, !.J!1:b~m, que, em a~,!!:t:."'!1el1!O ;;.

áispU'i11\ \.1 i~gai t.al1igo$ 632 e 63.3 tio Código ('1\11).. (,1"creceu a retro ln~nci(ln~ldJ

conl~tii~:r;~! ....;.r~on - C~..i!l1~rcic :: C0nstru~c'~::i L:d:.L. insctira no CGC.).IF ~ob o nC".

~t~:Z'~;,~~:r~;~;~~:~S~;:~:~ :"~'h-~,~~i,;~,~";'>;:1.:~:; ~~i~Cp~~~i~
~ :''-.-._",-/ '"

!. '.'

b) o saldo. no vaior de CRS 567.42í.OOO.GO !ouinhentos e sessenta e sete munoes.
qll:nrc~e~lfos e vinte e sete .:r.il ç;uzeiros reJis), :I 's~r aru.,iliZ.1do com base na variaç30 d:!
cotaç~o \,;umercial do dói:lr norte·amt:1'Íc~o no dia amerior :i da efem;açiio do pag:nnento.
acres:::ido dos juros de 1 ?ó (urn por cento) ao mes pro rarJ me, será pago até o dia 30 de
ju.."Úl0 de i99~.

Junho de 2000
Junho de 2000

CONTR.no PARTICULAR DE
PROMESSA DE VENDA E CO~[PR-\

DE IMÓVEL E OVTROS PACTOS. n:l

fonna nbah:o:

DIÁRiO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CLÜ'Sl"LA PR~'fEIR.-\:A OUTORGAl\"TE. atra\'~s da l:scrirura públicade compra
e vemb. !:l'T:l& no la. Oficiode '~otas da Cidade de Brasília .. DF. no livro na 1437: :is
fls. 075, em 15.08.88, de\oidamente registrada nas matriculas nas, 9~.900 e 98.899 do i.8°,
Registro de ImÓv.;is da Comarca de São Paulo .. SP, adquiriu, em condomínio com a
empr;:'f':::i Argon - Corn~ido e Construções Ltd3, (CGC'1:lF n°, 00.531.608/00047-95),
dois im0"":is \,h:signados cumo: (:1) o primeiro. um terreno situ:J.do na Estrada qu:;:·li.gz.
SanlP :1(' Bairro Ta\1030. no }30 Subdistriro. But:mt3.. com a áre:! de 16.i95.00 melros
qtUJr..h':C's. CU 1,5795 na:, cuj:tS medidas e conrrontaçõ'es são as constantes da ~a!.!Ícula nO
98.~'1'! ut) i ~o i<,egistro ddmúveis desta Comarca; ç, (b) o segundo, um terreno no Bairro
de: T:lbJ:l,l, no 13~ Subdistrito, Butmrã, com a área total de 21 .573,00 metros qU.:!drados,
ou :: :.573 ha.. cujo roteiro ~ ü constante da matrü;u[a n". 94.900 do ji cit::.dn Carrório de
R;:~":'-' :'''TIobili;irio. .

Pelo presenTe .instnImento particular de promessa de venda e compr:l, de um lado,
na qu::licbde de Promitente Outorg;mte: Vende:dora, adiante: designada SÍInplel>mente
Ol.iTOR@:-\l~TI, GRl'PO OK - CONSTRliÇÕES E L'1CORPORAÇÕES S/A.. com
sede lU TU:l Guararapes n" 1855, 10 andar, na Cidade de São P:lulo - SP, inscrito no CGC
sob \.' n". 01.535.16010001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Social
pelo seu Diretor Presidente Uno lvIartins Pinto e, de outro lado na qualidade de Promitente
Outorg::.í:la Compradora, adiante designada simplesmente ODiORGADA, MONTEIRO
DE .BARROS CO;-.iSTRliÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., com sede na Rua
Sete de Abril nO. 342 .. 3", andar, nesta Cidade, inscrita no éGC sob o n".
67.395.2020001-50. neste ato representada, na forma do seu Contr:lto Socm!, por seu
Diretvr Presidente. Dr. Fábio Monteiro de Barros filho. resolvem. de comum acordo.
ajustar a presente' contratação de venda e compra, mediante as ~láusulas e condiçõe~
adiante elcnc:llbs.
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Parágrafo tnico

CLÁTSlLA OITAYA : A OL"TORGAl'lllE se obriga, também, a não gravar a fração
ideal de 50~o (cinqüenu por cento) do imóvel rernembrado em obj",to, ;;. qu.:úquer tiLUlo,
prete~\!'o nu morn-::ç:io, mantendo·o sempre desonerJdo de õnus e óbrig:lç3es pJI.l com
r:;;rc~ir~:;.

Quinta·feira 22 01509
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São Paulo, 07 de abril de 1994

(;2 ~::..::::2 .... -.--... ~. ~ -----;-/ <n---:7- -.-:.:>
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Grupo Oh: - ConstrJ,lÇ.{ies-êÍÍlcorpór.!ções S/A

~:;c~l/~~\Nv)liQ't
}.Ionteir~~~ Er:rros Const.T"l.1çõ::s e Inccrpkções Lt6. . (. \
OFTOKG::WA \

CL.ÁUSFLA. DÉCIl\·:r..\ PRThIEIRA : Fica cleitõo Foro da Conurc:l de São Paulo -"sP.
com e.~clusão de qualquer outro, por mais pri",i1~do que seja ou venlu :l ser, p:JO dir:iII6
quaisquer controvérsias oriundas do presente ínslrUmenIO.

Assim. por estarem justos e acordados, na melhor forma de direito, :lSSúum o
presente instrumento em 02 (drms) \'Í:Js de igu.1l teor e foITIl:l, na presenç:l d:lS testcmunb.l!s
;tb:!ÍXo ídenri:ficad:ls.

rr::"I":E'.fl.-:\1-l..:t.5:

--.::::.~.: -- .. :::::.~
/ ~.- --::::: -
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A OlITORGA.:."lE se obriga a mantersempre em dia, até :I data cb la'\TIltura dJ escritura
mencionada nesta Cláusula. independentemente do custeio pela Argon o Comércio e
Construções Ltda., 05 impostos, IJX,1S e contnõuiçães que onerem a totalidade do imóvel
reiêrido no Parágrafo Único d.1 CHll.;;ula Primeira., deste. .

CL.-\l"Sll-A SÉTBi~ : A Ol-:rORGAr'tTE se: compromete:: se obrig:l, pZIra o tiro
espe:.:ífico de possibiliur a la\Tatura da escritura públícZI de venda e comprá, após a de'\·ida
quiL<1~ão liô preço total avençadonà Cláusula Tere.eira, a apresentar, no prazo de 20 (vinte')'
dbs :lpÓS o recebimenio por escrito d., solicitação feita peb OUTORG.WA, todas as
c::nid5cs pr;\1sr.;;.;; em lei das Camarcas do foro do imóvel'e de SU.:l sede, além de
quaisqn~r OUiros documentos que \"enlum a ser exigidos por derennmação legal, de forma
a nào pel.111Üir quclq~er impedime:...to para a etetivação do ato jurídico translativo d:l
propried:tde e seu comeqüeme registro no Cartório de Registro Imobili:irio.

CJ;....\l'Sl'LA SEXTA: A OVTORGADA, seciimitic1:l, peb OlJTORG.·~..l"iTE, TI:! pOS5(j

ih fr;;lç30 ide:u do ímó\·el em objeto, bem como daquela que ~oITesponde ao terreno
referido lU CláusuL1 Segunda desie instrumento. no ato da la''l.4turn d.1 escritura de venel:! e
compr:l, qu.1ndo p:lSs:ld a ar~:Ir, 'n:J proporcionàJidJde diret:l da fr:lç;io idc.:ll ora prometida
vender. com todos os encargos que ....enh:un a rec:Ur sobre o imóvel a ptlrtir daquel.1 data.

CL.i..l'-S'l.1.",l,. ':\"O:'\A ; O de~C\lmplimento de qualquer condição e/ou situ~,ção (;xpress<ls
nas cbusulas deSi:: instrumento, independentemente das medicbs judicÍ:1is ou extrajudici:lis
que s.::j:..m e·;ent"u.:ilineme neCCSS:l11.l5 para levar a temIa fuul a presente cont:auç.io.
impli..::r;i ii:1 obripçso do Ol'TORG.~'nE JO pJg.:unenro à OVTORG.-ill.-\ de uma
rnult;} p;;::;;:l ";ür:tf:tnci Je :0"0 ('.i..-1!;; por cento) sobre o v:l1cr desta operaç5ü irnubili:íri.:l
ccm;i,b ~C'nel:;ri:J.memt::, ,;om h;:"c n;J. \·:lri:lç.io e:lmbial do dólar otici;l1 nonc-;lrnc:riC:lno,
çr:.:ü·__ J :i0 -":1:1 JnI~riGr :lO Jü pJg~111 ....r"tlo, a~rt;s:.;idJ J~ juros dt~ 1 °à(Uill por ..:enro) ilO

m;;s...l~ .1 ..í:lia ...io ddi\.() a...iimph:ll1clll0.
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Primeiro Centratante: GRUPO OK - CONSTRUÇÕES E L'iCORPORAÇÕES S/A, com sede
na Cidade de Brasília - DF, na SAUlSUL - Quadra 05 - Bloco 07 - 12". andar, inscrita no CGC sob

., o na. 01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Social, pelo seu Diretor
Lino Martins Pinto;

Seh'Undo Contratame, MO:\TEIRO DE BARROS COXSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTOA., com sede na Rua Sete de Abril na. 342 - 30

• andar, nesta Cídade, inscrita no CGC sob o na.
67.395.:02/0001-50, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social, por seu Diretor
Presidente, Dr: Fábio Momeiro de Barros filho.

IAs pa.i1es resolvem neste ato firmarem o ~resente distrato, considerando que:

Quinta-feira 22 01511DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

As partes ora Contratantes elegem o foro da Cidade de São Paulo - SP para dirimir eventuais
controvêrsias deste instrumento, por mais especial que outro seja

E, por estarem justos e contratados, na melhor forma de direito, assinam O preSente instrumento, em
02 (duas i vias dc igual teor e fonr.a, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

satisfeitos de seus direitos e haveres, dão-se mutuamente a mais rasa, ,geral e irrevogável quitação
para nada mais exigirem em relação aos compromissos distratados e seu objeto, nem com
fundamento no presente instrumento, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigatório às
partes, herdeiros e sucessores. .

SE~~~·.S:C! ==C=;.:·~
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GRUPO OK ~ ~O:-lSTRUÇÕE~R.PORAÇÕES S/A

.Lino rvlaii:ins Pinto - Diretor Presidente

I~ I '. /l'o: .
Iitt1kf" ~l' cl,- i\s-vvCi. '---\.1' .
.\.fON"TE1fO DE BARROS ebNSTRU40ES E fKCORPOR..\ÇOES LTD.Á..
Hbio .\'10meiro de Barros Filho - Diretor Presidente

Junho de 2000Junho de 2000

DISTRATO CO~TTRATUAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

1) por Comrato P:micu!ar de Promessa de Venda e Compra e Outros Pactos, fimlado em 07 de
abril de 1994, cuja c-épia passa a integrar a presente, o Primeiro Contratante: (a) ratificou a
promessa de venda e compra do terreno situado na Estrada que liga: Santo ao Bairro Taboão. no
13°. Subdistriro, Butamâ, com a área de 16.795,00 metros quadrados, ou 1,6795 ha, cujas
medidas e confrontações são as constantes da matricula na. 98.899 do 180

• Re<distro de Imóveis
desta Comarca, levada a efeito em 08.05.92, cujo valor de venda foi integralmente pago pelo ora
Se<dundo Contratante; (b) prometeu vender ao Segundo Contratante um terreno no Bairro de
Taboão, no 13°. Subdistrito, Butantã, com a área total de 21.573,00 metros quadrados, ou

I 2,1573 ha., cujo roteiro é o constante da matrícula n°. 94.900 do já citado Cartório de R~gistro

I lmobiliário, cujo valor de' 'lenda foi integralmente pago pelo Segundo Contratante;
12) o Primeiro Conrratante_ em conjuilto com a condômina Argon - Comércio e Construções Ltda.,
, promo\"eram o remembramento dos terrenos acima identificados, originancio a matricula n°.
I 106.877 ào 13°. Regimo de Imóveis desta Cómarca, em conformidade com o .\1andado

I
subscri.o em :0.11.90, pela Escrivã Diretora, Ruth :víazzacoratti da Silva, do çartório do ]0.

Oficio. e assinaào pelo '\·1:-'·1. Juiz de Direito, Dr. Francisco Eduardo Loureiro, da I~. Vara,
a41bos de Registros Publicas do Fórum João Mendes Junior, desta Capital. e Sentença de

! 15.10.90, extraido dos Autos de Retificação de Área e Unificação (Processo na. 647i89), estando

I
cadastrado j::e!a Prefeitura \"1unicipal-de São Paulo - SP sob o Contribuinte n~. i71.224.0001-7;

,.3) 3.S retro óadzs operações im(1bilii:-ias foram devidamente quitadas.

los ora Contratantes. 3.lJesar de COIlSiar na Cláusula Décima do mencionado C.1!1tralo de 07 de abril
Ide 199.1, ~. sua iríe\'og,,?i~idade ~ irr::tratabiEdad~. p~lo pres~nre e n~ melh~1í forma .de direito.
1resolvem OISlratar as retencas com~at:;ções. como de lato as tem por dlStra!aca em toCOS os s~s

Ilermos e condições. para que :,$ r:1I:S1:1:J.S tiquem sem nenhum valer e eieito. pelo que àed3ra ter
Irecebido o P:i:ne:ro COntrm~:n<: d(! SI:!!unào Contratante a importância <k RS 2oS-+5.00í~(HJ ídois

I "I - . . - . . I b I .
.171':'10.<:S. oltncemo;; e quar':-:1:a ;; '::I:C0 mIl reaIs). PC,: qI,;e am os (1S lr0mrala~!eS'i p<'.gll~ .:

\ 1-K. \ 'vv" r\
j' ti~I;~:~::~.~:~"'~'1~

':'; . \7'\c,c.- ._}v
-... --..J
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLI;MENTO
Quinta-feira 22 01513

Sc~,I;:,·.:'C FE[1E::'~~i~.L

2.845.000

'H!

TOTAL 1.845.000
====

R$

30110197

J3;?!::;!:~ç~.~ ..Z~~ ~::ff"
~;, .._-~ 5[ ~:_-_.{/

11106197 350.000
01/07/97 41.678
02J07/97 2.148.322
30109197 15.000
16110/97 60.000
17/10/97 60.000
20/11/97 80.000
17/12197 90.000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Valor da Transacao:

Data da TranSacao :

1. RECOMPRA DO TERRENO - FASE 1 e 2

Forma de Pagamento

Junho de 2000.junho de 2000

36.270
81.230

279.687

254.545

863.430

50.761
319.797
284.264

654.822

170.000

170.000

117.500

Bi

1.529.336

1.513.960

. 332.468

531.137

g§

50.000.000
315.000.000
280.000.000

897.000.000

700.000.000

645.000.000

1.492.427.000
1.513.960

1.492.427.000

TOTAL GERAL

Total

07104194

07104194

29/04194

30/04194

25/11/94

06i07194

CR$
R$

US$ comerdal + 1% em

Pagamento em

Saldo Devedor em 07104194

Saldo Devedor em 30104194

Pagamento em

Saldo Devedor em 25/11194

Pagamento em

Saldo Devedor em .29/04194

Pagamento em

Saldo Devedor em 06/07194

. Pagamento em

Valor da Transacao:

Data da Transacao :

Ifldice de Correcao :

1. AQUISICAO DO TERRENO - FASE Z

Forma de Pagamento

01512 Quinta-feira22
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" Tempo e no EsPOfo
.José Del Picchia Filho
. Celso Mauro Ribeiro iJel Picchia

g um Código de Ética Peritial

,Perito de Documentos (Documentólogo ou Documentoçopista), ou de qualquer
'ra especialidade, não deve esquecer que: .

Nã~ éJui!{i por conseguinte, não lhe éfacultado oferecer conc/mão, sem.
ydamentá-la tecnicamente;
.'- Não étestemunha: assim nãápode basear seupronunciamento naquilo que ouviu
.';Jf"foi confessado; "

i -Apurafatos fisicos, com imparcialidade e. acuidade, 4emonstrando-os ou
yProvando-os, devidamente, sempre quepossivel,'" "

.Analisa ecoordena esseiJatos, ti lu~ tk ma experiêm:i/Ttécnica ede seus
r~hecimentos cient[ficos;

'.; Redige seus laudos tom método, precisão eclareza, sem esquecer que serão
ieciadosporpessoas.de nível universitário, mas, raramente, por espe~alistas- .
matéria;

- Não se deixa influenciarpor injunçõespolíticas,famz"/iares OI/ de
-jzade] ou outras de natureza subalterna;

]1 - Não se omite 01/ silencia sobrefa~os que] aparentemente) possam .enfraquecer a
~t~ Jz cflnclusão pericial, explitando-os oujustificando-os, sempre quepossive4 mesmo
1não tenham sido objetos de quesitos;

:II -Pleiteia remuneração condigna para seu trabalho] sem estimativa
.1gerada esem pef?7/itir seu abiltamento;

<-Aceita como contingência natural da lutajudiciária as criticas econtribuições
I~Jorem feitas ao seu laudo] desde que se tratem de ponderações de ordem técnica;

.,'; Não recusa encargojudiciário) a não serpor motivo relevante] de n~tureza

,;~icaJ legal ou ética.
d
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Reprográfica da in/ ;, i

todas as .rolhas· está anexa. (J, final

do presente.

. .·;'~:c:~~,.'···, .. ".' l~

f~: .----.~~·-rs~-&-p:.
./

Também em continuidade será

impressa a imagem digitalizada. ligeiramente

reduzida. da primeira folha deste TERMO DE
ACORDO. digitalizada antes de serem

destacados os grampos visando. aqui e em face

a todos os demais documentos. evidenciar o

estado exato de sua apresentação para as

análises periciais,

De se alertar. ademais. que houve

neces'sidade de remoção dos grampos. para

estudo aperfeiçoado das perfurações. bordas

dos suportes. etc. Os grampos extraídos estão

.anexados. em envelopes lacrados. ao final desce

trabalho pericial. prevenindo possa ha::Jer

interesse de exames especificas e/ou outros .

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

b) - ":l'.B.RMQ DE .A..C.O..RP_Q",

es~abelecido entre o "Grupo OE' e a

.. Saenco". ~atado de "São Paulo. O1 de março

de 1996". composto em quatro folhas

anopistó.grafas de papel banco. liso. medindo

210 x 296 (A-4l. timbrado em vermelho no

canto superior direito !"GRUPO Olt."l..

editado em impressora "inkjet" (jato de tinta).

assinado 'ao final e rubricado a esferográfica e

a hidrográfica (ponta de feltro) nas folhas

iniciais, mantido o conjunto por grampos

metálicos.

Junho de 2000

\

a

.0

peças

f/1

instrumentos

..~.. ,.~~

Constituíram

ruas primeiras. mantido

. metálicos ·comuns.

última ·-folha e rubricado

SE~~A.DCjFEDEP~L

::~~'~:~i~

na

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

motivo-pericial os

•" ,;....:i'~;•••-...::..: -,••••

(em seguida está impressa imagem digitalizada.
ligeiranl<mr€ reduzida. de sua primeira .rolha.
digitalizada antes de serem destacados os grampos 
Reprográfica integral está anexa ao .final do presente)

esferográfica nas

conjunto por gram-r

assinado

~1Il1lt.~ii5.a.nmr.5

a) - ~CONTRATO .PARTICULAR_ DE .PR.OM.ESSA..DE

VENDA E_. COMPRA_.JJ..E_JMÓJlEL_E_OUTROS

PACTOS". tendo corno ~OUTORGANTE, GRUPO OX

-CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A". e corno

~ OUTORGADA, MONTEIRO DE BARROS

CO:N:STRUÇÕES E INCORP,ORAÇÕES LTDA.".

datado de "São Paulo, 07 de abril de 1994".

lavrado _em três fr 1:, as anopist.ógrafas de papel

amarelo claro. : _ledindo 214 x 280 milimetros.

com texto e.:" L.ado em impressora matricial.

----~~!-..-.. ~':::'-:;:~;":.':..' .... :. ..
01560 Quinta-feira 22
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São. válidas para este documento

as mesmas observações precedentes

(inclusive quanto à conservação dos

grampos). reLativas às reproduções

técnicas e de preservação/demonstrativos

do estado Jisico dos documentos.
SENADO ç:'ECléRf\L

.. GCHS,';!',: :':;!Il:tiC~ ~ z.;~'~~ ";'1(1!''1'1'''9?
1?-êf--· --_.~ .

~Is. \. I~..kJLM
"»

Também se encontram. à

esquerda da margem impressa vertical.

perfurações cjrculares com caraclerísticos

de Zoeneeken (furos circulares, . em

distãnclas padronizad·as. destinados ao

arquivamento em pastas do ~ipo "A-Z" ou

com grampos dupTos, '''R,?meu e Julieta").

d). . "DIS.T.RATO..~CONTRATUAL". tendo

como Primeiro Contratante: "GRUP9 OK •

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES S/A". e

como Segundo ..contratante: . "M01!'fEIRO DE

BARROS CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES LTDA.". datado de lO São

Paulo. 30 de outubro de 1997", em duas

folhas de papel branco, liso e anopistógrafo

medindo 216 x 27s-n;iÍimetros. editado em

impressora jacto-de-tinta. assinado e

rubricado a esferográfica e "roUer-ball".

presas as folhas por grampos metálicos

comuns. no canto superior esquerdo.

---.,;~~-l~--·--
Junho de 2000Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

Adernais dos 03 (trés) grampos; à margem

(o superior parcialmente rompido e quase despregado)

constam. na lateral esquerda. perfurações em

coluna. seqüenciais e retangulares. próprias

das encadernações com espirais plásticas.

e;:":;~'~.-'C='9~
__-"-I ·..';.JC· .1.. ...4(

As mesmas observações referentes
às reproduções e gmmpos. efetivadas à folha
04 deste laudo. valem para o caso particular e
es . -dfico desra peça.

c) - "CONTRATO -PARTICULAR .. DE

CONSOLIDAÇÃO- E AJUSTE .DE

CONTRATAÇÕES E ACORDOS....... . E

OUTROS PACTOS", tendo corno: "PRIMEIRA

CONTRATANTlr o "GRUPO OK

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A". e

corno "SEGUNDA CONTRATANTE" "MONTEIRO

DE BARROS CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES LTDA." Encontra-se ao

final datado de "São Paulo. 28 de maio de

1977". sendo integrado por cinco folhas

anopistógrafas de papel branco amarelado.

liso. medindo 211 x 312 milímetros. timbrado

à esquerda {"GRUPO OK'" também em

vermelho. editado em impressora "inlc-jel".

assinado e rubricado pelos representantes

das empresas através de esferográficas. O

conjunto. ·na forma usualeslá mantido por

grampos metàlicos comuns.

01562 Quinta-feira 22



Com exceções ás análises químicas.

cuja produção entende o signatário independe da

Documentoscopia. mesmo quando aplicadas a

documentos. e que poderão ser efetivadas por pessoas

especializadas. com muito maior conhecimento.

propriedade e ciência do que estaria ao alcance do

documentõlogo infra-assinado. todos os demais

recursos técnicos susceptív.eis de esclarecerem a

questão proposta foram intentados. E. como· "de nossa

norma. entendemos despicienda sua explanação

pormenorizada eis -que nos fundamentos á conclusão

pericial poderão ser perfeitamente avaliadas a

metodol0l2:ia bem como os equipamentos utilizados.

~~~:~~~~rl'~1;J
-.0 . ,. v, (C! i"C:-r!!-A.-
\·i.:___ "-.,.. v I
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Pari~ro l1Dico

CL,\lISULA PRIMEIRA: A OUTORGANTE. atmis d:l c::scritur.1 públit.::! d:: comprJ
e venda !lrvrad:l no 1°. Oficie> de Nota... da Cidade =·Brasília - DF, no Uvro nO 1437. io<
fls. 075, em IS.08.8&, dc\icbmcnlc registr;ub nas tII3tI'Íl:lIbs n"s, 94.900 e 980899 do 18",
Rc:gimo de Imóveis da Comarca de São Paulo·· sp. adquiriu, em c:ondominio com a
empresa Argon - Cornemo e C'otISlnIÇÕeS IJd3. (CGC!MF nO. OO.S31.608:~7·9S).

dois imõ"-cis~ como: (li) o primeiro. um lem:nO Ei1u:ldo t'l:l Eslr:ul:1 que: lig;l
S3Jllc> an Bairro T:0030. no 13° Suhdístrito. But:mti Clltl1 a .n: de 16.795,00 metros
qu:dr.ldos. ou 1.5795ba... cujas medidas c ClltÚilllIIal;Õ s30 as COtI5l:lD1cs da matricub n°
98.899 do ISO Registro de 1mÓ'o'I:is dcsQ Comarca: e, (b)o~, um tc:rreno no Bairro
de T:Iho3o. no 13° Subdislrito, Bwanlã, com: ãrc::l1Ob1 de 21 ,573,00 melrOS quadrJdos.,
ou 21.S73 ha.. cujo rot:iro é o eonstlUIle da maIricula nO, 94.900 do já citado Cartório de
Registro lmobilWio.

CONTRAm PARTICULAR DF.
PROMESSA DE VENDA E COMPRA
DE IMÓVEL E OUlROS PACTOS IUI
rorma ahsIm: _.

Pelo p:rescnte inslrum=to p:uticubr 11: JlI'llIIlCl= =''aIda e c::ompr.l, 11: um lado.
D:l~ =PrcmiI:ll1e 0UImg:In1e Vcadcdol::, adi=tc c!l:sigrw:b simplesmente
O{ rroRqANTE. GRl1PO OK - CONSTRUçõES E INCORPORAÇÕES SIA. com
sede na rua Gumrapc:s nO I&5S. la audar. Da Cidade 11: São Paulo - SP, inscrito no CGC
aob o nO. 01.S35.16O!OOO1-06. DCSle ato~ na fonna do seu Estatuto Social.
pelo lIeIl DRtor Pn::sid=Jc Uno M:ll'IiDs PiD1D e, 11: outI'll lado Da qu:üid:lde de Promitenle
Oulotpd:l Con1padora. ~Ic d=signada simp1esmc:nJc OUTORGADA. MONTEIRO
DE BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.. c:om s=de na Rua
Sete de Abril rf. ·342.· 3°, aud:lr, nc:stl Cid:sd=. iuscritI no CGC sob o nO.
67.395.202'0001-50. lIl:llte:ltO~ na fonna do scu Comrato Social por seu
Diretor Pn::sldc:ntc. Or. Fábio M01Ileiro 11: I3am:lll Filho, resol\'CIll, de comum acordn.
aju.o;tar a pn:scme comralaÇão de v=nda e ;ompra. mediante as c:Iáusulas e COlI~
:ldiante ele:tlCllbs.

A Ol!"("ORGM"TE dccl:àa que ambos 011 tcm:nos descritos eram cadastrados pela
Prefcitur:1 Mwúcip.11 de São Paulo - SP sob o Contribuinte n" 171.224.0001-7. e for:un
objeto de rcmemlnmcnto. origin:mdo a matriculll n" 106.877 do ISO Registro d: lmólll:is
d:st: t'om:lf::I" em ecntOnnidade com o Maulbdo subscriIo em 20.tl.90. pela Escm.i
Dimora., Ruth M:zzólcm:lIti da SiM. do C:nuirio do 1° Oficio. c assin:1do pelo MM Juiz
de Direito. Dr. Fr.mcisco Eduardo Lomeiro, tia 1" Vm., ambos de Regisv''cos do
Fórum João Mendes JllDÍor, cksu CapiL:Il. e ScnICllÇa 11: 15.10.90. CXlraÍ s AU10S de

'"'-
/:.-.-

/.~;"// ~,,-.

I
-
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Tiveram por finalidade os

exames periciais determinar se os

documentos em foco teriam sido

fabricados com o fito de produzir

provas ou. ao reverso. teriam sua

prod ução efetivada corretamente. ás

datas insertas nas peças em

epígrafe.
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OJmJr:lET][V(})§ DA- PERíCIA ._
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Pelo presente Instrumento Particular de
Consolidação e Ajuste e outrcs Pados. ele um lado, na qualidade de
PRIMEIRA CONTRANTE e daqui por diante assim designada. GRUPO OK 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES S/A. com sede na Cidade de Brasilia
- DF. Edificio OAB - 12" Andar. insoita no CGClMF sob o n"
01.535.16010001-06. neste alo representada. na fonna do seu Estalulo
Social, pelo seu Diretor Presidente Uno Martms Pinto e. de outro lado. na
qualidade de SEGUNDA CONTRATANTE e daqui por dIante assim
designada MONTEIRO DE BARROS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA., com sede na. Rua Sete de Abril n". 342 - 3".
Andar, nesta Cidade. msc:rila no CGC1MF sob o n". 67.395.202/0001-50.
neste alo representada por SlllJ Diretor Presidente Fábio MonteIro de Barros
Filho. resolvem, de comum acordo, promover a consolidação e ajuste de
c:cnIr3Iaç5es e acordos jã efetIVados • sob a modalidade de encontro de
contas. ante o disposiciona.mento de recursos financairos em moeda
naciCllSl e ooidades ímobifrárias. que viabilizaram a aquisição dEi imôvel nral
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGUAIA, daqui por dianle
designada simplesmente VENDEDORA. com sede na. Cidade de Santa
TereZínha - MT. na. Fazenda Santa Therezinha. inscrita no CGCJMF sob o nO.
03.631.3971OOO1-tJS, medianle as cláusulas e condições adiante elancadas.

CONTRATO PARnCULAR DE CONSOUDAÇÃo"E AJUSTE DE-··
CONTRATACÕES E ACORDOS JÁ e:El1VADQS. SOB A MODAUDADE
~ DE ENCONTRO DE CONTAS ANTE O DlSPOSlCIONAMENTO DE

RECURSOS FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAL E UNIDADES
IMOB!UÂR1AS. VISANDO A AQU!S!CÃO DE 1M0000s RURAIS E OUTROS

PACTOS NA FORMA ABAIXO

S~r.:;'.:-;:..: :- =.~..);:::...-.:...

~~!'C "'::_~~::':~~1

sas 514 • Bloco a -tojo 59 • r:s 70.3110 _-Df· F..- PAU 1061) 245.6000 • T.lo" 611599

cLAUSULA PRIMEIRA
As ora CONTRATANTES. através do Contrato de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel fl!lTllldo, em 22 de dezembro de 1993. com a
VENDEDORA, se cemprometeram a adquirir uma área rural com 53.964
(cinqüenta e três mil. novecentos e sessenta e quatro) hectares (ha).
desmembrada da área rural de 132.800 ha.. localizada no Municipio de
Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso. deVidamente transcrita sob o n°.
de ordem 12201. no LIVI"C 3-T (Registro Torrens), no Cartório do Primeiro
Oficio da Comar::a de Barra do Garça - MT. CUlo pa~ento operar-se-Ia
com o produto da venda dos imóveIS de propnedade eidLjslva da PRlMEI.RA
CONTRATANTE ioentilicados no Anexo N do Contratb 'tUI relendo,ou ?ela

. l:
/ hJ~;,t(
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. :.~': ..~ ;.;.. .~.';';;'~~':f~ " .. . -: ..~~._:':.- ......
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A· que o Grupo OK e a Saenco tivel'élm suas participações. desde
fevereiro de 1994. através de alocação de pessoal nas áreas de
engenharia. jurídica. de administração e comercial , bem como a
assunção de despesas necessárias 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. pessoas jurídicas em todos os
setores· de atuação do empreendimento, tudo visando a
implantação e exploração comercial do denominado Terminal;

c -que o Grupo OK e a Saenco cumpriram com todas as suas
tarefas e obrigações acordadas;

D - que a Monteiro de Barros necessita acoplar novo parceiro
comercial com experiência na área de operação e logística de

carga para atender as novas necessid..ades ~turosuários

d. emp"""",-.to:e.,. .
SEi\LL\U() FE:[H::~P..L

~;:'~"~:~)'~~,A

B- que, durante o período de atuação do Grupo OK e Saenco na
participação do empreendimento foram envidados todos os
esforços para a sua viabilização e implantação;

Dmro DE ACORDO

O presente Termo de-Acordo se refere ao
empreendimento denominado Terminal Intermodal de Cargas
Santo Antônio. situado em Duque De Caxias· RJ, e considerando:

".~.'-.... --,-, .. ,--=ca ~ ..
'. :

•• : _.; • _. • ._. :.;. o'. ........ •

•

••

'-'-"'--'--')HHtUli :iJr"l' 4tin'!i~ ~

. • Fcrid::a! dOcll'GloClltMc:ãpi~ •
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,;;::;:: ·,':'::ti~ "'2.D::::::;;':' ~,::-:a'T:e~~~
rç;c:-%-.. -" " .

/ \.:::.-_~ /' I
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As partes resolvem neste ato firman:m o presente distrlllo , considerando que :

Segundo Contratante, MONTEIRO DE BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LIDA., com sede na Rua Sete de Abril rf. 342 - 3", andar, nesta Cidade, inscrita DO CGC sob o rf.
67.395.20210001-50, neste 810 representada, na forma do seu Comr3to Soc:ial, por seu Diretor
Presidente, Dr. Fábio Monteiro de Barros Fdho .

Primeiro Co1ltrlltsltte; GRUIPO OK - CONSTRUçõES E INCORPORAçõES S/A, com sede
na Cidade de Brasilia - DF, na SAU/SUL - Quadnl 05 - Bloco 07 • 12", andar, inscrita DO cGc sob
o rf. 01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Soc:ial; pelo seu Diretor
Lino Martins Pimo;

1) por Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra e Outros PaC20s, firmado em 07 de
abril de 1994, cuja cópia passa a integrar a presente, o Primeiro Contnttante: (a) ratificou a
promessa de venda e compra do temno situado lIll Estrada que liga SantollO Bairio Taboão, no
13°. Subdistrito, Butantã, com a área de 16.795,00 metros quadrados, ou 1.6795 !la.. cujas
medidas e COIIfrontaç:ões são as constantes d2. matrícula rf. 98.899 do 18". Registro de. IMÓveis
desta Comarca, levada a efeito em 08.05.92, cujo valor de venda foi integralmente pago pelo ora
Segundo Contnttame; (b) prometeu vender ao Segundo COIIlr.l13nte um terreno no Bairro de
Taboão, no 13°. Subdístrito, Butantã, com a área total de 21.573,00 metros quadrados, ou
2,1573 ba., cujo roteiro é o constante da matricula nO. 94.900 do já citado Cartório de Registro
Imobiliário, cujo valor de venda foi integralmente pago pelo Segtmdo Contnúante;

2) o Primeiro Cantnttmtte, em conjunto com a condômina Argon - Comén:io e Construções Lula.,
promoveram o remembnunento dos terrenos acima identificados, origilllltldo a matricula n°.
106.877 do Is". Registro de Imóveis desta Comarca, em conformidade com o Mandado
subscrito em 20.11.90, pela Escrivã Diretora, Ruth Mm2l!tl:ll"at1Í da Silva, do Cartório do 1°.
Oficio, e assinado pelo MM. Juiz de Direito, Or. Fráncisco Eduanlo Loureiro, da la. Vara,
ambos de RegistroS Públicos do Fórum João MC9des Junior, desta Capital, e SelItença de
15.10.90, e:ctrlIido dos Autos de Retificação de Área e Unificação (Processo nO. 647/891 estando
caliastrado pela:Pref'eituB Municipal de São Paulo - SP sob o Contribuinte n". 171.224.0001-7;

3) as rmtl citadas~ imobiliárias funIm devidameute quitadas.

Os ora Conttlltlurtes, apesar de coostar na Cláusula Décima do mencionado Collt1"l!10 de 07 de abril
de 1994, 11 sua ~1idade" e irretnttabilidade, pelo presente e na melhor forma de direito,
resolvem distm1llr as n::!êridas amtrlI1açÕes., como de fato as têm por distrat&la em todos os seus
termos e condições, para que as mestIlllS fiquem sem nenhum valor e efeito, pelo que declara ter

recebido o Primeiro Contratante do Segundo Contt'l!1IInte II importincia tt2.S45'O"O(dois
milhões, oitocentos e qu.an:nta e cinco mil n:ais), pelo que ambos o tttrllt8ntes, ,ages e

~

DISTRATO CONTRATUAL'

. -')""'1<>. -;a" '1'><"" --.-',<=-.. ,. ·.0."~: •.
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Há casos. inclusive, insolúveis e

ingratos. onde a perícia documentoscópica

limílar-se-á à definição da não existência de
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as

DE

nos

sejam,ou

efetivamente

TRATADO

acosladas

relatamos

MO

sido

datas

nosso

teria

das

intransponíveis.

Em

documento

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

,'l ..titet. ~r1 !,iirt~i, ~.'.5.'• pt"ricí::l!' do.c:umcllt.o~C'ÓpiQ! • .

. .-
:I; ===

ina u ten ticidade

documentos em fulcro.

DOCUMENTOSCOPIA"

Tal significa. enfim. que as peças

analiséldas podem ser aulênticas, não havendo

provas ou indíci,os de falsidade das datas e nem.

também e muito menos. evidências que autorizem

enunciado confirmatório.

anacronismos

possibilidades. outrossim. de serem definidas

incorreções ou irregularidades que. por sl,la

natureza. comprovam a falSidade das dalas

afixadas. Seriam os casos. por exemplo. de

aqueles em que o futuro se faz presente em

d ocu men lo d e da ta an terior_.

o

elaborado, ao menos comprova que a data é

falsa. que o documento foi antedatado.

~;~',~~,~~;;;\""~'29
g:.f-P_;.:< _..-:b·,·,Ô·- .-l'

;" ----...-·.r~/ b-~~-.jj;·

A citação de um padrão monetário

futuro. n"um documento com data anterior ao de

sua edição, muito embora não comprove quando

Junho de.2000Junho de 2000

quais~uer evid~.ns.ia"s de
SEr.!p...C~O F-t:L.tcK.F~L

ir:;;CO,:""~'~')":~1
Fis i i 06 )./!

deou
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anacronismos

Mesmo os modernos procedimentos

químicos hoje preconizados para análi~es das

tintas. como os ensinados por HOFMANN.

CANTU. dentre outros. embora possam trazer

resultados concrelos somenle situam os regislros

correspondentes dentro de periodos reiativos. "

A determinação da Midade dos

documentos" é o "calcanhar de Aquiles da

moderna Documentoscop~_~". Ao menos quando. se

pretend e estabel.ecer a denominada M data real".

ou seja. a data exata e precisa da lavra de

documentos. seja no pertinél.i a seus

componentes básicõs-estruturais (suportes). seja

dos escritos agregados (mecanograftas· e/ou

manuscri los).

~~!~.~.
;3Jiisfihih-,:r1 ·1Jjrr~h-

• p.er.fe.ia,. dacalllClI1Mc6.pica..~ •
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componentesnosTanto

,3j ..filfit'- :irl ·.-:flrrr~i. .·e~" .~.;,.......
• FC"rit'i:l1' dn('u=C'a.to~eõpiC::lr • - ====........=-================

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~-'~'=~r~ .;.} J~i.

Foram obtidos diversos documentos

paradigmas .. en tre 1990 a 1997. para confron los

dos papéis e aulógrafos dos signatãrios.

Antes da dem-:Qnstração específica

das marcas de envelhecimento natural - e

assim denominamos aquelas que não -podem ser

imitadas ou fingidas sem deixarem suspeitas ou

provas de irrealidade - passamos ã narração dos

exames comparativos efetivados. sem os quais

esta dissertiva técnica poderia carecer de

supedãneo consistente.

No que tange aos últimos os

padrões das firmas do Consulente (Luiz Estevão

de Oliveira Neto) e de LINO MARTINS PINTO.

no per'iodo de 1994 até 1997. demonstraram a

absol u ta coerência e conformidade morfocinética

das questionadas.

grafoscópiCOS de ordem geral. corno nos

colacionados ao desenvolvimento cinético ou.

ainda. aos esquemas pictóricos e feitios grãficos

peculiares. as firmas questionadas de 1994.

1996 e 1997 em nada discrepam das_.pªI-a_~i,gm(ls
S::·':f~\;".; _. f'""\:.~.:=:, •• -.:....

~.; ••~~:'.~C' .;~:. ~ ~~:-:? :'.. 0",:,.;::" ~. ,:~":r,Br,~a!
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respectivamente

U5L

datasas
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t • _._~...-...... ·I".·..·--rrt'·~a·ii ....
o perfc:i~t doCalDeDtoFc"ópicar •~~{5'~...

c on t r a d i tas s em

inscritas.

~~'~~~~;o~

De igual sorte, o uso de um· papei

não existente ainda. o emprego de equipamentos

mec~no~ráficos ou instrumentos gráficos futuros

à data. também conduzem aos mesmos

enunciados periciais de falsidade. Sem. porém.

dizer qual a efetiva data. qual a data real.

Todos os diversos integrantes dos

04 (quatro·) doc:umentos em tela foram

perquiridos. com a finalidade de serem

detectados anacronismos ou irregularidades que

E quando dizemos todos estamos

efetivamenle abrangendo o elenco completo de

suportes. equipamentos utilizados e

in stru men tos. ressalvad os os ãm bitos da

química. E a ressalva em nada prejudica a

certeza e resultado d este trabalho. ad red e

sintetizado. na conclusão precedente a estes

fundamentos. à míngua de quaisquer

anacronismos ou indicações de inautenticidade

das dJ tas afixa das e haj a.~js.ta~.,as_..,e.vidê.n~ias

inconteste..5 d.e..~enY.f.l~,çj~....natu.ral._d,e.riv.adas

das formas de ..guarda .e. conservação.
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/

Brasília-DF, 11 de ~
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São Paulo, 07 de abril de 1994

~~3
Grupo OK - Co~co:rporações S/A 01.04.94

'-....i..lliP

~r: "';~'r~~~:~

rhstihtn ~rI lJirr~.ijj ~.~.
• prrtei:at doCIlIaCD1MeópicaJ •
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SENADO FE!:)!::RAL

do periodo abrangido. situando-se. na vida

escrítural. como da mesma faixa/período.

Os quadros comparativos em

seguida dispensam outros comentários.

comprovando a correspondência mencionada.

mesmo a leigos.
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eharmoniatambém.
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evidenciar.vieram

conformidade com as datas inscritas nos textos.

Nesse prisma. quer os impressos

utilizados para lavra do CONTRATO PARTICULAR

DE CONSOLIDAÇÃO E AJUSTE (28.05.97) como

do TERMO DE ACORDO (01.03.1996). foram

en con tra-dos den tre os documentos am ealhados

para consultas referenciais.

Os estudos dos suportes .. ou sejam.

dos papéi s. propriamen te ditos. e seus agregados

de origem (impressões de timbres ou logotipos)

~j"Hhh jiirl J,íirr~i. ~.
• r-erif'i:l!" dnrQuu"nto!'eópic:l:" •

- ============== ====
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.~ ----- .. -- ..77..
?;~. !~:J:·Y;fi

Os da primeira peça. com logos à

esquerda. acusam na margem inferior impressões

tipogràficas de endereço onde. conforme

facilmente se anota. não existem algarismos

referentes ao digito de controle do CEPo

configurados por 03 (três) algarismos aditados

aos 05 (cinco) precípuos e originários nos anos

iniciais da década transcorrida.

A conformidade com documentos

padrões exibidos. em particular numa petição
SEr~.t..DC.:FEDERft\L

514 - Bloco B - Loia 59 .çep 70.380 Brasllia - DF - Fone: PABX (061) 245.6000 • Telex: 611599
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Notar a mesma inclinação defeítuosa (ascendente

em face' à bordã superior) e dístãncias

equivalentes das margens horizontal e vertical.

entre os logos (acima. da primeira folha do

Contrato. Abaixo. da petição de 18.02.93]. AS
I

DUAS IMPRESSÕES. POIS.. DERIVAM DA

MESMÍSSIMA "PARTIDA M

'.n",.;, ~.
===='=r-=.c=ri=ri=",=d="=ra=m=cn=,=",=rn=·F=ic=,,='========_ _======

i :,
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Junho de 2000Junho de 2000,

na impressão

embargo das

SEt J.:1~Jl) FEDERA.L
c.: ..;~~~:~\; ;.:: :.:3 :\:::z ? Dê~~~:-:-· ?'S.rtatn!!i1taf

!?tI?- _ôJ' __.2_.-'.__7J
E;:._----.-.-.-~.·;;Lt v~{

comprova a existência

logotipo: prela

endereço). semdo

no

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

As ampliações e microdigitalizaçães

em continuidade documentam o

18.02.93lavra-

(vermelha.

tipográfica

dirigida' ao Cartório do 2" O-ficios de Regislro de

Imóveis do DF. com firma reconhecida.à data da

Impregnações. infiltrações e

borraduras similares das tintas nos versos

daqueles impressos em data anterior - e pois

lotaI me n te viável - à q uestionad a.

expostas

=,.1=Jii=,!i=1=i1=li=~;='rr=;r=i~=l:="I,,=....=~=~"i=,:=:F=~~:=:=.======-t5~=====

Aliás os exames mais aprofundados

definiram tratarem-se de impressos - o padrão

com firma reconhecida e as folhas do CONTRATO

de 28.05.97 - da mesma edição.

distãncias absolutamente idênticas entre as

duas mecanografias de per se e as eqüidistãncias

de uma e outra em relação às bordas dos

~es.pectivos suportes (caracterizando a produção

uníssona; . c,om os mesmos enquadramentos nas

correspondentes lavras tipográficas) definem a

unidade produ~iva. no que se ·denominaria

e di ç ã o (e em j a rgã o m a i s pró p r i o das ti p ogra f ia s .

partida).

sinteticamente relatado.

1340
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propriamente. "OK" está em "negativo". ou seja.

com as letras em vermelho contra fundo branco.

;lj"lilnloi :mel liírriiõ ~.
• r:rriri:l! Ilnrl1mrnlnrr.nFi,...,!' .. - -================ ====

Questionada- e paradigma. reproduzidas em
conjunto. positivando o mesmo "enquadramento"
em face às margens do papel. SEN.::;..üC· ;:E0ER.f,!.

. ~-;.;;: """.=:c..:::. 'J"" -,.' ~·.~;"9c"''"'';r

~L-_- __ -1-:;·C;- ( ...-!f
-,< -}-~_ ..L,/~

!tmh0de 7000Junho de 2000

e

tias
peça

consonânciade

~Iirrll iii
I .'

resultados

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• rr"fc:i~! dnr.UU1rflto~cõric~~ •

Sâo impressos diferentes dos antes

comentados. com o logotipo â direita. contendo

uma manta vermelha contra a qual contrastam

se. em branco. as letras "GRUPO". E o nome.

SE.~t-\~}:~ ::-E[)EFL!.\L
.:-:; ':-';;-;;1.:' G~:; t:Ur:~~ t.:: r;~':'.r\: :":o:::?:rn8:1taí

Ké"r~ ..!. 2 . 2t
• :--- __ o'"'i-"-;'C' ,(;

, --..-' '/':.7-0 Jv(

iden li fi caçâo.

mesmos

Os cotejos dos logotipos das folhas

do TERMO DE ACORDO com as de carta

paradigma datada de 17.04.96. ofertaram os

Macros demonstrando as correspondências
impressões. propriamente ditas. entre a
questionada (28.05.97) e o paradigma

r'illi5íi1"lltll ~Jrl

~~@~==r.==,.
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Anteriormente. ao tecermos breves

considerações sobre anacronismos. mencionamos

um exemplo de ocorrência da. natureza das mais

comuns. especialmente nos casos de fabricaç'ões

fra u d uI en tas d e do cumentos antedatados a parti r

Quinta-feira 22 01585

osiodos

7k-(iJ-

concreio

ou tra extinção de cen tavos:

"cruzado novo" - .. NCz$":

"cruzeiro real" - "CR$": e

casoNo

• r:rriri~:, d'll:umcUln~c:óf'ic:a!!' •

documentos - estão com a expressão monetária

equivalente à da data que neles consta.

No tan gen t e a os t rês ú.1 ti mo s . p or

situarem-se no período efetivo e manteudo do

real. nenhuma surpresa ou equívocO seria de ser

esperado. Não há. sequer. índício de veracidade

a ser extraído por este aspecto.

S=.;~;'.~:}i: i=S::F.8.:.:..L

f!fjr.::': :-z::=:::~)
i ,- / ,.

=!~ _----,-,+.;-~1--h!-

Mui lo a ti I a do. a i e n lo e p e-rsp ic a z o

falsário que. 'ao produzir 'documentos com datas

an teriores à sua efetiva lavra. consiga ,lem brar

q.ue naquela data específica o padrão não s~ria

este. mas aquele.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.. cruzeiro" - .. Cr$.... :

"cruzado" - "Cz$":

"cruzeiro" - "Cr$":

"real" - "R$".

De 1964 para cá passamo s por

diversas alterações. ou da expressão da moeda.

em ~i. ou do próprio padrão monetário. TIvemos

extinções de centavos: "cruzeiro novo" - "NCr$".

reinlep;ração de centavos, retorno ao simples

r)ll~lÍHiíli jJirl ~l1rr~iii

Junho de 2000Junho de 2000

não

SE~.!~.DC! ~EDER.~L

*~{iJ)--

técnicosexames

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

de 1964.

comparativos. ou sejam. aqueles onde "OS

componentes e aspectos documentoscópicos não

carecem de confr:ontos para serem verificados. ou

que isoladamente admitem determinadas análises

e extrações de resultados, passam a serem

narrados em continuidade.

Os

;JJli sntli1li ~r1 }..íirrlJiii
: reTiri.r dnt'um('nln!'rnpir.:I!' ..

1344
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doscompatibilidadenaestá

Uma outra faceta a ser devidamente

verificada

equipamentos empregados com as datas.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

maneira é de ser considerada diante da redação,

em regra vaga e ou indireta com que se

encontram reportes similares em apocrifias, ou

seja, em peças de datas irreais ou diferentes das

nelas consignadas.

A mais antiga das peças, de abril

1994. foi impressa com equipamento matricial de

.:..gulhas, com característicos. de impressora ''de 09

agulhas, em qualidade "NLQ"{new letter quality,

ou quase qualidade carta), e fonte (Roman, ao

que tudo indica, e int.erna da impressora - não

advinda do "softer", em outros termos) com

serHas. bastante comum à época.

~'~:~~;~'~":fc)' ,;.
' I. ' 1../ \

;:",: _L-.''''' .

Com freqüência encontram-se,

nesses casos de datas espúrias, a redação, por

exemplo: "Na data de 28 de maio de 1997 foi

lavrada escritura....". Em sendo uma data a

efetiv.arnente corrente sua indicação expressa.

em todos os componentes, torna-se, aí sim,

efetivamente suspeita.

--'75-
a situação do datado de

ao final' do .efêmero e

real = CRS," , extinto a

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Em outros aspectos, requisitados

traslados ou cópias de traslados das duas

escrituras discriminadas como tendo sido

lavradas - . na data específica de produçãó do

Contrato de 28.05.1997, a ratificação tornou-se

absolutamente deflagrada, confirmando as

efetivas lavraturas. Também vem a se traduzir,

assim, em mai-s uma evidência de sinceridade

produtiva. do documento em epígrafe. E desta
S.Ef\}..G.D":) FEDER/~L
c.:)""·,,,,:,:·:js ;:~ica -:2";'1<>;::::;': ,:'!'r;;;:7:gefi~

tr}ÁO ;,1' I 7 28
:J<..-'f--4-.-' , --~;~ l'

\ '-, 'X VI Á

Nas' cláusulas QUARTA e .QUINTA

foram reportad·as duas escrituras, com a

designação literal de que "Nesta data foi

lavrada ... " .

E o Contrato Particular de abri1.94

está expresso no padrão monetário vigente, de

difícil lembrança pela pequena faixa de tempo em

que vigorou, ou seja, em "CR$" e "cruzeiros

:r..ealJ!," conforme, se consta na cláusula 111, caput,

e alíneas "a" e "b".

partir de julho/ 1994.

Diversa

07.04.1994, quase

trarisi tório "cruzeiro

1346
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os

em

melhorde

imP.ressas

demonstrando

Ademais

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

correspondentes,

continuação,

SEr'.;;,DO ;:EDER~.L

12,:!-"::1 d':"~!"'= r;z::,r; ~:;~;rr~q
~-:e...- - --.-./--(-
::::;" __-o-o __.~~:&-y-;U

As estrias ou interstlcios

claros não entintados são estreitos e,ao

oposto dos d-a._ impressora pretérita.

verticais, conformei demonstram as micros

Os equipamentos impressores

das demais peças são ligeiramente mais

sofisticados, com as impressões trazendo

indicações de emanarem dos den-ominados

arquivos gráficos (Windows 3.007-3.01) e

.feitios, assim, de fontes TrueType,

também em uso freqüente após a metade

da década ultrapasscrrta.-:-

característicos técnicos pertinentes e

peculiares a cada um dos textos.

delineadas. sem os fortes" serrilhados" ou

degraus nos gramas oblíquos ou

.circulares. com contornos ou bord.as bem

mais acertadas.

ii),'H!B:' .)ir! l i irrhi. ~
r:t:'rrel~~ dncucu:ntn!'cnr-1t":::I!' • - =========== k ======

Junho de 2000Junho

07.04.94

SENADO FEDERAL

e;;~>~:~Jt."",-'~~'::n·
;:J~ i f .-6\ r. --'!....------.~ '4-fJV3-~ - '-1

/ ,
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Trecho do texto - 07.04.94

Os interstícios ou intervalos são em

longitudinal. em paralelo à linha de

;3)"H!BIA ~r1 1lirr\i. .~""".l'
• p.r.,,-'riar dncnmC'ruo~C'npie~~ • , .~

. ...... .:...

-=====

sentido

escri ta.

A,I

A.ç
-.0 Paulo ... SP, inscritc
fOlIDa. do seu Estam

I
r
t·

,.
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28.05.97

liIl

UI

I!l:"

t
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/'''/1

":' '(

o1

~institlitll ~rl 11irr!!iii
• pcrici:l~ documefuasr.6pic:n! •===!~'=

e

Trecho do contexto mecanogrãfico - 28.05.97

t
-

';~,

Junho de 2000Junho de 2000,)

(

r
01.03.96

*:..f:8i =======-=

"~n;;;;:H,(; ;'1: :::::;"'A:.. ": "';::ilam~

i2.eiZ..!i'_L-~.<i{J,1
'--I. v ._.é.;;. ,-,,...- • ~ ?

,
1

III

I
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,
ri

trecho do texto - 01.03.96

1

SE.~·J~~~'-· i:'EC:E.~~~L

&l

j

~jlistitlitll ~r1 J,1irr~iii
• fõCl'ici~!" dncu~enrtl~cnpil"'~!= •
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de

queem

materiais

.proc(;d t m eTl Lo

m.:i:\.í'"cas

*'-(0)=

necessários

colimados até

do

efeitos

daquelas

são aqueles que.

margens a d ú vi d as.

e sincerida-de dos

dos

primeiras

natural.

decorrentes

Os aspectos

embora

As

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ocorrência

momento.

rlJn s1i tn1 {i ~ ri 1,ij rr~i ii
• pcrici:H dnc:umcftIO!i'CÓFjc::z~ •

,~c;E;~~;:;c-~tl

diferenças

intentado.

envelhecimento coerentes e consistentes com as

datas inscritas redundam das oxidações. sejam
s::r\:..c\~:~"· ;=E:Er:~p·.':...

documentoscopicamente apurados.

envelhecimento

importantíssimos. não

efelivamen te e d esab and o

definem a naturalidade

documentos em fulcro.

se-á

so men te co m o· transcurso p rogressi vo admitir-

São conside.r.ada·s marcas naturais

aquelas que não têm possibilidade de serem

simuladas ou imitadas. ou as que, em OCOt).

a s te n ta t ivas d e c o p-iá -1 a s a cus a mas 111 are 3.. S

Estas afirmativas de veracidade. as

negativas periciais das possibilidades de

fabricação espúria. advém das 'marcas de

Junho de 2000

4
~E

30..10.97
SEi'~.~.DO FE~}EF~;\L

c':;:;:;U!r.;;'.:.l:" ÉtK~n 7Ç'''~' ;:".oiamg\q
12é.rz °-"~ .----. °I :~ C:7 071} j.;

r.~; ~_ .,J ~ .1.J.;_..:__~ ..

2°

Trech o das impressã es da peça de 30. 10.97

lIIma

r1j 11 St i h1 t li ~ ri ~'l i r rl.J.i Ir
• ra:rfci\l! doeumenlo::cnpic:ir • :45·~f'.- '-"===== =

7 andar, inscrit
) seu Estatuto Social, pt:
)



elas de componentes agregados. sejam dos

su p artes em si.

Quin~-feira22 01595

documentosos

in concreto ou com

~~s

17,:,,·1(7'.d:SÍ\:~':':; :<.!Jj'.,;,:r,~ ~S::-;9J

~~._~__ . 6· .! _: .

, .--- D-i ,-. í .1
;; 171-"1

queé
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Assim

poderiam ser estabelecidas

segurança conheCidas.

SEr·JI6~DG FEr)ER;:'~L

,:JJnsliht, ;!Ir! !,iinl,;" ($
• vt"Tiei:sr dnrumc-01n!'rlir:ir:sr ..

- --==============

Os comparativos entre as próprias

folhas que constituem um documento. desta

maneira. em regra fornecem os melhores

indicativos do USu normal. da produção e,

especialmente. do amarelecimento natural
coerente.

consignam amarelidez mais pronunciadas em

suas primeiras folhas do que nas encartadas a

seguir. evidenciando a exposição e/ ou guarda

curiais e dentro de uma seqüência lógica de

ocorrência. dificilmente lembrada ou

inexoravelmente seguida em qualquer produção
arti fi ciosa.

07.04.94 - Notar a amarelez maior da primeira
folha em face à terceira

Junho UI;; "'VVI.!'''~,1

//1

aos suportes.

acusam manchas

FEDERAL-SUPLEMENTO

de paràmetros válidos. E

evidentemente. ressalvados

ci reun sti:ltlrí,ais..n@jÃicilmen te

, ;~:~;~':. ":",~~~-~;;;';'r' ~';"'~~:~':=<::
t<...EJ2." _...L.-- - -- -;',.
- ~-C-_ .. /7

;'Jli5íitlitli ~rI qjirr~iii
.. rocrlda:t dnr.tlmCnftl~r.ófJic:t!' •

No p~rtinaz

propriamente ditos, não

-~."""",,~,!'
====-=====- .......=

id ên tic as serviriam

eslas c.ondições.

casos especificos e

esp ecíficas ou delineadas de oxidação. E, aliás.

naturalmente :-nem seriam de serem admitidas ou

almejadas em suportes com menos de 10 (dez)

anos. Causariam até espécie ou suspeitas, se

houvessem.

E, neste prisma. comparativos com

outros papéis. ainda que da mesma parti,da.

tornam-se prejudicados eis que as condições de

guarda ou pretérita portabilidade em' muito

interferirão. ' Somente suporte,s que houvessem

sido guardados em condições exatamente

A alvura dos papéis. em

consonáncia com sua exposição à luz e - ao < ar.

sofre alterações. ETn regra estabelece-se o

denominado ámarelecimento ou. como

preten.d em algu ns, ~ amarelamen to".
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.,

li

~h5titntli ~rl ~iirr~.ijj
• pcrici:! dncumcntn!'cór-ie:l:r •

Diferenças da primeira folha (plano inicial] e

segunda (intermediária no total de 05)

amarelejando mais o suporte da inicial.

j

1357

Junho

111

"

'~

..

f
~

t
;

r:-!""ER;".L
SEN~~~'C~ ~~~" Decore :'~~a""~
rzt'p.:L,,, L-!-_cj!!!).1
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;lh.titnt, ~r1. '),lirr'ri. .~.' .'.
• perteial doeumeJltn!cnpic;~ • . . .~- --""':""'--=------......_-============ =====

.oll,

07.04.94 .:. Detalhe da imagem supra, vendo-se o

anverso da I' folha mais amarelento do que o da

segunda, comprovadamente com menor contato

com a iluminação e o' ar, Indicando o

envelhecimento coerente com a guarda e porte

costumeiros para documentos de alguns anos.

1356



Com tal dec-orréncia há oxidação

mais acentuada nas rebordas dos .. barrancos".

i.é, internamente aos alvéolos. E. ergo. a

oxidação. o amarelejar. mais acendrado.

Quinta-feira22 01599
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~hsHtnh ~r1 1jjrr~iii
• pC'rici:l~ documentn!!'cóp;C:l!-.

-45'''''''''''''
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li

.,
Notar a oxid ação das estru tu ras internas do

corte. nas diversas rolh~$,._.,",__ '""- ..... ,..~,,_:

.};;E-~~~~~:75f
: '. ,./:] l/i

;::~ • V; I ..b!JL-l_,._
~

,.

Demandaria.

enfim.--'um'-laps.o__Jazoável de

tempo. no mínimo o

transcurso de dois a três

anos. em condições normais

de guarda. para

feiçÕes notáveis.
t
J[as Imagens foram coletadas antes das f'

folhas serem separadas. quando ainda
grampeadas'. Assim. as diversas jànelas •
que transparecem, correspondem ã ..
m~smissima perfuração, das diversas
folhas que integram o documentol

Junho de 2000
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Esta onda de amarelidez em dégradé

não seria passível de criação artificiosa. Não

poderia ser imitada. sob pena de extrapolar aos

próprios limites das bordas da cavidade.
sErJ.A.:~(: i=E.DE.\~:~·L

9f~,;'~'~~":J

O corte das cavidades destinadas à

encadernação das laudas (com espirais) provoca.

diante do gume das hastes cortantes.

rompimento das fibras da encouHage e. com o

desfibramen to. maior exposi ção da polpa. e

acréscimo de infiltração do ar.

Fenômeno interessante e inimitável

está no ap9ntamento de característicos próprios

das oxidações naturais. no que denominaremos

alvéolos de encadernação. quais sejam aquelas

pequenas cavidades retangulares. encolunadas à

margem esquerda das folhas do CONTRATO

PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO ..... datado de

28.10.97.

~jn!ititnÍli ~r1 l.iirrll.iii
• r-rriei:l! docllmeIlIOHÓpiC:l:!' •
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No mesmo sentido. com plena

analogia aos exames efetivados. as perfurações

Zoenecken do TERMO DE ACORDO (01.03.96) e

do CONTRATO de 07.04.94. 'estas a seguir

demo ns tradas por su a maior o bj e li vi dac!.~:

,4insm,!, ~r1 lIirr!i, '(5'
• pcrlei.. dneumCDln.enpic.. • _:

=============== ====

Furo superior - l' folha - anverso - 07.04.94

Junho de 2000
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I
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\.... ~ ...,./ / v

inimitáveis.moldes

Reiteramos a obser

vação de que estas ima

gens e as. análogas pre

téritas foram extraídas

em

Imagens de trés dos alvéolos.

extraídas. agora. do verso para

a frénte (da última para a

primeira folha).

a'h t e s do d es taque. comas

folhas ainda sobrepostas

como se encadernadas

houvessem estado. através

dos ~rampo~ antes

referidos e demonstrados.

servindo. por si sós. para

comprovar que o documento

não poderia ter sido

lavrado em data recente

mas. no mínimo. de dois

anos atrás.

Assim a àferição das

oxiaações demonstra

dégradés absolutél.mente

conformes entre si mesmo e

/tjl1stitutn ~rl lIirr~iii .'-.~i'
• pc:ri'ci:a, dncumC:DIQ!CÓ"i,.õI~ •

. ...... ~----



no lar. pelos -desbeiçados - dos circulos. nas

reg iões dos algarismos 9 e 3 de um mos trador de relógio.

que o documento ficou seguro. também. por -romeu e juliela

ou grampo· trilho. cuja oxidação propagou.se sensivelmente a

partir dos pontos de pressionamento maior. como acima

demonstrado.

Quinta-feira22 01603

paraque.
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e-
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reiteramosIncl usive
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• Jlcriri~!' dncumcn.nl'Cr1Fic:H" •

papéis examinados.

~jiistitntli ~~I ljirr~iii

feitura natural. obtidas através dos grampos e

clipes. também são avassaladoras.

evitar quaisquer extrações dos grampos por

incautos. com sua possivel perda ou extravio e.

assim. impedindo análises técnicas

correspondentes. os grampos dos 04 (quatro)

documentos foram insertos em pequenos

envelopes plásticos. devidamente ,autenticados e

selados (para impedir. inclusive. con tin uidade de

seu contato com o oxigênio e obter-se a

manutenção exata e permanente de seu status

quo). juntados ao final da primeira via -original

deste trabalho técnico. E. conform.e relatado. as

folhas iniciais foram digitalizadas antes da

retirada dos grampos. para que sua

localização / situação e estado ficasse plena e

comp letamen te caracteriza-dos.

Ainda foram extraídas reprográficas

coloridas dos anversos das folhas preambulares

de cada peça e dos respectivos versos das

últimas. para a mesma consolidação dos

caracteristicos materiais desses conjuntos de

Junho de 2000Junho de 20,00

-~===="
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No primeiro documento retro

'eclinado. assim como nos demais. as provas de
SEf\~P..OC: r:"EDERAL
? "'::.i~~; 0(; ~jC~ ~Z';;; ,.",!?rrrsr '

Rc- e?_~!' ---'-'-r:e--~4 !v1
.c:, I I rifj

~l1stitnto ~r1 J,Jirr~iÍ1
• ruirici:lf dneumc:ntM'cnricat •
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dos
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contíguas/ sobrepostas

também demarcaITI-."o.

r---
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,;

•"

por folhas

doc.umen tos

Nos clipes. ademais da-s ondas de

propagação. os acúmulos. densidades e/ou

infiltrações dos focos de ferrugem, alastrando-se

acentuados de passagem do tempo.

iJI"til&In ~r1 ~irrbi' ~e--;
• r-~ffr;:I!' dnctuacatn!'cnroir:l!' • : .- '-'

============== ====

Versos das manchas supra (invertem-se as imagens na
seqüência. ou seja. à esquerda temos o verso da 2" folha).
Notar que as auras ferruginosas do verso da segunda folha
são mais amplas e difusas do que na frente da mesma. onde
tem trec·hos definidos. Na primeira folha as marcas muito
mais delineadas e densas no verso. com trechos de extremo
(lc:LÍllIulo. aliás.. S:::N..\~.:r' i-E~:E-:?~L

"
.I/l

.~

•

;4
d

l
4'

,

Manchas de Clipes - Frente 'da l' e 2' folhas. pela ordem. Oxidações
ferruginosas. com extravasamento dos núcleos de maior
·densidade. »> 30.10.9i

1365

Junho de 2000Junho de 2000

de

46

'" A

fazsenão

as marcas

de escrivão, grampos

julietas", dentre os

:-1,.

S.=r~AI'?C-; ~EDEt;/~L

hO'~~'3:~ o:j~::iU:: ::J.:;'J~c ::;?narr
9
'tl'.Q'

r.çÇ:J... _--,:- '_'~ "__o t-
I. r _,-... ,..,

e

conseguinte,

oxidações,

"romeus

Por

As

outrilho

continuidade), . grampos

Mais importante é a "auréola", a

onda ou aura de propagação ode sua ferrugem. ao

derredor da perfuração ou de seus demais pontos

de contato ferruginos·o..-

o mesmo se aplica, certamente, aQS

ou tros agregados metálicos, tais como clipes (a

merecerem enfoques específicos em

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

principais que re·cordames.

importante, apenaos . e unicamente, a

circunstãncia de um grampo mostrar-se, ou n,ão,

enferruj ado, para um cálculo estimativo de

tempo.

ferrugem, podem ser causadas, conforme os

próprios gramp'os utilizados, rapidamente.

Há grampos metálicos que demoram

- por sua melhor qualidade - para enferrujar.

Outros podem apresentar degringolamento de

condições acentuado, chegáftâo à ruptura, até,

em poucas semanas.

===============~~715i;_1364
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anverso.

regularidade.
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Como às vezes uma explanação

torna-se de difícil relato ou o relato talvez se

mo~tre hermético ou complexo, em outros termos

uma ou mais folhas, autõnomas às ora em

epígrafe. foram sotopostas ao conjunto do

DISTRATO CONTRATUAL de 30.10.97 e presa(s) a

essa peça pelo clipe em sua segunda folha.

excl usivamen te.

Com isto, o anverso da primeira

folha ficou isento de contato direto com o clipe.

Seu ver'so sobrepõs-se ao metal. E o verso da

segunda recebeu descarga ferruginosa por mera

transposição ou evasão. Assim. no verso dela (2'

folha). assim como na frente da primeira. estão

os reflexos dõ contato direto do clipe com o

verso da primeira folha e anverso da segunda.
SENADO FED:R.A.L

rz;P~~N:ri~:; ~1:~~o ~~;!~~;9 49

FlS. __o .Inrn c=) ~. {-"

o ca§amento mais harmônico das

marcas no verso da primeira folha com as do

an-verso da segunda, bem como e ainda as

ondulações de relevos nas correspondentes faces

e superfícies desse~ suportes, definem....".,enfim e

ao cabo, que um clipe foi colocado de molde a

prenaer a segunda folha - e apenas nela no que

tange a este documento - com''''-um outro e

-qualquer conjunto documental.

;Jiroslihl. ~r1 lIirr~i. '?-!5'
• ~erfci:l! dncallu:aID5c6píc:.l! • ·.i ~- 

========"""'"""''""''''''''''====a ':I; =====
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Um clipe colocado nas folhas, para

segurar apenas as duas, marca-Ia-ia (2') mais

intensamente no ~erso do que .no anverso. E.

além disto. tamb~m na pri!Deira folha a

ocorréncia é c~ntrária ao que .sucederia se o

clipe houvesse Juntado somente ambas.
S~!··:P-.GO FF.::.)ERl~L

,Cz::r.s'!::nr. :J,- c-;·~.;: ?Zc-,"!i;. P9rtamer.t:'~

1Ze-I2-.:? .....__-:I~. 48
f! t .• 11"' 1 I : I

Nas imagens precedentes fica

definido que o casamento das manchas de

ferrugem não se reveste de feições as mais

com uns e tradicionais.

Isto porque, na primeira folha. as

manchas estão muito mais fracas do que na

segunda. E mais fortes no verso do que no

anversos. Jã na segunda..não existem trechos

concentrados de ferrugem no verso e. sim. no

~Jlis1·itlitfr ~r1 lJirr~iil
• per.h:i:l~ dtlcUAlcaltt1c:óFie:.:t~ •

Alguns destes aspectos no conjunto

.dos documentos coligidos, porém.

independentemente das circunstãncias materiais

ou físicas em si próprias, trazem estupendas

conotações de manuseio, porte ou consulta

naturais. refletindo circunstãncias que se

trad'uzem em fenomenais indicios de

o1606 Quinta-feira 22



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

DE

por
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numaamplo,

peças do

conjunJ2 pro-

batório.

J As marcas

'" TERMO

ACORDO.

exemplo. m,os

tram que elas

foram demarca

das ou destaca-

.• das com clipe.

por um período

relativamente

forma de assi

nalamento im

provisado.

Temos pro-

vas anãloga,s

em outras

de ferrugem,

densas e muito

mais nítidas na

segunda folha

~na final do

3::~!·~.JC: :=EDE~.4L

C::!:'!~~'"lr. '"'o;! ;:'i"·~Z:f:~·:r;: ~ti";~"19J _1

/t"" r? -". ------, /c cn-- ~~
;:.!~

-----
Pela ordem. 4'. 3'.
2' e r folhas,

concentração de ferrugem apenas nas d.uas do

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.~!~;~.-
========---=-=== (-':ij.:._J;

f....

t'endo'se a
meio.

Junho de 2000Junho de 2000

a

de

ab-

com-

fator

a

revela

de

registrar

~
""""".

- -
I

portamento

solu tamen te

na turaI.

dêncía

como

manchas

envelhecimen to

progressivo e. até.

de

Mas

apreciação

subjetivo a ser

obrigatoriamentê

extraído. uma evi-

índole natural das

componente que

até entusiasmo

causa no sentido

Im:lllens do :lnverso da 2'
folha e do verso da
primeira. vendo·se que :l
propa~ação do cont:lto
metálico ferru~lnoso veio

- moslra lrechns densos.
delineados. adem:!!s' das
auras. As marcas com
nlÍrleos densos ou
definidos são proprias do
contato direto com o metnl
que esteve. assim. flrmndo
nn segunda folha. apenas.

sobre o mesmo.

SENADO FEDERAL
::::0'-';5;:;,,:;, :;': ~i;':f;.~ ~.~::·,r,. ';<.::m
/Ze.e--'~' ....2d.-~~_. I00(:; ':j f

;:1;:.

A primeira slmplesmenle pousou

Nos demais trechos encontramos as resultantes

da onda de evasão ferruginosa. caracterizando

mate'rialmente o transcurso de tempo.

;'i1istitlitll 3iirl J,lirdJiil
• rh~f'ir.iat dacGJDcntnreó"icac •
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============

Enteruiemos. com a devida vênia.

que o conjunto de provas não admite margem a

dúvfdas.

~jnstitntn ~r1 lJirrb.iii
• periciAr docnmcnln!eoTlh:a! •~-~~~

1370
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07.04.94
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j -- • /~.!

~is.

i7;Sf:l:l':; .~'2.. ~jjc'::' ~tr;,~.r:- .::::-;",,=ma,

~-12-?:' ---:----5:l~. \.~ .~~~

Anexamos em seguida. pois. sem

maiores comentários eis que os fatos pregressos

permitem o entendimento cabal e interpretação

das imagens demonstradas. comprovações

extraídas dos grampos. em digitalizações

posteriores às extrações das peças metálicas.

S~~~;::~[)(~: t=EDER.AL
G::'f!5J..:lt):': na ~tica;z, ~eco:~: p;:riz.rnentar

p;:p-""-4r;;& ~j,
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Frente (l' folha) e verso (última) da peça de
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Diante do exposto e. entendemos.

exaustivamente demonstrando. justifica-se a

inicialmente sintetizada. e ora repetida....

Quinta-feira 22 01617
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J.lleas e COereII.t.es. COID as

«:Iat.as Il.eles afaixa«las ..

Vai o presen/e parecer periciai impresso no anuerso

de.59 (cin'1iien/a e noue) folbas, sendo as iniciar:r

au/en/icadas mecanicamen/e e esla firmada pelo perito

reia/or.

.:J/c:ompanbaJ71 e fa.t.em par/e inleyran/e do mesmo

tlilJifafúa)ões compu/adori.t.adas e .terocópias. I.! /
o • /

São Pau/o.09 de m.arr;o de 2000 D9MAR. ...v..'
.. ZOOO 11;

~
.u,~< ..• 1/
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,o'. ~ 0< ."7~ /'1 M/
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Corno exposto no

laudo a retirada e depósito

em envelopes lacrados teve

por condão o resguardo e

dos grampo-s., de molde a

ensejar., se necessãrio,

futuros exames dos IIlesrnos

e de sua plena conforInidade

COIIl os dOCUIIlentos '''em
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BEL. JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
TABELIÃO

C E: F< T :r D ~-D

:l_..++-
•• - ~..- - .-_.":""_-- J J \.

S A I B A M quantos este pú?licü instrumento bastante virem que. no
....,o de. lCol..l r.o·.·ece.rotos e. nO'lenta e. se.te (1997), aos vinte e. oito (28)
dias .do 'h",S rJlj' maio, nesta cidade. de S:;;'o Pé<ulo, em meu Tabe.lionato de
No t,;,s , perante n,im tabeliá:o, compareceram partes entre si justas e
co... tratadas, como outorgar,'ce ....e ...dedorayadiante. denominada simple.s
''''''Ide ....E.r.ll,}!:DOF:A, SINPEX - CODEARA S/A, antes de.nomir.ada SlMPEX - I!'1
PORTADORA E E):PORTADORA S/A, ilicor-poradora da COMPANHIA DO DESEN'.JOL
•·.. Ir·tENTO LIO ARAfaUAIA - CO[iEARA. corr, sede na !=a::enda Sar.ta Te.re:::.iroha.
no lliun.l..c,i,pio d", S ..r,ta lere.:;:iro~,a, Es~do do Mato Grosso, 'incrita r,;;'

;C/NF súls CJ ,o,.t;.. 9';..l .. 879.33t.,ilOO(11.-(>()~ com seLl estatut.o c:or,5.o1idado em
:;';).'~16_·:;'4, r·e.gistra<;l0 1"'16 JUCENAT sob o r,'" 94023:11734; r.este ato repre.
=",ntada nos tenr.os do art. 1.1 de seu estatuto social, por seus por
",,,,u; Dir e Lc..r·e.: : U.JPtCIO CHIrJAGLIA ••· brasil e.irc., casado, e.conorrrista, RG.
n~ 6.:\:13.8'';'O-SSPSP f:' Cle rcJ.:.. :120.175.328/(JO, ambos residerftes e don,i
cili,;,dLJ; I·,,,,;ta Capital, COtr, endereço comercial, à Rua Bauru, n'" 352,
~leito confor'me consta de. ata, datada de. (11..07.94, registrada na JU
L;E.l'lAf 5l:Jb ,,"" 940248638; e, DGRIV~L DE SOUSA BASTaS. brasileiro, sol
teit-o, lI,aior-, er;g~nhein:::., port ...dor .da cE-dula de identidade. RG n'"
8.982.824-SSP5P e inscrito no CPF sob n'" 6~6.241.7.99-91., residente e
domiciliado ne.sta Capital r.a Rua Dl"'. Assis Ribeiro n L 295(), apto. 84,
eleito conforme- consta de. ata, datada de 20.04.96, re.gistrada na JU
CErtA!' s.ot. n"" 9601.5::,26(1; atas essa5. que, jt,lr,tame.r,te corr, o estatuto
:::onsolidado, já est~o arqui....ados neste Tabelionato sob n .... 1153 (past.a
2;:.), como outorgadà comprado'"a, adiar.te denomir.ada simple.smente COM
PRADOkA, AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS S.A.~co", sede nesta Capital,
à 1~\Ja .... de ,;,br i 1 n.x. 342 - 9"'" andar - cor,j unto 99. inseri ta no CGCI'IF
~ob o n'" OO.347.268/(.(J01-Cl2. com seu Eo5.tatuto so~ial datado de 01.1.2.
9". registr,;,do r,a JUCESP sob o n'" 3530014(1800, al teraç::'o de endereço
ú_.tada de (1~(.(12.Ç=(~ registréd-a na ~UCESP sob o n~ 26.256/95-2, nest.e
ato representada nos termos do artigo 9"'- item I de seu estatuto por
;eLt$ Diretores E,:ecuti ....os. JOSÉ EDUARDO FERRAZ. brasileiro. casado.
adn,ir<istrador' de empres~s, RG t·j'" 9 • 21.'1'. 661-SSPSP e """"ClC n'
.;)44.497.478/44,·-e., CARLOS Df:lLE, brasileiro, casado, admir,istrador, RG
t-j.r.. 19.097.ó66-4-SSPSP e Cle nJl. 1.1.9.644.217/72, re.sidente.s e domici
1 iados nesta Capital, com escritorio a Rua 7 de Abril 1"'1"'- 342 - 8'" ar,
dar; e., aír,da, out.o.-gante dadora, GRUPO O~K~ ct:1NSTRUC1:iES E INCORPaRA
CDES S/A. COlh :e.cte na cid"'de. de Brasllia-DF, na SAU/SUL - Gh..\adra (I::. 

l::<lc.;co """ 07 - 1.~"- andar - Ed. OAB, inscrita no CGCMF sob o r' .... 01.::.35.
160/;,)(1('1-(:6, com SeLt estatuto datado de 24.(11.94, registrado na Jur,ta
Cüluer't.. iõ>l do -Est.adü dtc= S~CJ Paulo sob o r, .... 3530(11386(11, e alte.raçao de
e.nde:n=ço por ata d .. tada de 01.(18.96, registrada rIa JLtr<ta Comercial do'
Di!- t r i t.ü Fet.ie.r a 1 sob (J r,"- 96(1.373. O::,::" r.este ato repre.se.r,tada r.os
te,'n,o; do artigo 9 .... de se.u estatuto por se.u Diretor Supe.rir,ter,dentl:,
LUIZ ESTEViflJ DE OLIVEIRA NETO. brasileiro. casado. do comércio. RG t-I ...
1:.9.37::.-0f-'I-"-[II= e CLC n'" 010.948.581-53, r~sider,tE" e. dotrlÍr::ilii;.do r,a
cid .."", de t;wi>si 1 ia-nF, no SHI/Sul (;il (I:;. - Chác;"" 8;), "e (·r.;:sagerr. por
f.·~:.tr.; t..:ar.li~i::.l; LI:' iJrEd::.e:-C,t..t::-s de-·,.iuaoct::nte .iderrt.iil.L..ddos r.este ato pelos

o BEL. ~ORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA, 27A

da Com... ...,:a de. s~o Paulo, Capital do Estado do rr.e.SlT<O nom
CE:R-'I- .i r-=- :r CA a pe.dido verbal de pessoa inte.ressada que
ü élrqui'lü rJo Célrtório a Se.L\ célrgo no li....ro n"'"120a, as fls. r.... 076,
e.tlcoro tro~ a ESCRITURA do ·teor seguinte.-

'. '2:'1.0 TABELIONATO DE NOTAS381

,~

076/segs. e

é 28-!.o5~997,ambas

SEt'~:~D() F~DER.A.L

(.:():1;;~h':'~ d::- êtic:~ ~ ~Ji:~:;)r:: -':;io::"::'(': :~::
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Av. I'aullsta. 688. eIs. IS9 - Ctl' 01310-909 " i .i-.

fones-f"", 32663865·2884712 - 2892588 _,~ ~

C":-/"<"'J ?7.=::.7,,,,......~ .'7('""..:,(. ....,·,._• •/.·1 ·71-·......,;,·.,;.1

@
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Reprográficas, autentica-

das, das duas Escrituras de Venda

e Compra lavra~as no LIVRO n Q

1.208 do 27º Tabelionato de Notas

de São Paulo (folhas

86/segs.),

confirmando os expressos termos

das cláusulas QUARTA e QUINTA

do CONTRATO PARTICULAR DE

C.QNSO~<-IDAÇÃO E âJIIS.IE UE.

CQNI-RAI'ACIlE_s=._._E A.CQBQQA~.~

datado de 28 de miWu1e l'H.9Z.
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.::.10(l,24f11 Ilr!?=- flli3 e c:err. fl.Gotros e .... ir.te e qu.atro c:entilf.etros) ~"ct.eo
".arco r,ú~lf.er-o Mü2; da.i, segue ccm frontando c:olf~erras da Fazenda t. ssa
St<I.hClrê:. adiaf.t.e.desc:rit... t: Fazer.da Tafl.arar.a. ac:ima descrit.a. n a-"
".ut.:- de' 9(>.(1(1'00" e distêlnc:ia de 5.522,OOlff (~inc:o n'il, quir.~,entos e
.... ir.te e dois metros) ate o marco rcún,ero ~1(l3~ dal. seaue cor,frontar.do
CO". ,;, Fa.;:enda Santo Antor.io. adiante- descrita. r.~ ..zi".ute lS(I.O(I'Oú"
e dist.à'"cia de 4~~:"2,;>,96nl (q~~trú IlIil, quinhent.os e .... inte e nO"~e me
lyo:. e no....enta e ~eis cent.irr.etroS·1 .. té- o marc:o numero M04. cr-avado na
fI.arg~m da y-odo··.·ia MT-431 ('dai, se-gue lffargeando est.a Rodo.... ia no Senti
do BR-158 c<tô::: o 'harc:o-número N01. pOnto de partida;" com-'-a área de 1.
8;::8.80ha {nlil. oitocer.tos e trinta e oito hectares'e '""õffinta ..res)~
iilB"ieua' qUE: ~e der.ofOtiné<râ FAZENDA RIO CRISOS1Çl~!O: "c:orr.ec;:a no marc~
numero MÜi, cr,;,....ado na Margem da Rodo.... ia NT-431~om cool~denadas Geo
l)f-âi:..c:a~ de.- Lc<t. 1(1.20·5.....S e- Lcsng de ~:.1.09· .16"~IGr; da.i, segue con
frontando CO"r a Faze:r.d.. San tana. abab:o de:rita. no azimute de
'~:(I":I("tl(t" '" dis1.áocia ele HI.~45'=''':'nt (dez mil, se1.ec:~ntos e 'qUé<re-rota e
ciric:c.o III~trfjs cir.quer.ta cerot.imetros) até- o marc:o número MO::; dai.
"1.:1;11.1& COti fn; t lido com o lote 15 de propriedade de- Car los Car.dido Fi':'"
ll.u r.ú ",:<:illlllie UE- 90.(10'00" li: distancia de 7.312,80m (setr:: mil. tre-

-'ltOS e duzt:- metr-os e oiter,ta cent.imetros) at~ o marco roúrr.er~ ~103;
li ...i. S<:Ql.l<: c.:onfror,tando c:om a Fa:o:enda Nossa Ser,hora{abail:O descri"ta~
'" c~"" .. -F~zel>dd. S~O Pê<ulo....c:irr.a descrita. r.o azimut.e de 180.00'00" ~
disL;";!r.c...ia de 11. 57C1,24n. (l~m:o::e mil, quir.he;.tos e set.er,t... met.ros e vi.. 
l:t=- .:- quaLn;; c"'''t.i''.etros) até- o marco nLlmero NC>4. c:ravado r,a.lr,argem da
Rodll"'ia MT-4';1 ~/da..i. seoue maraeando estai ROdovia. rio sentido' BP.-1~.8.
6té o lllé<YCÚ r.ú,;.ero r:I01, -pont.o de partida;" COlfl ~ ~r~ii:_J;!!=:_ª..:.é~~~;;;;~r!ª
(oito mil, seiscentos e: c.:.inqu.mta e no....e hectares e trinta e' cinco
êtr&~) ;\Ei Gl.E-bêt clu", St< denOlhinar~ FAZENDA NOSSA SENHORA; uc:omec;a no
"'d(""CO llú".er·o r1(11, crav..do nas c:ort1rontaç;bes da Fazenda S~o Paulo e
F,;,;:endo Rio Cr·i=:ostolT'o •....;;cia.a descritas. com c:oordenadas de Lat.
1t.

1
.l''';'·40·S E- Lc.rng. de 51.05·16"1>.l8r; da.i ~eaue cor,fronta..do com a L11

till',;, no ..zimut", de ()ü.(I(I'900" e di~tància -de 8.470,OOOi (oito mil,
qUê< trocentos e se te}.t.. metros) ate- o marc:o r.úmero ~102; dal, seg~ _
cor'. fr·onti:rl.do COh. o lote 1=. de propriedade de Carlos Cár.dido Filho e
Lo·te 16 li... propriedads- de José- Maria da Costa:"'" no a:o::imute de
9('.(1(1'(10" E dist~...c:ia de 5. (100, ÜOlfl (c:ir,cc. ~il metro~i até o rr.ar-co nu:;.
".é<rc.; t10.3; d ...l, ,;.egue confror.tando com terras da Fazenda Tamal-ana,
a'·-iCl.;:, rlE:=.c..r i 1.êt , nCJ ",:o:ilhLlt.e de 180.úo·OO" e distancia de 8.470,OOil'
I ~ to ali l, qt.,a lrOCei-ri tos e setenta metros) até- o marc:o número ~104;
dai, segue co,', f ....:mtando CO'fI a Fazenda S:iro PaL\lo, é<Cima descrita, no
é<::i"iub: d"" 27'.1.')0)'0(,,, e diEtéiroc.ia de 5.000.00il, (cir.co mil metros i até
L:I u· ..n:o nÚil't:-r'O i1('.l., ponto de partida," corr.:, ... ~ea d~235.~~ (qUé<
1.rl.J f••il •. uU:::I:-'·.t.ús t.o i.rini.a e cir.co hec:taresi: ) Gleba oue se denOfloi
r'~r'á F-AZENDA SANTANA, "começa no marc:o núl(,er-; M01·;-c:ra-::;-~d~-;:;;;-';;;.~-;,:g;,,;;;
dê< kOdovia r-lT-43.t., c.:úllr c.oúrt.Jenad...s Geogr~ficas de- Lat. 10.20' 08"S e
LI;'fl':!. =·1. 12.:.;;"1I18r; dai, segue- confrontando com terras de 8ento Bar
.(J". '"u a:::i'hl.1t.E: llt: -:'(1.(13'26" '" distància de 3.501,57«0 (três mil, qui
I,r.",ntos e- 1.1'" ......tros e c:inquenta e sete cer.time-trosi ate o mar-c:o rrLtme
('0 r-H)2; dai, segue confrontando Com ter-ras de Osv.aldo Namba nos se
""ll"-'.·Les êt-=imut.es e distEmc:ia=.~ 7.2.37'45" - 2.443,42n, (dois alil, qua
tro..:",... tos e: quarenta e t..-e;.sd If.e:tress e quarer.t.. e dois cen-U.metros 1; .
.;~.1(.>·=.ij" - 6.'i77,97«o (!~eis u,il, quatrocentos e setenta e sete mety.os
~ll\-"""'I,l", to" =",L", L.el.1..imetros), passar.do pelo marco nÚIl,e-ro t'103, indo
;;. té o fllêt? c..u I',úulen:; ~1(14; úai, se~ue ~.fror:tar.do c:esrr. ':' _ , ~ ,:,:e 1:;., de
..r·üp .. iedCld~ de Carlos Cand:l.ao F:tlho no aZ1.l••ute !1!'- 90.,-".' '-".I' e- dl.stiln
..:i", a... 247'(")'h ICJ\.\;;:s.i-I·.tos ... quare-nta e sete. metros) .at'" )7 r1(15; daí.,
5~QU~ cOI.fror"ltauico com terras de- Fa~er.dd R.1.c. Cr"!SostOftlr:.:, i:s.c.l.ma de5--
l.ri ...". l.l, ..,.:.i. ..... 1.<.: li", 180.(.10';:'0" e d",tar.ci-"o dl~ lr:I.7..:l~.. ""':'N. I";~_ o,i'
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dl:lcuu,,,," tos supra u,.;:ncion..dos e apresentado! no original, -do que dou
ltt-.:" E, pur' E:l", ··,'E::.t·ILiEiiOkA, C:1:l11I1:l ....em repr-e.-sti<nt....d ... , me ioi dito ql.\e por•
•,,,,L ... .l.nsl;.n.1a,.::mto e na Il.."lhor iOr/f"" de direito e pelo r_reço certo e
~~L1~t.~du d~ k5 2.82~.6~S,a~ (dois milh~es, oitocentos e vinte e c~~o

mil, seiscentos e vi~~~_~~~~ reai~_e oitenta e cinc:o ce~tavos), 4U~'
tia CO~lPkAOORA recebe da seguinte forma: R$ 2.728.628.85 (dois' mi
ltll:íes, set.ecentos e .... ir;te e oÚo-rr.ii:-se~~~tE;~~IS

rÓ:~~;~.~~: :;9.e(;~c!~;.~:;:::.:~: '~:~:;;!Õ:;2:t~~'~~~~~~t~!nJEf~~
riqi ..nte- outorgada]. preço esse do qual lhe dá plena, ger.. l, rasa e ir
r&....o~úvei ~~~~ç~o; b dita C~PRAUORA ....ende ngye imóvE-i~ de que é se
nhor .. e leg.itifl.a possuidor;;;, ir.teiramer.te li....res e desembaraçados de
t:juC<H.quer- ónus, dúvidas ou res.ponsabilidades de qualquer n"1.ureza,
Ir~~ por iUlp0;'t.os e- t.ai~as em atraso, consistet"1tes ell'l: q inc ...(&) S-l-e
ti;j~!j", t.t:r!!!E:=. rur.sis, desmE:-f1.t;.radas da FAZENDA SANTA TEREZINHA, no !!!ll::.
r.J,·l;•.i.pio del!!eianta Tere-;:inr...... r.a COlrrarca de S:iro Féli), do Araguaia, Es
t~.::ro. de Maipj ,ª"~ss~','-~';~'-;;s seguir.tes limites e confrontaçbes: 'Bl
G'L~ba N'" ~~~~~Crminariã. FAZF;r4D~ .F!~ fRf'!!·,q?cq p~ ..Mi'iS!lfu: "c:orr.eça no
1f!..rcD /l'ij)me,?6..J1.l(!1. cra.... ado nas cor.frontacees de t.E:rrd.s do lote- ~.8 e
4~;~co'll:llcc.#:.F.Ç!L~';'ográiic:as de Lat. 1(1.3(.":10"5 e Long. 51.0(I'CI<:I"WGr;
tJj;.l:'::'~Lleqª~oni.é<m.loCOfll o lote 49 t: Carlos. Al ....e-s de Se-i)'as no
"i":.~I~t· de'::~7.:i.t.2·5':''' e distárreia ~: .t.3.('~5,(I(lm (treze mil e: vinte e:
~~nCf.' li> ~te- o f1tarc;o núa.e-yo ~lu..!; da.. , segue c:onfrontar,do com
C-"iír}-c.s<l2.· . ". Sei)'a!S no azimute de 270.(1':1'(10" e distánc:ia de- 3.684,
~mr(LRr:.· -_eisce-ntos e oitent.a e quatro me-tros e se-ssent.a e dois
~~l~.e:tru~§ "'li - dos) a te o n.an.o n~e-ro ~l(13 j dê... , segue cor'" ron1.ando
';;;!..:lt.iI-.·a~Se Luil: N... l~on A. 5trang fiO d:o:imute de: 00.(1(1'0(1" e distiln
~eS;je 1.4"~,25m i ali L, quatroc:e:ntos e se-ter,ta e trt?s ffletros e vin1.e e
c..:inco c ...nt.i~tr:os) ate o f11arc..o núlllero ~I04, c:ra......do na margem da F:Cldo-
·.. L. Mr-431; dai, segu... margeando esta Rodo.... ia, no ser.tido S..nta Te:re
-=irtllC<, ..t" o n....·co núu.ero ~105, t.an.bén. c:yavado na margem de-sta Rodo
~i .. ; dai segue confrontando com te:rras da SIMPEX COEARA S.A.~ Fazen
d", Sl;io DOfl.il·.c;O:', ab..il'o desc:rita, no azilflute de 18<).00'00" e distan
cia de 14.1(1(1,70110 (quatro ll.il e- c:elh metros e setenta cer.timetros) ate
fj fl, .. rco númeYo M06; dai, segue confror,tando com o lote 58 no azimute
dE: 27ú.(I()·::'!(," e distancia L''''' 43(1,57m (quatr-oc:entos e trinta rr.etros e
c: l.roqu..n te. t:" sete c:en timetros) at~ o marc:o nún.ero MCI.t., ponto de parti
dó.", !:Elt~.~r!§:a t~~!L.!..:.2ª2&t~ (mil, duzentos e oitenta e r.ove
1,L:c.1. .. rE::' e quarj;:nt.a etrés ",re-s); ..ê:L§l§(!'!a gl-!!Lá!ê:,:"q§"n!=!!!l,in;;.t:~.•_fAi!El:lIi,"_.
~f!~!~~~!'!~;. "come-ça no ll.arco número N01, .cra>.ado r.a~ confro~taçbes dd.
t=é<:i:f:olida ::':iro Péulc E: Fê<ze-r,da Nossa Se-r.hord. (a segu1.r desc:r:l.t.as), COfl.
C:CJorde:r.adas Geogràfic:as de Lat. 10.19'4':t"S e Long. 51.~·31"l;IGr; dai
!.(~g<lt: c:únirol.t.é1ndo c:on, t.er·ras da Fa:o:enda r·loss.. Senhora nc:. ",zirrlu:te de
(1,).(1(1'0(," G dis·tanc:ia de 8.47(1,(l(lm (oit.o nlil, quatroc:er.tos e set.er.ta
a.etro,;; ate o f" ..rc:o r.ÚCh",ro NO~; d;:,..i, sE:gue c:ortirontando corrI o 101.e
16, de: pr'opriedade de José: M",ria da Costa no a2imute- de 90.0(1' 00" e
distar.c:ia Lll!: ~.OO·J,'IO (c:il',c:o rr.H metros) até: o marc:o,)"'úmero ~1C13; dai
Sei-(J\'\E- cor,irontando com ter-ras de SIMPEY. CODEARA S.A. no azimute de
1a(l.(IO·OO" e- disLàl',cia de S.47(I,ClOm (oito mil quatrocer.tos e setenta
lf.~tros) ate o n..:<Yc:", f'F.e-ro M':'4; dai, segue c:onirontando com terras da
Fazenda Santo Antonio e Fazer.da s~o Paulo no a:o:imute de 270.00'00" e
di s ti1!r.c i .. Lle 5. CIO(,. (lÚfh (c: i fiCO 'hi 1 IlIet.ros) até o If,arco número M01.
PL)I",tO di: partida;'" com a área dI?" :4,~3~.f).Qts... (quatro mil, du;:·entos ~
Lrjr.Lél t: L..im:u I.ect.<.,rt<s): Ci Gleba q\.\G se- denominará.FAZENDA SAO.P.éU:::...
!d-!: "clllllE-c;a no marco 1',úfI,;"ro N01, cra....ado r... Margem da Rodo.... ia t1T-431';
Cl:.oll, coc.rdt:rtê<das G",ogrt.fic..:as de: Lat. - 1(1.2i·21~·.s e Lor.g de
:.t.Ü:;.· •.1Ó>""18.·; 41ai, sl?gltt: c:or.-fr·ontando c:om te-rras da Fazenda Rio Cri
~~~ LLJ'"(J~ (:lt1idll'Lta" l.h:::=t..r -' tê:i, '1(.1 d4:ilhU\.\i:' Ui.:: OO.úü· ;)(,U (:: di!:lt.anci.a de
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BEL. JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
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~1(l4, cr ...... «dCJ r·.a <..arge-ITJ da Rodo....ia '·n -431; daí. segue margea"'do
f-::t:ldo.... i'" "'0 ser. tido «R-1S8, até-'o «,,;orco núlllero M01. por,to de par '0",;"
~7·.:a de 2.182,:27hiÕl_{dois mil, cer.to e oitenta e dois r.ec: ares
,.-ir.ll:: e;, S&t... é<re;,:): todas as Cll",bê<s lar.;:adas eu. maior érea. Cor.. 'lJdi
gü de. HICRA...... 9(11l8UÜ03141,)_5, I,'" do i«.óvel· r.", . re~E:ií."a· i~de~~l
(1.;.,.3::<1....(1-2, área total de 1l(l.(125,"r.a~ f!"ac:.-.!!l"i:r!:-p.prj:;~'_;li1;_Q~'~'
mãd. fiscais 4~'6,a7, cordorme certi1~f:!~~j:!Eo._Çadastr_o~UIi__;fic.. -aI::":..
qLü·.-ado r,e:.te l..é<lJe-lic.:mates sob o n~ 797 (pasta 14) " jUl'lt..n.e-r.te COIT. a

~~~~:~á;e~~i;~~~~~~~~i~~t~:~~~d:~~f~~~~t~~:-::~~~;.~~~:~:~~~~v::;2'
a qiL=çáo do DF! atE- o.I:<):ercic:io de 1995, e que de 96.. E'1r•. c!iantl<:..
dõU~~Jõ Tãnçãfflênto; de acordo Com piar~ta e mémorial descrito. de
.... :;-tlelll.i="I.tc,;. ruL~ i c.. iisdõS' ';Ió'las ~arlÉ:s e qu!" .f;.~e"!F'ar!!'i""r~R.c!'-!r.§!?~!!=!~§:~.!:~'
~r(.q.ur.~;;; ~::t:! ~o~ .~<~l.~'/;i.? fora«. a:ri~.:"idos,5!S ~egui~t.7s ~a10:7>: R:
~o:';"~:~.:.l::l~, /'":: .,..:;::C>:~:':'>,,:"~ _R$., 1.;,7'~::,;.;.8~:. ..,..~$ .,o40,;J~8,7~.; . R~
~lo.~7~,~1~ Hu ~~~' • .:.>9~,60, Ru 4.1.114,J4 e- p.~ ~J~.41.,84, respect~va-
...",. te,.. f·é<r C. !-'c.\:l""IIé:'nt.fJ Ué:' í nn . - lr..óvel esse loa··.·ido per inC:fJrj:Joraç'ao
..,w: L...rlloOS da .aJ:.é d.d:ad", dt:;> 3(1.06.94, registrada sob o n"" (;1 na ma
I ·i<.:ul", n'" ~tJes R""yislro, dE:' I<,;ó"'eis da COlllc.rca dI:< S~OFeli>: do
.... dgl.lcsL"'-/'ll".- é=.~ ...ssi... d ...sde- já e!cl ,/••mdedora Ci::de e transfere à Com
l:r",<:<"", lwdé< .. IJ<:.I":;",". jü.. , UC.<híl'lio; tJifl=·itos é' é:<;:ties que t.il.!,a li::

"""",<<.:i", :;wbn:i os descril:os im.:.veis, para que deles use. goo:e e dispo
r·d ... li'.-r"'IlI\:.'I.le~ CU"ICJ .s...us quló' fic ...<" !1:.e-r·.do por força des'ta ver,da, a
CjU<ii! el~,< vendedora se compromete a ,fazer sea.pre- boa, "firme ~ valiosa,
1·(,:~!Jw..(j ..r.uw iJé'lé< ...vit.ç:<o dE' uirl:'ito r.a forn.c. ela lei.-_flue.o preç:o.~
... ..,... <1.. (.;or·?,spo

l1
de L ~~s. ,~~~'eis iaci!!,~_. es."..se9~~ntes valor~sr-B~

:;~~;~~:;;{ F::~34~~~~::~(I~t ~:<~~;:~;~:~~4~~;§t~Q~~j:~.37~~
:3.~=-:: F'e-l", ~,'ENDEDOF:A lhe fCJi alJre-s.er.~pa."'.P~D ç!o INSS r.~ _6(19~17, e>;pl? .
9;çla pela A9· J;larra do Garças-MT em 04.(13,97, que fi/:a..arquivadafieê
jl::< t.ô<Lt-:lion",t.es !:oolJ o r. L 53(13(pas:ta 52); e, .. certid:l<o de tributos f; .
df'!"rais ....... E-Ü.60;;.99S, e>:!-'euida eII. 11.12.96, que "fiC:ª-il!'"j:juiyaclÇ\J:1E:.s.ie..
tab... llonato sob o r.~ 933 (pãsta (17).- Pela VENDEDORA me foi apresen
tada a cert.idáo d"" propriedade co~ negat.iva de Unua reais e de- açÕes
r'e",i: ou p~:soais rló'ipe'r~cuterias, e>:ped:l.da ecr. 22.0::•• 97, pelo Regis
tro d"" ln.éz·.·.ás co,"pet.entf:i'; de cujo t.eor .. c:on.pradore t.ere. cor. hec: ill.e-n
to, e, qUe: ficará arquivada neste tabelionato sob o n~ 14629 (pasta
1 ~); declarando mais que nos t.ermos do f 3~ do inciso V do art. 1~
do Decreto 9324(1 que sobre o imó....el .. lienado ine>:istem "Ór.us reai=. ou
açbes n"ais ou pe=.seais reipersecut.órias.• _ Pela compradora mE':' "foi di
1:0 que aceita ~sta escritura em tOdos os $EUS termos; que ~~~,ticol.l a
'-",rlid~o de: lribut.os. declarar.do quitaç:io 'dê:' ITR at.é o ei:5f,rr.':"cio de
19'-15, e, que ·.·er i f ic:ou as cert.id~ de. "fei t.os aJui:;:ados ~ ac:~it",ndo':'.
as. - Ainda, peÚ, preser.te escri t.urãi ,. a OUTORGANTE: . ~Df;pÇlR~. GF~!-!P.Q._.QL
COr·JSTRUC~ES E INCORF'OF:ACflES S/A. -foi dito o seauir.t=-: 1) Que é sanho
l'd e legl lilr.i:! possuido~.. , ir,t~i,.amente li....r~ e desembarar;:ado de
lj~'ê,.i.S'l<II::l' DClliS, dúvidas ou resporlSésbilid...des de 'jualquer natureza,
U'<:S'''U por iu.poste.s e tai:as em at.raso, de um imõvel consist&nte em:
LOJA t·j" 149-1>1, lÜC.ê<lizi:ld.. r.o Pa....ill.ento lérreo. ~ Bloco C iBRASILIA
~E CEr.jTER):. da Quadra (11 (hum), do Setor C;;'me. ::ial r.lort.e . (SC/NOR
n:'.), CWIl' tlirei Lu a un.". va\:lêó dé' garagem n'" 3/8~. 1'.0 3"" subsolo. na c:.i- .
GÜd ... de Brasília-DF. devidamente descrito na matricula n~ 38494 do 2""
OI ;,cio di? F:egistro de Imó''',;,is de Erraslliil-DF; lançado pelo go....erno do
Vi",l.r i1.w Fl::u...ré<l :.vtJ ir.scriç;;o n.s:. 4579450:>2. CO!T. valor .....enal de R::; 94.
7~5,:'::;.: e .• /'t:li ha'.-ido por f~n;a da escritu;'", dat;;da d'" ')2."9,90, pelo
·.·i<1<,. tl"" Cciõ l(I.(l~I'~I.ÚO{I,<)(), rl::çistrc.d.. li.otJ o r.J'- ",a nó'< n.,atr.icula r.1:..
.:3. ·l'.,..; ~·,.{""r·id,;,: I ',"", (Co '" d, '.,. <"1".(>(>(1.00

il....". ".il r·;;-",.i.:i;. ar.tes ,c.éir.cior...do, ;;. •·..Er·1DEDORA, agore. ou·torgada dado-
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[i~;~~i:::,~:
- ~t(; --.J- -c;S .._ ... -:.~-_

-.
~e !;.;:t:e:n l:.os .i= queren t .. e cir,co lf.el:ros lê' cinquómt.. centirnei;Fos} ati? o
.c•.,.n..:ü 1....:UI•..!:'r·o r'i'J':', t.:r·avado na ll...r·gelrl da Rodo.... ia MT-4'31 ( dói, sti!gue
,u"r ':!\;c;.l.dl.> ~\:.l", rado'/ia no ~"'nlido BR-15B.., ..léo o lltiilrco no N(ll. p..nto
d", parlidél;"~i" ikea pe.1d2Q.,1]!b.!i!...(quatl~emil, •.quatrecer.tos e no
vti:nla·t...,.l:lé<i"ti's.to: set.~r.t..a t:: oilo ar·l:s);'-lql. Gf~bª R!-I~Lli-e__ I:Ifd"'Qm:i.Ll..c.iLEf1=
~liNOA ~EUN11}f.~: "ccmeo;a 1'.0 I{lan:o numero N01, cra.... .ado na rrdn:,ntao;A'c:i'

..ue ll:'rn,s Ut-: LUL:R'lAN - ADNINISTRAÇjl;() DE BENS E NC:GOCltJS, com coorde
nad.as· Geogr'=ficas de lat.. 10.25'(1',)"$ & Long. 51.13'10"~IGr; dai, ",egue
t:.l:Jrdr·CJ•• l",l'.uo COIU t.erras df:i' Jo~ .. Al ....es Oli ....eir.. r.es 5>eQuir.tes a:;:imutes
... <1i:l:.él"c.:3."=; 00.(10'00" - 1.7'r.... ,OO". (mil, seté'cent.os ~ novent.a e !>eis
metr'o=:); ~.·\)'l")';':Ju - 627,14«: iseis.cer.to5 e vinte- e sete- Rtetros e
YUCtLL.lr:.:c: t..er,i.intt~tro:.); ('I..).,(J2~(fi" - é.l(lé,2:am I:seis ruil, cento e s~is

Il.... lrt:ls .......i"'t... ê' <.!oi!i c ...r.ti//.Ió'tros); pôsliiilndo pti'los marcos ns. M(I:;"! e
Jl;)~.... ir"Jo at.* p /I.ar Cl:l m~ml::'ro N04; dai, segUIó' coni n:mtando com t.erT.as

[1ff WT '8l:into -1f;J;,rros nos seguir.t.es a:imutes e distáncias: 73.17'44" 
..~!;ti(J.t,S(l~//Ii!., du;:!:nl:o!óo e UR, metros e oitenta cé'r.timetl~os) .. te o
~~~~o nÚl:?§~'~_~05; 00.03' ~6" - ':'71,SSIl. (seiscent.os e setel",t.. e um me
:..!-.r.ü~I.>~~ ... cinco cent.~«.etro~) até o lI.arco T"lLlIOló'r'o t-K,6, c:r.av ..do
~r,.·~"....~e~~odo""l" MT - 4,;,1; d ..... , ""egue cordr'ontando com a Fó;:"",da
'~t;,~." ;~.. ~p:';iii~. Ul::'scr·il.. ,por esla Rodovia, no e.entido Sard;a Tere:d-
:;"I~~. . ;,'".. ~1 c.o nú......r·ü folCl7, t ..ml.Jt:m cravado na lIIargell. desta Rodovia:
u',i;;[,' ~. \ "rrfnmtando t.:om a Fó:i:ê'nda Santo Esteváo. adian1;e de:;cri':'

1!\~1I!;' .. .~~ dI? 18i.;J..JO'CI(I" e distár.c.:i,.a c;lé' 7.497, 161T' isete llIií, qua-
.~ \.r"6c 'W Iií:.....enta e sete me·l:.r05 e dló':o:e-sse:is c:e:ntLmetros) at.e o mar·-
.~'p.. n T~ L dai segue c<:;nTronl:.ando COll, terras de LUCRIAN - ADMI-
lJ.JUnF:AL,;~) ªEr. .:; E NEGtlClu:i r.o ...:o:iI..ute de 270.00' 0(1" e distancia dE<

ij~~~ ~':~ :;~~c:il~:ln.~~~ t~o:, q~~~~: ::l:.;~~t.:d:~~t;~~ e~. ;;~: .. Q;~~:~;';::'
·.,.n·... (s... is ...il, tre:;:er.tos e sê'te ht?ctares e no....er.t.a e sete ares);" H)

P~!"'.tJê< qUI:: s~ l.:h,,!,,~n!~:!e!"~..,ff!~~r·!~f1_SAt~Tº_E..êI~SQ.: "começa no ll.arco r·.úcr;;;;':
n,:. N<:Il. cra.... ado n.a con"frontaçl;to de terr..s do. LUCRIAN - ADI"1lt-llSTF:ACí!10
Dei BEt.IS E NEGOCIOS,~ COIIl cP"rdenad..s Geogr:dicas do. lato lO.2'õ·OO"S· e
l~wfl':i: 51 J9' ~':'''\ljGr'; d-:-1., :;egu... ~ordrontando. c.,:~. .te-n-as . d... F,:,:;:enda
f·:t:l."J.Uô<S. cC:J.Ifoc. dl::'scrl.ta, no aZ3.lrIute de Ou. 0(,,1 Ou" e d3.s"tanc:l.a dE:
;... 4·~;",1':';iI (Sl#te mil, quatrocer.tos e no....enta e sete metros e de-zesseis
1..1.:1'. U.lhl::'Lr t:ls) êllt: " marco nÚm...res 1"102, cra"u,do na margem da Rodo.... ia
~rr-4::;1; d .. i segue llur.rgeando esta Estrada no ser.tido Santa Tere:;:inha
...,lÊ: W fi.ar I..W nÚflu"ro WJ3, l ..<nbE:l& cravado na margem desta~trada; dai,
SIE-'3ue L:onf·r·ol·.tando com t.erras de Lui:;: Nelson A. Strang no ao:ilToute- de
180.(1(l·(i(.u to:' distar,cia dE:: 5.9.c7,:t5RI (cinco mil, novecentos e sessenti?
c- svte flletr'Os e cJ.nquer·.ta e- cinco l:ent.l.metros) .."te o marco número
tlO"I; da.i., s.:gl.le yon·irotar.do co.r. terr ..s de LUCRIAN - ACMlNlSTRAÇA"Ü DE
bENS E NEGOCICJS 1'.0 ..;:illlut.e de :ao.(I(I'O':>" E! dist.ancia de =".3.qla,75m
(cinco mil. tr·E!o:óml:.os ê' quanmt.. e oito metros e setenta e cinco cen-.
·t.i.....lros) ~tb- LJ IlIarc.lJ nÚllle-ro r'IOl, ponto de- partida;" Cc!lr!_!L5!.r.ê~.,J;I~
:2O:16,2,!!'l!" (td"s mil, du.enlos e seis hectares e vinte e no....e ares);"'·'l)\
I1JÉihEl. que ;;.: deno/f.;r.ôrá F~~E.r~pf! .Sf!r·!T9_A!iI.~~"começa no marco núme
rl:J t-K1l, c.:.ravado r,a 1T.é<r·gen. da Rodovié< MT-431. com coordenadas Gec.gr~

fica.:.: de La"\;. 1(l.:;"!:2'J~'8"S Ió' Long. 51.0:2'14"\lIG,,; dai, segue confront.an
do L:.ürh 1.ló'rr·cs da Fa:o:e-nda s~o Paulo, acima tlescrit.a, 1'.0 a:;:imut.e de 00.
',1<1'0<)" '" distanc..ia dI::' 4.529,9':>111 (qu..t.ro mil, quinhentos e .... inte e 1'10-

'/c- 'ill?t1"OS e l·.a ê'nla e· seis centimetros) a~e o lf.arc~n~mero MCl2~ dai,
=""9ue cOI·dro... t ldo com terras da Fazenda ramarana, aClma descl-lt.a, no
..:o:itllut... Uli< 9-).'''')' '1"" ti:: distàro<;i .. de- 4.477,98m (qu.at.ro mi I, qualrocen
tu>!. '" lô",l<>nt. .. e ",.. te: tI.etr·t:lS e noventé e oito centimetros) at?' o lI.ar·co
IfÚUtt-:'t'l:J r·l(1.~~: d~i, o:t='gut::' ~ol·,fr"Qrftandr,:) coa, SIMPEx COOEAO~; S .. A./nc:' a~itnU
t.t=' d~ la(1.;~H~)·:..H)" t:' Uist.;,\r.c.• ia úe 4.921,42111 iquatro 01:1.1:- nu·/~cc"ntCls. t*

... intt: \: \"H4'1 IHê't.rli:' e quór~ntC!s e dois ce:ntimetr'os) al.e Cf !!!!?t"'Cb c',úUlerCJ
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1386 1~ ••~••<.(._./lf.l~~p'~~';!1;';Q\JQ"/'9~4.~~lil.·,:r~I~'.tiD'":~~"G~'., "J.~I~~"b~'{~~
NgmiIl'l'OI~M,.tr!,ea:-;l'~~1r'i~rO:~.Art~If1!I~·.N· .~~~.;.."..... _.~.~... 4oIL'1 o',

011 f2" IL~ ·s""," lo o" ':l' ,ij" -
t. - :l••. _~ót!l.:;'lrc .- '~,.' . l't~!iHll'~!-R ~ <1~ "4~' r. -~!:L il:
L. ,.-~'''~.z5 ,. ~~. ~:;,~mi.'§'í:t ..<~~': . __11'--:,",::-.1 _·I1·C.~~:·f .._ ~i1~~~1~~
ry",,- C. reie-rido i1I1Ó'/t< , transié'rindo-lhe desde j~~ toda a po:'Sé', jús.

~CJI".i.rlicJ, úin.. i·Lüs e ..ç~étS tll.,e tinha C' e):ercia sobre o mesmo~ prome
Lendo fal:e:r C< present... !>empl"e boa, 1irme e v .. liosa, respondendo pela
"'..•. i.cç~c. u'" dirc-i'lc. na 10rfllC:l úa lei; UI} Apresenta a CND do INSS n'"
"'(:s8:~36, t:):p",dida pela Ay. em Bras.i.lia, em 0':'.05.97, e a Cel'"tidá'o de
'lr'~buto;; Ff:id ...r·'üs E- 0.817.9406, em 25.04.97, que 'ficam al'"quivadas
r,esle< t. .. t>",liunato sob os r,"'s. ~1304 (p..sta 52) E: 934 (pasta (7), re:s
pw<::ti ..•.a/llente; 11•.'; apresenta a cel'"tidá'o de: propriedade com r.egativa de
OI'IU::, é' ",lienaçtles, e)\p....dida pelo 2"RE:'gistl'"o de Imóveis de Bras.í.
lia-.\jF, té/fl~':'(l~•• 97, que ficllf;:,' arqui .... ,;,da neste tabelionato !Õob o n'"
j,46~;(l (pasta 114), e és. certidão I'.egésti .... a de dÊ:bitos fiscais, e):pedida
i:'m :.16.(':•. 97, qUE- acompanhará o primeiro tl'"ésS 1ésdo , e, declara nos t.er
...Cf=- til:> !; '3'" do inciso \) do art. lA. do Decreto 9324(1 que sobre o :l.lflO
,;.jlt::;)." dad.lJ ti:lj.' pogamento iJ"ti:):istem 'Ól~US reais ou ésçf:ies l'"E:ais ou pessoais
ll:iE:JUié:r:",cJil~éJl"ia:i..-Pélés ....ENDEDORA, como foi repl'"esentada, me foi dito
4;l:H:' "cl=it.5~c< ~t;:;o c.l ..ua, dando ql.\itac;l;o plena e geral da ri:'ferida im
~-.l::.,.'t.iilltL;io';::~~.1(,(>.000.0(1 (CI:IU, ",ii reais).- As partes autorizam o
§l" ',. ~i;~~~.' r~"'gi tJ~o de Imó....eis a procedel'" todos os l'"egistros e
~ -"Lt>~I:I!!.-;JI~c·é~.sários.- DE: ~omo assim t1isseram. do que dou fé, rr.e
·~d'.l.r'lf.r .,.;':a~··l ",·.·rt:i este instrumento, que depois de lido em '-'0:0: .. 1
t. ..~.:i): .:?. l~' ê<ct,ad<:J conforOll:'·, é<cl1:itam e ê!SSinéso,. Eo.itida DDJ - de
l;t 1"ãla~ ". %~tjperõoç~o ifl',obilit.ria, conforllle I NSF:F .- A CQt'lPF:ADOF:A
~r'Ii'=-' . 1-;> -.t;:. =.ua re~pon=.abilidade, o ITBI de.... ido pelos imó....eis de
~~l.i': r@= .... ·~go :m.15,t)::•• ~7, jl.\r,'lo ~ prr.-·feit.,:,ra de Sal. ta Tert:;::inha,
1!p.~!"I!"lcJ(' ~'f\' ~,4 ... ~.7 ,2:'•. - O ITBI dev1du pelo J.fflo.....e:l de Brasill.a· !::el"á
~gci pe<lô< iâ' ~ ·mEDOF:A ~er.'lro dus limit.es !='e:-rll.itido!? pela Lei r'es
1~j:ii""c1, ~"'lIi'·,d<.J i,·,teil-" r~spons..llilidada p&lo seu pagê<mento.- Que
~Siit.It"RADCJIi:~ fi:, r é'l-'n"sli<nt.adc< por st:u Oire:tCll'" f'resitier.te-. F;:lBID I'1CJtJTEI
RO DE BARROS FILHO, brasileiro, ~asado, empresário, RG N~
=.. 508.31(.-9-SSPSP e Cle n"'" 895.904.738/49. re-sidente ia' domiciliado
J'lest .. C",pital, com escl'"itorio ~ Rua 7 de Àbril n'" 342 - 3"'. andar; e
naw '-CC/lO õol..iri.a fic.ou const.a.r.do.- Que a alterat;j:lào cor.tratual da credo
r .. t",,(.L;~h se: encontra al'"quivada rIa JUf,ta Con.erc;íal do EstaL.lo de: S';;o
F'aula se!;, o rI'" 132('(18/96-8.- Eu. Luciano De- ~lal'"ia Schilllidtl. e:sCl'"e-
.,'ente: hatHlit ..do, C< ia rei.- Eu', Mucio Sil .... a Borbél, Substituto De:sig-
I ...ele.., .. E>llt>:.cre ... i (a / INACIO CHHIAGLIA ili/ DORI\)AL DE SOUSA BAS-
T >/// Ff,Blü MONTEIRO DE 8ARROS FILHO li/.' LUIZ ESTE...·~ DE. OU··..EIRA
t.ll:ofO //// (O.,; ... idar((\?i"lte: Selada).- NADA MAIS.- Erés o·qulil se continha na
di L.is I-'ogir.", tiCJ r«·I",ricie.. livro a q ..1 se ta.- Eutraida ..os 27
('.}!NTE E SETE) dias do me=, de J o do 00\110 ·de 998 (mil novecent.os
e ...o ....enta e oito). Eu. '1Q. LUCIANI CAI.'ALCA 4TI DE OLIVEIRA) au-
>:ili",r CI dõotilol,jr';dei> ,MUC O SILVA Bpre.BA, S stituto, a fi:o: d ..
tilogra1ar. confe~1 e -_si~o.-

'0 de Imo'/llb

o Ar39Uillil
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<l"arl?n tl:1 11 I1I1ô'lt.,.,,., ,me tr-.OF.3f '11.1'.;/[:1;\ ·b-i!n:ta.. ~. q\.la tl"'or:~.,I:J .nr.>t'-c ,... ~ ,,,1: '!? ...P 1f1i3r '-;:t:'
· nÜ/Oll'ro "'''':lo,. tJ;;d. IB~\lL'EI,:·c:on'f,not'l"t.;.ndp"·com oB' Z lNPE>: COlJl:':ll'!'l) S .1:' • .. "':> ":;:y_~

'., ft'IL1te de...J.GO .. (IOp 0.01\· ~"dl:l..~t.itnt:d./,\.,ç111.l'1 ..6. i5e5, 77m (Piei f.'o rni 1 • tI/o:: f~:I.:t.t:>s-" . P-'

; oi ten"tIa/·Et1"c:incp InH.:tr.pf3tlet.-&p..:t:en.ts!J,et !!Se:t:eu:l1.l'nt.,Ltnot.... t:lI'Q) &>t.{~ t.~.-:CJ nJ:I- .....

' Jn(~I"'P .M91J.'·"Pj:I.\. ,.i·6.eg\.lF.l.l,.o.ol1,~l'J~n.tf3ndoo\·<:cmj.:a, Port.o VI? 1 hl:' Ag I"'O!='felC LI ... r .:lo a 8 alL_
· 'nD Ii\~:inp.\.l:t.l:fl ·de:.;Z70,,..sIC~IÇ!Pl'; i'~'" d;'s.j;.~.t:i-ajlde ...8 ...75~', 01m (oi1:0 Ihi 1. slE:t.:r.r.'n-
· t.og.u~':·~;\lr;Jq\.umtillllF' ,c.,im:.Q;lime.tlr,p!!ol',~,umi coem t:!.metrc) ilté o m~n::t~ ~'L\"'t.'r f:\

Mel!.,. PP(1 tC?,d~!,P;:lTTi:j.çjm) 11 ~om"lÇ1f e\n.eaJ·pe...5. 59:='. 59h:.,...( c .\1"11:0 mJ. 1. qUJ.nhen
:tOS.l;"nÇl,-:~ntaie ci"co\~lec:têlr·a!:>.;e t:.tnquen.tlil'e.nove m'e5)~ r:! • .G) 131l?l!r.\
rl.ljn~ ... ttu~I,ge. penolni".~3rê_:E..$'+'~HPA .1}..a!'HLTF;Blq ~r~I:.!f).,._. i:!gsi"'. ..d.!l1,Sc r·ÚI:' : "cc'-

'1))I:~Çl!l'I~~l1llur't:C flL~m[pro M01, r::r·El.... elc:lo·.nllls;.r::on1'l""on!;ilç;e.tes da Fazenda S'l;\o
vudas" ·,acima der.t:,.,ita,: ,e •.SIf'lF'EX CODEARA. S .A. r como c:oordc;nada<; 9I!!ogri<

'.1iC:EI!!o:L!'i:.. 1<1.2ét'~2"S·rl Long •.,50.54.:~4"~·'GI"; .e1a!, -!;.egL1E' con'frnrd:;;\nrlt:'
COIl\.,a última nc.ê\ZimLli:e:,de.IOO.O(l,·CIO"·e' distância tie 7,597.17m (~rát'?
Irli 1 •. qLI.i.nh~"t.os; li}' noven,ta' ,I! ll-ei:.n metro&> S· doze c:en tilrll?tror.) ",tê- r;)

nÜrnl?ro t1(12, c:ravad.o,nillmar·gem di!' Rodovia NI-i\'11: d0.1. !H!'gLll:'

·Ih (JI""lld:l.• :: .., .l~,. 'lr')~ I r.lp;' nÕ·.~.entido',S;;\I1t;a.T!?I'"E-:;:inha at.~~ o ITlnn:t' r.t"lmr>ro
,r'l'::3 •. também. '.'''''·'''''''r;..".a'/IIC1rOC1m desti!t\F:édov:i..q da! .. seguI!! t:t:tn'rn:ord:;;.ntlo
l:Qrn I\r..,guãl:i."' II;-··...'?'" IdLA·. I e SlHPEX "CODE~r~,.) S.A./nr:> a:<::\/IILttr: rJe

~·I.(I(1·(I(I" e tlJ.!"l- t1nc::ío'i\.de ;7·.39('.9~\m (sete mil. -l.:rt:ZF,.>r.t,'5. e nc'vr.r.t;,
~i'l1t.í.lUri'i:rJj!:'o ti' "'t:''i'~11 ti,' e c,inr:e:, e:'~nt!mt!trr'''') att.~ Cl • n,;;lrT:t:' 111:1ll'.("r·rJ 1')0.1}:

- ,"'.i ~ l:!.t?ÇJUf:'- r:r:'I1·frl·"·tt;.t,Il=!o l:t"m C\ Fa!:enda . Seio .Jur.li:\E.= r"ac:Jn.õ,j rk'!:.cri·1 ':', nQ
";:lf1lutl? d~ ;?·!(I.(J"I·(IÇI".e·Úísl"lnc::i;'.d~'8.()6~.':1611f(f:litl:' lTi;il, f;E';;!'I~rd.t.
r..: 1nr:c nse·trr~n n c;.' i r; . c.e"t.í.mei:r·o~:n ~tl':? c.· mareQ ",\"OI""rO tl')l, pml1 c., dI:'
f",:,r-tid>.'l;"l.:I:\''l :. .... rr!;;l dp',6.(1:79.2t,ha· (';;!õ'is:"'il, S[;'h:nb.~ P..' nc.'vÍ;> '.,.:.(-l:.;.n"o;
n viTltC" P. lil' i s Clrr~s); ;tncli'!!S a5'. ~J1ef,""e:. 1i'lnr;acli1';;. P.I/\ m",j 1:11' Ar-r''"l. I "m rr.',
~ i ÇJo t1n IT-l!:.·I~!l,.!J!::..~.':J,U.'§QQ.Q31~1.Q=:!~'r... · tIl:.' .iflll~""~l n", rl~ll?i I r, '/l"'I!r:'c"" I
(l::~51::'(1-:'~. Ar'l!i~ ~1)l:. .. llIjl? 11 fl .(I2S,(lh:.:t! ,fri3l.:. rnú... · pAre. 2~.'·I')'L f nO.

/(,('.,1. f i ç:r:-.i.'Ii" 4':5h.I:t7 ;\C:Ofl1onnf? t:l~,..t.ifjt:adt.:o fi,.? C.:It!;:,o;'lrcJ. lJllP.. '(;.t:;.~ iilr'
r.!'.j·... ndo Ilt::t=l:l'.' tFtbr>liorxato !u.•b O rIa. 797 (p"'5.tCl 1'1), jlll""~'lIí\;,,"~. r.t'lh li

C1'ltti.)(;~n tlt" F.~!r:;orr:;r.il~ tlr;; .1ii9~t, no '1;;'\lC'r tiC' f{1i 1,«:;0:.')2: r:rrr,.,t-;.,I"oI l r:. 1;"".
l··bm 11i:~ r.E:'rtiri~1:.' cle tr.ibLltt.\~Jf.etil?r1:lis, edii'lfll:r..;' m"'IH:ir.'ffr.trJi' l" :"rI!,11 'J,".{i .••

<\ lJlJ.i!",;.çAr:o rlt.' ITr< atl!;:_':'·'!?.?l·l?rr:!.ll:iD;d~·_t99!:', E.' lfUE.' rl!" 'o'b r:"f1' rl.i;;I',~p
'.': I ,·rI .... l.""~:~\!"r>n~\)I~;r1l?rlClC:C'lrdo Corn·pli:\nl·.;. ~? rnr-.-'f,or.in( d"c!f''''; h,. 1)1, _

'·j.'I"""I.·ltlr I,· :1,' "n~ .. t'p..li;lE'J'€fri!?o;j:!E.' t:lt.\I~ Arnrhf:""·,h,.ri'!r, r! 1·r·..,,, 1.)0\('. rlp",t •.1

1?::.::r.ll:Lfr·i:1.- LI',·' ·"'··f.. ,:fr.'ítl.W;:, ,corr~~:f'lt"nd!:<nl:'i? ':ltr·;I·".I'.LI •• n" iIlH.~"'.r:'.i.s Q~~
",E,?gui"I:E.'!':. V"._ .... I,'~:: k!··'1.;'~t.~:I.::2.M,~·;. 'IH: 417.C?'I';'.~/~ T' 11'1; 'P'.Il_'l·~:),.18. ,.r-r:; •.

:;)91.: U valllli!n I;'? par',', '~Ii\g;:;;qri;-;-S:;~;-lri,ir:-:-·iü.;i,-:;.71---;;;-'.::r., h~, .... i :Ir.' r.
oI
"!" .t,..t"l:.'r-

.ri.1ç~Ct nos ll:::Jll'''' 11;"At.:. 11';i·;'lrl.;lid,s::.- 3\).06.'7/1. r':!çl;.~.II-AI1;, ~r)t' 1"0 1',._ III

.) lni;'lr·{('I.da 12.:::..J.Lo:..~~~~r1P nF.'U.i.E'l.r·~i li!., JIIl(!""r.'.i.c; cl" 1·r.."";>rCi~ di' [;:'1" F'el';:l
;lO An3!Jl.1Cii.:.-lli.- I:, ·;;':~E.1./Il rI ..~r;dn-já, I~Ja '1er,c!I?dOra Cp.de F!' tr"'1fl';(PrI' i.
:;:·"'p,..;;rlr.•,·o 1~rJ:· io' PC'-::!!.t?~;:::fLl:;.-d~rl\!ni!:'. r:l.tr·r:o.i.1.ns I? ';ICr;P." filtro t:i.rdiê:l r,.

~);;:;rc:.ii'l 5H,f:or .. \"5> oJ;:':'cI'il't>,~ jl!'~"/''''\!'lo. n.,c:.:l '1""? rI"II"'" l.t~'!. 1)"7"-' ,'. di."!r'C'
11 .." l.[·.,-r-"I;'.,:s:.• r::"lr. !:cu:. 'l:<r·.'fiL·;";I.'::·"Ii~"'t.;,..· 'fl:'I"", "Il.'~:l'~;-""r:;,. ;,

:~'\'~~r:r~t~:;,:;t:II;::~~I~"i~./.~~1 ~~~lI~::C'~'::I:::~~,~ r~.::;?lr·~:;·,:::.I:I~:;;:; ~.;;:,~.,: _rf:)":·;r.",, n •.,.' ',', '.,! i"l';':~.'
Ih:.'::r,~.:. ;:;.J'rii·'l"" ·i ... !.::.::~_·:..:..::~:·.::..:.~I~· J' .'-'=.. _:_'.:':'-':_ " ',.,

:=pr=c:t.j ...·i'-lllfl:nlli'.- F'clL': l"IE'/·IIJEU()f{(.I::III!'? í,."t '=1111 O:·S.f"!lt;;,d=1 ~. 'jo::"ij UI:.' in:::.. "
(~7617, r.o~IPp.d.irJa P~'1'~fuL.:~~!:!:.~...::..t!.Q~J3i'rç;,,~~IL'.!!'!!.-ÇI•.Il. n~. 9:;--; c;;~;--fj;:"
1 t"JLlivadãl neSLet'l.tElbelJ.C!,la~OI...aoblb nll. ~·.3(13,€ (P;;S.'t,Cl ~'2); e,CI r;;

P
c1..HI;:Q"

~ t~ibLlt05 "r..~dl!?"'ai!;.· n.t.~E-CI·~607,9ge,-e~!P!i'fjjtli!' em j 1 .J7.
Q

(;, f1l.m firo,,,
f'':Jl.ll .....':'d~ '.nent~; ta.2.~~.i.g!!!:~~~?.l1P.nntt.~~ oJ (pas tiil 'li). _ F'l':'! a VENI1E'llfJr~:(~
o. :foi •apr:esen ta?p' "a,:i<;~;r~~t~~Q1P~r~pJ::~flru;'If~i'i\tfE'trCr.orn • 'np.~i:lt:!.va dr! ÚIlLI::
~iiI.\S; I! dI;" õlÇtl[?!! r~a~~ ,,1'~1 7P.l?6E;.o~~~ "'~ei:p!:irs~C:tltóri"'$~ !?}Ip!?didi.l 1~lh
2.05.97 •. pelo Regi:slro de~tnóve.i.9·c:ómpe~E!nte;,~.de t':l.do teor l:'I C:Olnpro;.

:Ir: telf'-,t:onheCiITtEmt.Op:r·If~llqLle"\1.ic:aril!·ar-qUi'lêldaln~5 tI!? t"'b~.1 i 1:.'11';' 1." sob
n 141".Q Cp"'!"I", 11.i\.l r\ tI/'?r::J~I'"'~l\IIt"ml;lir;t, fllllO, rlr>" i·r' I..f.,~ r.li.' ~ :'i*. rir, j'n-

~'~IJ ~.. 111;, •• r ':. 1 til! J.)L:!:n'1:-~"·'i;:.;:.::·!q.nlln.~!Eúl..'l? (.' julI· !?l •• 1 tl~' •.:.:l,. j,,,...
L!;;ot~III·On\.\s rlC?"';.~ t)lllé'l~.t~ltS~r!?éti=.·~?ú, r:'f:seoais n~i"l?r-r:r:ClItc<'rir.'E.~. PI'IH
Jlnpl'"i:'ldql"ftl' me to:!. di to' que ·Dc:g~ tal es ta ~&$l:'ri I:tlrs om tClrl~"" ...... 0::.. "

• , . l..J" \ ," '1 "._ \.,. ..p.u ..
&" C~NSOLAÇ;'O. 9211931 ~··-TELEf.O~E'i.. 25S.2J!.'9 • ~Ãn l>Al!f n _ roA ",'T' ..
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(~!I"I·I·.r·I:1 I'll.l:.1111I1 JIII,n:I/lUI',' li!q!, l.~·:f·' 11:1
'rI AI ).:11.1 1, t.

..E.Ç1,,!!!~y!!!!br;o.de .12~1 R!ll. ~5~B3WL'i'.1.!1-l.5- d.Í'L..Q!,t\:.t.I~!:Z--1~ca.L.J3.:t!-.
'~~r...9.7..2..&.z.lL~.ro._.Iu."L~t~tu:..Og \1;97 I . 8'557 • ;;;s:m.•..'i7_.Rl!1~ .. dei c;ml".l:.l:L

.'..slL!?2Z.lI. RI!l..!ü.·..~9.1h7jU!ln ~~ ~i? ~1rllllir..sL9~'ê.L.B.'!~~_~.H~.;~W ~m 1~ d~
"i t~.'t!!r.tlf.D!Ll.~c;'~ll~?~Q~t.:;_:~~_~~,.~~ d!tJ.2.!.Q..!....!.=pa ~>~. 742! :!'?

,: ,~In.,)•.~.E1!!._!.i?"'.!l ~Fl :\S!'7AL~.,~~~pJ_f!AfL4_~I!L-!..LP~ __.!IH.1iD dt~ 1998;' f),'Íi
J_4.9~~..~:t em .~_d~..i..L':!.!W0 de 19981 1~1lõ :58.8:2~.~.CI '?IJI .15 da'" julhc l d~,

···;\J.~~~J..J;l!4~.~7~1.,.CI.<:!;t!.m~ dGl.. l:\90$1?-?~...;~2',9.!?J, ..R! ~~ •.66.;:, 74 fl'1h 1~ d~· Sl?- _
•.~:t~mbr~ d!.1~.geJ.. R~, '?)9.,6J.B,,jO .~tn ..;:' y! .Ol.~~~:!.':ro.tl~ ..I:;~?a,;~!_ 4q~Q3,1.:tr
"'~n1. 1~' de ~cv,Gl'llbI'"O dà, 1·9ge. "R~, '29. 5~~,l.'r!!n1 15 d", dl~:t:E'!llbro ele 19~B~ p,i!
) Z~~~.~~·f.-re"l8m-l'S· tlIJJ"'nr:tll"~-:-dó7:'19':i9Y·,RlIl-:!t;r:·.1':;:;;;·C:'r,( 111m -n\,' "d~)'~' 'fm>vmhirn:l .
" de 15',~tiDf$hTb-;~~!~r;'p!'-tên~e~~~~~r-Rt·-.21·:4er:rp44··l:'1l1í--;L~~tl~.:-

.! .1llb.lj,1.1 ,.c~!,.....l~~~ a R'4\ L 1b:..~t\2·,2.~" ~.nt..H ..'.~lJ,~P,M9•.. t1I!t. ~q99 a I·HI ...1.2~aAJl,.E1L.fR!lL •..1.~.
:: dc.jLlrlho .dlf 1999, ~1jI 19•.f?~1,Op .!!inl ~.f< ~qE!..:t\.~1!:,~ .•~~ .•J.~9'1! RlI .\4.'I(I(I,O::.t ,

" ,~III j.l :;I.,~'e ril9c~to ,d~.. t2.!?L}j!~ ..~~.e5!z. •.3B,.e~:ht5. t1eJ?et..~-D de 1999;' R1&
! ~ ~. ~1.~ p 1.~.j?!'1 .3. ~._t1~...!:l~b!"o 9ft 11;5";!. (1' .~.4 ....Qfl4. 9" !'ID 1;;' dm no'mmbrQ rl.e_
;-_,t:.?11.Llt~..!.1.;'7~::~t.!~mtn !~ OI! del:mlhbro de .19~1ll 17.751,09 em 1~il dr:?__

..jp~eir·g t:l.~. 2~~(IQ.t. -~.·.~:.:.:H.~zq,.:):,~3m~'~~~~'~~· ..:~:~at: 1,.~~;.:......!,t )
'.1.::.~3t,~~. eln i~. da .!hÕl.!·.o;o.•,qe .2i~~ I " :.~.Q7 !.~'n 15 dE! atod I de_
'.:2(~~IO;...R!l;•. J.3.0J.2,?? ~l?./T".J.1~.E.~....!'l~..J:I..~.....a2~~~_'~~..1..3·.J.~1~:,2t em .15 d(~ junh~J _
. ,d~...Ê.2.2Qi ..B$ ..l~~j ~~l__efh_...lll· de, jl.l.!.!l2_~~:.'::I':~;_..3.1;.,!! '.~!2J.~~_:!:.::'_ d.~

.. ~ .f~e.to da 2000,; E;'b !.i.~:fl.86~~n~."!.:.f..?,,~.eo,.;:"i~r~lI~br? ~[!. ~'~~~.(JL~$ . ...:..t~ ••,;,':':t,,;:"l
~ em i ~~ de ol.ltubro du' 2')(1(1')~R$ 11. ~.l.7, ~,6 em .L 5 C1e r'lo'iembn;, i:lr~ 2rJ0'.I: r;:·s

} i 2 :'77"1";;-44-e'~. -r~rjl~. áii~!'~!-'rD_~~1~~.E'.~.-~':'!O:2:~9'~:!:I_n:-r-:'.'ol:J0f.!2.~
~ .T~ dp. :;l(H:r.t: .:11: t1\.\aIg tl.ca.m vlnr.:ulEldt'l!~ . .ll pnJ!:E!nt.l:? l?sr:ritl.lrt,3; s.r.:ndn qt.H? .

.; na - a;:t';;.-de'·sei.1B·· r:';gilmE;i1'tõ;:"""dev·;;r~~D;';'··l~irl2.·;:"'"jj;f?i;;-:-ai.iIl,,,ntJ". I.ll:õl"
~t1f;F'H, OLl OLI·t.ro lnd1C;FJ I:It.m·o 61.\bs.titu.-a;·prm;ç. I?~S." rlt' tlU'" I Ihl'? rJc\ ple-
_:..ni"1~ t;Jen31, rP.\5ê e irn~""'D9;.\Y.er Cluitar;ho; ;li Jll!:.. Cfll'IlJf::"tl1or~('. vrmtlf.t t.rl?~

:. jn.Óv(.>.ie tI.1 111.113 I? '=p"nIlDré\ ,~, le!;litima PQ!:"·~I.l·lliOI-f." :i.ld;E':iI'i-.lJ.r·'f1·I·l' \i'n-I?!;· I~

)tl"r;.vmIJaraçc:dc,s dI? .q\.H~:\5!t}UI?r ónu$,',~:\rJ':!'lidi'\r~ ou rp.~p'.·I1~!nb.i \ itl:.,rlr:'s· fi,=-,
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As cópias da folha

inicial e dD verso da últiITIa fo

raITI efetuadas antes da reti

rada dos graIllpos Illetãlicos.

Reprogrãficas, colori

das (soITIente no original do

laudo), do anverso das 04

(quatro) fplhas do CONTRATO

PARTICULAR DE PROMESSA

DE VENDA E COMPRA DE

IMÓVEL E OUTROS PACTOS,

de 07.04.1994, beIll COIllO do

verso da últiIlla.
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CLÁVSUL"\ QUIl\''TA : A OUTORGA1\iTE declara, também, que, em acatamento a
dispositivo legal (artigos 632 e 633 do Código Civil), ofereceu a retro mencionada
condômina Argon • Comércio e Construções Ltda., inscrita no CGC/l\·1F.,;,ob o ne>.
OOS.316.081iOOOl-95 o áireito de preferência paIa a·aquisição dafra~çleá! objeto deste 1'\
instmmento. n.qual não manifestou interesse, não havendo, destarte, . er ó.bicepara a/ \
eff:livação destlllegociação imobiliária .. ~
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CLAUSlJLA QlTARTA : Assim, consolidando a negociação refericL1 na Cláusula
Segunda, acima, com a presentemente efetivada na Cláusula Terceira, fica certo que o
objeto da venda e compra pact1l3da passa a ser a fração ideal total de 50% (cinqüenta por
cento) de ambos os terrenos indicados no caput da Cláusula Primeira, que constituem o
imóvel retro identificado no P:Jcigrafo Único da Cláusula Primeira, deste.

a) a importância de CR$ 925.000.000,00 (novecentos e vinle e cinco milhões cruzeiros
reais). neste ato. pelo que a OUTORGANTE dá plena. quitação á OUTORGADA do
valor recebido: e,

Reliticação de Área e Unificação (Processo n° 647/89), requerido pela OUTORGANTE e
a proprietária-condômirul, Argon =Comércio e Construções Lida.

b) o saldo. no valor de CR$ 567.427.000,00 (quinhentos e sessenta e sete milhões.
qU:llrocenlo!': e \.inle e sele mil cruzeiros reaic;), :l ser atualizado com hase na variação da
colação comercial do dólar norte-americ.mo no dia anterior à da efetivação do pagamento,
acrescido dos juros de 1 % (um por cento) ao mês pro rata die, será pago até o dia 30 de
junho de 1994.

CLÁUSULA SEGUNDA: A OUTORGANTE, em 08 de maio de 1992, prometeu
vender para a OUTORGADA a fração ide.al de SO?,~ do terreno identificado na letra "3"

do caput da Cláusula Primeira, cujo valor já foi integralmente recebido, pelo que a
Ol TTORGANTE ratifica, pelo presente, a St1tl Plen;J quitação, nada mais tendo a reclamar
ou pleitear no que conceme à dita negociação imobiliária.

CL.ÁUSULA TERCEIRAL : A OlJTORGANTE, por este instrumento e na melhor
torma de direito, na qualidade de proprietária e legítima possuidora da tração ide.,1 de 50%
(cinqüenta por cento) do terreno identificado na letra "b" do capul da Cláusula Primeira,
que está livn: e desembaraçado de pessoas e coisas, bem como de gravames judiciais e
cxlrajudiciai" além de quite de impostos e taxas até li presente data, promete vendê-la,
neste ato, á OUTORGADA, que se obriga a comprá-lo, pelo preço certo e ajustado de

. CR$ ] .492.427.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e noventa e dois milhões, quatrocentos
c 'l-inte e sete mil cruzciros reais), a ser pago da seguinle forma:

Junho de 2000

CONTRL\TO - PAHTICLlLAR 1>1':
PROMESSA DE VENDA - E COMPRA
DE lM:ÓVEL E OUTROS PA(.'TOS, . na
forma abaixo:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Pnnígrnfo Onico

(·L..\LISULA PRL\·llilRA : A OUTORGANTE, através da escritura públic;l.l.!e compra
e venda 1:"''I1Id:l no l°. OficIo de Nota..; da Cid:lde de Brn.'lllia - DF, no Lh'T'o nO 1437, â~

Ds. 075, ctn 15.08.88, devidamente registrada nas malrículas n"s, 94.900 e 98.899 do 18°,
Rc::g.ifltro de lmàveis da Comarca de São Paulo - SP. adquiriu, em r:.tltldómínill com a
empresa :\rgon - Comércio e Construções Ltda, (CGC.'MF n°. OO.S31.608/0(l(~7-95),

dois imoveis designados como: (3) o primeiro. um terreno situado na Estrada que liga
Santo :10 Bairro T:Jooão, no 13° ~uhdistrito, B11t:lI1t5, com li iÍre:J de 16.795,nll metros
quadrados, ou 1,5795 lIa., cujas medidas e confrontações são a.~ constantes da matricula nO
9K~99 do 18" Registro de Imóveis de.c;ta Comarca; e, (h) o segundo. um lerreno no Bairro
de T3boão. no }30 Subdistrito, But:lntã, com a área total de 21 .573,00 metl'lls qundr3dos,
(lU 21.573 ha.. r:.u:ío roteiro é o constante da matricula n°. 94.900 do já citado Cartório de
Registro lmohili:irio. .

Pelo presente instrumento particular de promessa de venda e compra, de um lado,
na qualidade ôe Promitente· Outorgante Vendedorn, adiante designada simplesmente
0l1TORGA1'iTE, GRÜPO OK • CONSTRl.JÇÕES E INCORPORI\ÇÕES S/A, com
sede na rua Guararapes nO 1855, 10 andar, na Cidade de São Paulo - SP, inscrilo 110 CGC
sob o n". U1.535.160/0001-06, nesl,e alo representada, na 101m!! do seu Estatuto Social.
pelo seu Diretor Presidente Lino l\'lartins Pinto .e, de oulro lado na qwlidade dePromitcnlc
Outorgada Compradora, adi.:mtc designada simplesmente OUTORGADA, MONTEIRO
DI~ BARnos CONSTRÜÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., com sede na Ru.,
Sete de Abril n". 342 - 3", andar, nesta Cidade, inscrita no CGC' sob o n°.
67.3Cl5.202IOOOI-SO. neste :lto representada, na íimna do seu Contraio Socia!. por seu
Diretor Presidente, Dr. Fábio Monteiro de Ban'os Fúho, resolvem, de comum acordo,
ilillstar il presente contratação de ,renda e compra, mediante as cláusulas e condições
adianle elem:ada.'i..

A OllTOHGANTE declara que ambos os terrenos descritos eram cadastrados pela
Pn:fdtura Municip31 de São Paulo - SP sob o C'onlrlouinte n° 171.224.0001-7. eforam
oh.ieto de remembramento, originando a matricula n"· 106.877 do ISO Registro .Q.e hnóvcis
desta Cqmarca, em çonfonnidade com o Mandado subscrito em 20,]1.90. pela Escrivã
Diretoro, Ruth Mazzacoratti da Silva, do Cartório do 1° Oficio, e assinadllpelo ?vIM Juiz
de Direito. Dr. Francisco Eduardo Loureiro. da la Vara. ambos de Re2islroo/fúolicos do
1'0"", Jo.1o M""d<:s JwUor, <l.~I, Dpitol, , _"'I' di 15.111.90, ,.,,";;';dqld.~ AUIOS1' r/'~

.'J 1)"
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C'1JAVSPLA OITAVA: A Ol.rrORGANTE se obriga, também, a n50 gravar a trJ'f!io
ideal de 501~Ó (CinqüeliUl por cento) do imóvel remcl11brado em objeto, a qualquer titulo,
pretexto ou motivação, mantendo-o sempre desonerado de ônus e obrigações para com
terceiros.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTo

São Paulo, 07 de abril de 1994-

/~-T"~~~ ..._-
Grupo Oi\: - Const~ e Incorporações SIA

trTORGANlEC\'~ V ~

Mrosc~~.~~~:l T

CLÁlTSITLA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica clclto o Foro <b Cornaren de São Paulo _SP,
COm exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou ,,'eIÚta a ser, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento.

Assim. por estarem justos e acordados, na melhor fonna de direito, as!:ínam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e fonna, na presença das testemunhas
:!baixo identificadas.

~.{~c C·~-f:·0'l
~1 I{--t Lf~ ~ 9C,

.TF.STE!\.ftlNI1AS:
, ;'

-:::>- 'j'. -'--c: .... :::. /::..'

. • - I - •. J.. • I j-. _ •(= /' i ,-. !t.-L;!',,;, H '/ /'r 'T' (:. .--1
1
t'~\.

Junho de 2000

A OUTORCANTE se opriga a manter sempre em dia, áté a data da lavratura da escritura
mencionada nesta Cláusula. independentemente do custeio pela Argon • Comércio e
Construções Ltda., os impostos, taxas e contribuições que onerem a tot.,lidade do imóvel
referido no Parágrafo Único da Cláusula-Primeira, deste.

CLÁUSULA NONA: O descumprimento de qualquer condição elou situação expressas
nas cláusulas deste instrumento, independentemente das medidas judiciais ou extrajulliciais
que sejam ev~tualmente necessárias para le\.~ a tenno finoU a presente contratação,
implicar:i na obrigação do Ol1'fORGANTE ao pagamento ã OUTORGADA de uma
muIU penal contratual de 20% (~Iinte por cénto) sobre o valor desta operação imobiliária
corrigida monetariamente, com base na variação cambial do dólar oficial norte-americano,
praticado no dia anterior ao do pagamento, acrescida de juros de.l o/o(um por cento) ao
mês, até a daI:.! do efetivo adimplemento.

CLÁUSL1LA SEXTA: A OUTORGADA, será imitida, pela OUTORGANTE, 0.1 p0s.<:e
da fração ideal do imóvel em objeto, bem como daquela que correspollde ao terreno
referido na Cláusula Segunda deste instrumento, no ato da lavratura da escritura de venda e
compra, quando passará a arcar, na proporcionalidade direta da fração ideal ora prometida
vender. com wdos os encargos que venham a recair sobre o'imóvel a partir daquela data.

Parágrafo Único

CLÁ1.1S{lLA SÉ1TMA : A OUTORGANTE se compromete e se obrig;t, pm-a o fim
especifico de possibilitar a lavratura da escritura pública de venda e compm, após ade\;da
quitação do preço total avenrado tia Cláusula Terceir;l, a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
dias após o recebimento por escrito da solicitação feita pela OUTORGADA, todas as
certidões previstas em lei das Comarcas do foro do imóvel e de sua sede, além de
quai.<:qucr outros documentos que venham a ser exigidos por determinação leg.1~ de íbnna
a não penllitir qualquer impedimenw para a etetivação do ato juridico translativo da
propriedade e seu conseqüente registro no Cartório de Registro lmobifuirio.

CLÁl1St.1LA DÉCIMA: O presente instrumento, cc:lcbrndo em car; ~r ~ ~/\
ll1'etrativeL é obrigatória às partes, e>..'tensiva aos seus herdeiros e sucesso

~
~....,

.. '" ./
/~-/?- .

~ , SiéNA,K' ,~::,("R!" 1."..,'
.~nS~\ilQ d"'.::ICll "2':"':~~' -j;"" . C'"
l?éP ,--_.,-..-,_.-(-(

'·!s.--i-f.;,-a-,---n-- ;[,
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TERMO DE ACORDO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

o presente Termo de Acordo se refere ao
empreendimento denominado Terminal Intermodal de Cargas
Santo Antônio, situado em Duque De Caxias - RJ, e considerando:

A - que o Grupo OK e a Sàenco tiveram suas participações, desde
fevereiro de 1994, através de alocação de pessoal nas áreas de
engenharia, jurídica, de administração e comerciàl , bem como a
assunção de despesas necessárias 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, pessoas juridicas em todos os.
setores de atuação do empreendimento, tudo visando a
implantação e exploração comercial do denominado Terminal;

B - que, durante o período de atuação do Grupo OK e Saenco na
participação do empreendimento foram envidados todos os
esforços para a sua viabilização e implantação;

c - que o Grupo OK e a Saenco cumpriram com todas as suas
tarefas e obrigações acordadas;

O - que a Monteiro de Barros necessita acoplar novo parceiro
comercial com experiência na área de operação e logística de
carga para atender as novas necessidades ó.ei fut.urOJSUáriOS
do empreendimento; e, \ f' \

)l' 1",.~j' \JJ'/~~ .'
. /} , s:::::.i!\i\':- ;::E'JEr~;;"L

/ L \ ~~.~~f;'~7~~~

Junho de 2000Junho de 2000
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E - que, aliado ao interesse da Monteiro de Barros acima
, formulado, o Grupo OK e a Saenco ,haja vista o tempo decorrido
,.e a necessidade de serem aportados mais recursos financeiros e
a continuidade de disposicionamento de pessoal para atingimento
do pretendido, não teve mais interesse na continuidade da sua
participação a partir de janeiro de 1996;

o Grupo OK e Saenco , e a Monteiro de Barros resolvem
desconstituir suas reciprocas obrigações junto ao
empreendimento em objeto, pelo que esta última efetuará o
pagamento àquele, no valor apurado de comum acordo, até a data
limite de 30.06.96.

Quinta-feira22 01639
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Também. comparece no presente Termo de Acordo, o
Dr. Fábio Monteiro de Barros Filho, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade nO. 5.808.310-9, expedida pela
SSp-SP. inscrito no CPFIMF sob o nO. 895.904.738-49,
domiciliado nesta Cidade, na Rua Sete de Abril nO. 342 - 3° andar,
para, na qualidade de fiador e principal pagador, solidariamente
responsável pelo adimplemento da obrigação, prestar garantia
fideijussória do cumprimento do ora pactuado, açambarcados,
inclusive. os eventuais ônus necessários às despesas judiciais,
inclusive os honorários advocatícios, .renunciando, nos termos ào
artigo 1.492, incisos I e 11, do Código Civil, ao benefício de ordem
inserto no artigo 1.491do mesmo diploma. legal. bem como ao
artigo 1.499 do mesmo diploma legal. ( ; '1

l[ffil!1!ti]OKI!!!!!!_- . _._-=-=~

A quitação operar-se-á, automaticamente. com o
pagamento integral do valor aq~i estabelecido, quando não caberá
reciprocamente às partes ora comparecentes ao presente:~-nada

mais reclamarem, a que título e pretexto for, em qualquer época,
relativamente à participação do Grupo OK e Saenco no
Empreendimento Terminal Intermodal de Cargas Santo Antônio.

Ainda, na ocorrência da hipótese de no dia 30 de junho
de 1997 o pagamento do ora ajustado não tiver sido integralmente
praticado, o Grupo OK- e a Saenco ficam desde já autorizados
pela Monteiro de Barros a promover, para fins do seu
recebimento, a competente' ação judicial executiva, mesmo que
concernente a saldo devedor, seja de qualquer montante, quando,
então, será acrescido ao valor em débito, a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total apurado pela contraprestação do
serviços aqui aludidos, juros contratuais de 4% (quatro por cento)
ao mês pro rata die, além das despesas e custas judiciais e
honorários advocatícios, estes na base de 20% ou no percentual.
que vier ser arbitrado judicialmente.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Na ocorrêncja da hipótese do pagamento não ser
efetivado até o dia 30.06.96, passarão a incorrer sobre o montante
ou seu saldo devedor, juros mensais de 3;5% (três inteiros e cinco
décimos por cento), desde esta data até a da efetivação do
pagamento ora acordado, considerando-se, como praZ'O
terminativo e improrrogável o dia 30 de junho de 1997. Fica
facultado à Monteiro de Barros efetuar o pagamento em parcelas,
tantas quantas for de seu interesse, observando-se
obrigatoriamente a aplicação da parcela de juros aqui acordada
pro rata die e o termo final também aqui pactuf3do, ou seja"130 de

junho de 1997. !f! ':
i L i

, / . , :. ;;~:~~·~~~;:~;:.~:r._ .~-.i·~,·.3r~r
. f2..ç..I2.-~:' _..z __ ...;-_.---ll

:,.: - -'.._ ....../-0q~--tL.

Assim, para cumprimento do presente acordo, a
Monteiro de Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações
S/A se obriga a pagar ao Grupo OK - Construções e
Incorporações S/A e a Saenco - Saneamento e Construção Ltda ,
até o dia 30 de junho de 1996, podendo ser de uma só vez ou em •
parcelas, a importância de R$ 8.320.000,00 (oito milhões,
trezentos e vinte mil reais), a ser acrescida da parcela çle juros de
2.5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) ao mês, pro rata
die, a titulo dos serviços prestados, da alocação de pessoal, do
reembols'o de, despesas efetuadas e da expectativa de lucro na
implantação e exploração do empreendimento.
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coloridas·

graITIpos para

das folhas

Reprogrãficas
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DlÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

TESTEMU~b:iAS: / /.,

,d1li/ }1'I./ 1

o Grupo Ok e a Saenco se comprometem, ainda, a
permanecer na mantença do sigilo sobre todas as informações e
projetos relativos ao empreendimento, bem como do modus
faciendi do desfazimemto da parceria comercia1 para a implantação
do mesmo e do vali:)res·incorridos. -

11 DE ACORDO 11

/.\ fi· {\ ,}, .{; .
. I' " j P / 1," - "'. f: ~I r. , f' ( ~ .. •. ;." .~,."., I~ " I1 ri.}' . '\ .: \, '..I ),. , ! .,/ .'- " .,.,.. ,., '"'. . .,~ •

M~nteiro'idé Bar~s Empre~n~imentos !rn9biliãrios I Participe,ções
S/A. \ 'r ..,. i I
Fábio Monteiro de Barros Filho ;
CGC1MF n.o. 60. 684.63610001·21
End.: Rua Sete de Abril nO. 342 - Conjunto 34 - 3°. andar

São Paulo - SP

~;::;'-'~ --.~

Grupo OK - Construções-e1ncorporações S/A.
'tmo lV'Iãrtins Pinto . :
CGCIMF nO. 01.535.169/0001-06 i .
End.: SAU/SUL - Edifício OAB -12°. ~ndar

B~a"a~F.. I:l " -;-'-j-..--~

'\........... - ----- . . ~
Saenco-=-saneamento e Construções Ltda.

Uno Martins Pinto ..
CGC/MF no. 26.424.275/0001-46
Epd.: SCRS quadra 503 I bloco C, loja.47/49

1~j-~síUa ~ D~ , . I] 'f} fi
~.Q t\.,~ I.. t &l {\U.;-., h, I· '1"

. F~.·biO Mo !eira df BarrOSA'ho ) i
Fiador . 1 \.
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dação em pagamento, em favor da VENDEDORA, daqueles imóveis por esta
·indicados, tomando-se, assim, de sua propriedade, tudo como pactuado no
mendonado Contrato de Compromisso.

Quinta-feira 22 01643
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cLÁUSULA SEGUNDA

A VENDEDORA, denominada Companhia de DesenvolvimentO-Ar.aguaia _
Codeara, inscrita no CGC/MF sob o nO. 03.631.397/0001-08, com sede na
Cidade de Santa Terezinha - MT, na Fazenda Santa Therezinha, foi
incorporada, em 30.06.94, pela Simpex - Importadora e Exportadora S/A,
com seu estatuto'consolidado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
sob o n°. 940234734, e, atualmente, denomina-se SIMPEX - CODEARA S/A,
com inscrição no CGCIMF sob o nO. 90.879.339/0001-00, com sede no
mesmo local, é a Proprietária da área, em maior porção, que abrange as
glebas de terras rurais objeto deste instrumento, ábaixo mencionadas._

cLÁUSULA TERCEIRA

Da totalidade da referida área de 53.964 ha referida na Cláusula Primeira
acima, após feito o levantamento topográfico peja VENDEDORA, ficou
apurada a real existência da área de 53.750,45 ha. (cinqüenta e três mil
setecentos e cinqüenta hectares e quarenta e cinco ·ares), tehdo a
VENDEDORA promovido o desmembramento da área rural em objeto
(53.750,45 ha.), em 12 (doze) glebas de terras rurais, estando devidamente
registradas na matrícula nO. 11.300 do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de São Félix do Araguaia - MT, na qual estão perfeitameAte
descritas e caracterizadas as suas medidas e confrontações, tendo sido
designadas como: a) Fazenda São Domingos (5.630,71 ha.), b) Fazenda São
Judas (5.595,59 ha.), c) Fazenda Santa Terezinha (6.079,26 ha.), d)
Fazenda São Francisco de Assis (1289,43 hei), e) Fazenda Tqmarana
(4.235,00 ha.), f) Fazenda São Paulo (1.838,80 ha.), g) Fazenda Rio
Crisóstomo (8.659,35 ha.), h) Fazenda Nossa Senhora (4.235,00· ha.), i)
Fazenda Santana (4.490,78 ha:];-j) Fazenda Reunidas (6.307,97 ha.), I)
Fazenda Santo Estevão (3.206,29 ha.), € m) Fazenda Santo Antõnio
(2.182,27 ha.). Em conseqüência, por consolidação, o objeto do presente
instrumento versa sobre as 12 (doze) glebas ora identificadas.

[GRUPOQk

;' t fl

cLÁUSULA QUARTA

Nesta data, foi lavrada a Escritura de Venda e Compra e Confissão de Divida
no 27

0

• Tabelionato de Notas da Comarca desta Capital: no Livro n0. 1.208.
ás fls. 86. figurando como vendedora a ora VENDEgRRA (já incorporada e

com sua nova d:nom;na:;.,:::I::~-,:~ =-\oraempr:!'cre;o

/ Z;;;"'.,;:Z"'ê-:'··tvv1"
F:"~.! __
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cLÁUSULA PRIMEIRA
As ora CONTRATANTES, através do Contrato de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel firmado, em 22 de dezembro de 1993, com a
VENDEDORA, se comprometeram a 'ooquirir uma área rural. aem 53.964
(cinqüenta e três mil, novecentos e sessenta e quatroL hectares (ha.),
desmembrada da área rural de 132.800 ha., localizada no Município de
Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, devidamente transcrita sob o n°.
de ordem 12.201, no livro 3-T (Registro Torrens), no Cartório do Primeiro
Ofício da Comarca de Barra do Garça - MT. cujo P1ento operar-se-ia
com o produto da venda dos imóveis de propriedade e Cf siva da PRIMEIRA
CONTRATANTE identificados no Anexo IV do Contrat a ui referido, ou ~ela

/
SENADO FEDE:::;,;:,;, '\ ~~},... .. _. . I
Ee:n:~ ;j,,; =i!ca S :):;:::t'r'~ :-;..:: .." ..~.;. "'. ,y \) l

/.,. ~-~ ··--Z71-i- L~,
F!;; i r< : _J>

CONTRATO PARTICULAR DE CONSOUDAÇÁO E AJUSTE DE
CONTRATAÇÕES E ACORDOS JÁ EFETIVADOS. SOB A MODAUDADE

DE ENCONTRO DE CONTAS. ANTE O DISPOSICIONAMENTO DE
RECURSOS FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAl E UNIDADES

JMOBJUÁRIAS. VISANDO A AQUISiÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTROS
PACTOS; NA FORMA ABAIXO

Pelo presente Instrumento Particular de
Consolidação. e Ajuste e outros Pactos, de um lado, na qualidade de
PRIMEIRA CONTRANTE e daqui por diante assim designada, GRUPO OK 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, com sede na Cidade de Brasília
- DF, Edifício OAB .. ...; .120 • Andar, inscrita no CGC/MF sob o n°.
01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto
Social, pelo seu Diretor Presidente Uno Martins Pinto e, de outro lado, na
qualidade de SEGUNDA CONTRATANTE e daqui por diante assim
designada, MONTEIRO DE .BARROS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA., com sede na Rua Sete de Abril nO. 342 - 30.
Andar, nesta Cidade, inscrita no CGC/MF sob o n°. 67.395.202/0001-50,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Fábio Monteiro de Barros
Filho, resolvem, de comum acordo, promover a consolidação e ajuste de
contratações e acordos já efetivados , sob a modalidade de encontro de
contas, ante o disposicionamento de recursos financeiros em moeda
nacional e unidades imobiliárias, que viabilizar~m a aquisição de imóvel rural
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGUAIA, daqui por diante
designadá· simplesmente VENDEDORA,colTl sede na Cidade de Santa
Terezinha - MT, na Faz~nda Santa Tl1erezinha, inscrita no CGC/MF sob o n°.
03.631.397/0001-08, mediante as cláusulas e condições adiante elencadas.
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americano até o dia 30 de junho de 1994, tanto relativamente à cessão de
direitos (letra Da"). desde o dia 22 de dezembro de 1993, data da contratação
inicial, como relativamente aos reembolsos (letra Db"), desde a data dos
efetivos desembolsos. A partir de 01 de julho de 1994 somente ocorreu a
aplicação da taxa de juros nos temos ora pactuados.

Parágrafo Segundo

Contudo. das despesas apuradas, acima mencionadas, resta impago,
calculadó nesta data, o valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil
reais), pelo que, neste ato e na melhor forma de direito, a SEGUNDA
CONTRATANTE se confessa devedora á PRIMEIRA CONTRATANTE da
dita importância, a qual será paga até o dia 30 de dezembro de 1997,
acrescida de juros de 3% (três por cento) ào mês, pro rata die.

Parágrafo Terceiro

Caso o pagamento da divida confessada no Parágrafo Segundo anterior, não
tenha sido integralmente efetuado até o dia 30 de dezembro de 1997. a
PRIMEIRA ,CONTRATANTE promoverá, para fins do seu recebimento, a
competente ação judicial executiva•. mesmo que concernente a eventual
saldo devedor. seja de qualquer montante, quando, então, será acrescido ao
valor em débito. a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida
ora confessada e a taxa de juros de 3% (três por cento) ao mês, pro rata die.

cLÁUSULA SÉTIMA

OS CONTRATANTES se declaram plena e reciprocamente satisfeitos com
as condicionantes financeiras e administrativas, que norteiam o presente
instrumento de consolidação e ajuste, considerando-o firme e valioso para
todos os efeitos de direito, mantida como plenamente válida a obrigação
inserta na Cláusula V - 6 do Contrato referido na Cláusula Primeira deste
instrumento.

cLÁUSULA OITAVA

O presente instrumento, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, é

~~~=~~:s aos CONTRATANTES, ~ensivo 1~~~j~S e

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

- Agropecuária e 'Participações Uda., a qual integra o Grupo- Monteiro de
Barros, que se confessou devedora da PRIMEIRA CONTRATANTE do
importe ~e R$ 2.237.759,80 (dois milhões, .duzentos e trinta e sete ;·mil.
setecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos), que é o igual valor
de aquisição das 03 (três) glebas de terras rurais, õbjeto da mencionada
escritura, que perfazendo 17.305,56 ha, abrangem as Fazendas São
Domingos (5.630,71 ha.), São Judas (5.595,59 ha.) e Santa Terezinba
(6.079,26 ha.).

cLÁUSULA QUINTA
Também, nesta data. foi lavrada a' Escritura de Venda e Compra e Dação em
Pagamento no 27°. Tabelionato de Nota~ .da Comarca desta Capital, no Livro
nO. 1.208, às fls. 76, figurando (a) como vendedora, a ora VENDEDORA (já
incorporada e com sua nova denominação sociai), (b) como compradora, a
Agropecuária Fazendas Reunidas S/A, também integrante do Grupo
Monteiro dé Barros, e (c) como outorgante dadora a PRIMEIRA
CONTRATANTE, no importe de R$ 2.826.628,85. sendo R$ 2.728.626,85
ém moeda corrente, considerado o. valor histórico, e R$ 100.000,00 em
dação em pagamento, valor de aquisição das 09 (nove) glebas de terras
rurais, objeto da menoionada escritura. que perfazendo 36.444.89, abrangem
as Fazendas São Francisco de Assis (1.289,43 ha~), Tamarana (4.235.00
ha.), Sáo Paulo (1:838,80 ha.), Rio Crisóstomo {B.659,35 ha.1 Nossa
Senhora (4.235,00 ha.), Santana (4.490,78 ha.). Reunidas (6.307,97 ha.),
Santo Estevão {3.206,29 ha.}. e Santo Antônio (2.182,27 ha.).

cLÁUSULA SEXTA
A SEGUNDA CONTRATANTE efetuou diversos pagamentos à PRIMEIRA
CONTRATANTE. referentes: (a) à cessão de direitos sobre o~ imóveis .do já
mencionado Anexo IV; e,(b) a titulo. de reembolso. porque a ônus· da
Primeira Contratante, relativamenle às glebas de "terras rurais em objeto,
concemente às despesas dos custos de manutenção, compreendendo,
dentre outros, segurança e vigilância. da execuçáp de vias de acesso, da
colocação de cercas das glebas de terras rurais, do desmatamento de parte
das glebas eda formação de pastos, além dos serviços topográficos e
levantamentos planialtimétricos. e pagamentos de natureza fiscal. . , . Jfr

Parágrafo Primeiro
Sobre os importes financeiros referidos no caput desta Cláusula foram

praticados juros de 3% (tr~s por cento) ao mês, pro rata ditealé da
atualização monetária çom base na variação do dólar cor"rcial norte-
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Gru o ÓK -'c~n;ru;õ::e Incorporações S/A

1~R1 EIRA CONTRATANTE "

( l'! ,; ~ (t"·:
'lI. 'I~ :',l.l ." k, d.l li' \.,'-\). .",tL 2 \

Monteiro~ Ba;}s Cons~ç es. e In~oraçõe1Ltda.
SEGUNd:CONiRATAN~ 1 r

TESTEMUNHAS:, /, .' /
/ /, 1,' /

1) /J' /1< " ;1 /. / .. "/ I / I

(~ \ :\ ; '\\' \. \
2) .. :..........._._~ . .v---'-....'...."'\ \_

l. \ ~.:, .\S~ ~ S.;J \'" :

São Paulo - SP, 28 de maio de 1997

SE:·'~.A.DC~ ~E.C~E.F. ~,:.-
C:r,;;z\\~Q I-f: ~,;;:; S ~.',,:':.'fC ;:?n?,õW~11t~'

42€ e-t,;, 2- i 00, I . .....-=--_-/....-J
'I{' ( , . 7
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cLÁUSULA NONA
"Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP. com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente instrumento. .

Assim, por estarem justos e acordados, na
melhor forma de direito; assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igualleor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
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São Paulo - SP. 30 de outubro de 10
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GRO'PO OK - CONSTRUÇÕErtíNCORPORAÇÕES S/A
Lino Martins Pinto - 'Diretor Presidente
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F., por estarem justos e contratados, na melhor forma de direito. assinam o presente instrumento, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

~
\~CJ \ \'-~l/r ~ 9f:.

As partes ora Contratantes. ele<Jem oforo da Cidade de São Paulo - SP para dirimir eventuais
controvérsias c;!e.c;te instrumento, por mais especial que outro seja.

satisfeitos de seus direitos e haveres, dão-se mutuamente a mais rasa, geral e irrevogável quitação
para nada mais exigirem em relação aos compromissos distratados e seu objeto, nem com
fundamento no presente instrumento, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigatório às
partes, herdeiros e sucessores.

Y.... i ,li ~.. (j'ilLID' V ~'o.. ( . ~f-

MO~~":!:, OJ:RROS " N:JõES E I'NCO~PORAÇÕES LTOA,
Fábio ~~t~iro de Barros Filho - Diretor Presidente

:)
1

TES'I TEMUNH~S/ / / /--
_'gl ~;(, ~f!/ "\! /"'11

'/ . I' . ,:"''.J:
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Os ora Contratanles. apesar de constar na Cláusula Décima do mencionado Contrato de 07 de abril
de 1994. a .~lIa irrevogabilidade e irretratabilidade, pelo presente e na melhor forma de direito.
resolvem distratar as reteridas contratações. como de fato as têm por distralada em lodos os seus
lermos c condições. para que as mesmas tiquem sem nenhum ~alor e efeito. pelo que declara ler
recebido o Primeiro Contratante do Segundo Contratante a impol1ância çh: R$ 2.845 o~.oo (dois
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais), pelo que ambos o~\rlontratantes. ~agos e

'- \, .

c:=." \ ... -. ,- -- • •. . ..I;?. \/'v-Jf - \
€I~~~~:~~ ~:;'~.~~~;: -, -~t27.~~~2r~~ \\

L~:' -_..2::-_'_ --.4
Fis . i (~G .I .1

I) por C\\ntrat/\ Pal1icular de Promessa de Venda e Compra e Outros Pactos. Iirl11ado em 07 dc
ilbril de IC)C)4. cuja cópia· passa a integrar a presente, o Primeiro Contratantc: (a) ratiticou a
promessa de venda e compra do terreno situado na Estrada que liga Santo ao Bairro Taboãtl, no
IJo. Suhdistrito. Butantã. com a área de 16.795,00 metros quadrados, ou 1.6795 ha.. cujas
mcdidas e confrontações são as constantes da matlÍcula n°. 98.899 do I}l". Registro de Imóveis
dcsta Comarca. levada a efeito em 08.05 92. cujo valor de venda foi integralmcnte 'págo pelo ora
Segundo Contratante; (b) prometeu vender ao Sehrundo Contratante um terreno no nairro de
Taboão. no 13°. Subdistrito. Butantã, com a área total de 21.573.00 metros quadrados. ou
2.1573 ha.. cujo roteiro é o constante da matrícula n°. 94.900 do já cilado Cartório de Rcgistro
Imobiliário, cujo valor de venda foi integralmente pago pelo Sek'tmdo Contratante;

2} o Plimeiro Contratante, em conjunto com a condômina Argon - Comércio e Constmções Lida.,
promoveram o remembramento dos terrenos acima identificados. originando a matrícula nO.
106.877 do 18°.' Registro de Imóveis desta Comarca. em conformidade com o Mandado
subscrito em 2011.90. pela Escrivã Diretora. Ruth Mazzacoratti ~a Silva. do Cal1ório do 1".
Olicio. c assinado pelo MM. Juiz de Direito, DI'. Francisco Eduardo Loureiro, da I'. Vara.
ambos de Registros P..úblicos do Fórum João Mendes Junior. desta Capital, e Sentença de
15.10.90. extr;ído dos Autos de Retificação de Área e Unificação (Processo n°. 647/89), estando
cadastrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo - SP sob o Contribuinte n°. 171.224.0001-7;

J) as retro citadas operações imobiliárias foram devidamente quitadas.

As partes resolvem neste ato firmarem o presente distrato. considerando que:

Segundo Contratante. MONTEIRO DE BARROS CONSTIWÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTI>A., com sede na Rua Sele de Abril !lO. 342 - 3°. andar. ncsta Cidadc. inscrita \lO CGC sob o nU
ó7J95.202/000\-50, neste ato representada, na forma do seu Contrato Social. por seu Diretor
Presidente. Dr. Fábio Monteiro de narros Filho.

Primciro Contratante: GRlIPO OK.,.. CONSTIWÇÕF.S F. INCORPORAÇÕES S/A, com sede
na Cidade de Brasília - DF. na SAU/SUL - Quadra 05 - Bloco 07 - 12°. andar, inscrita !lO CGC 'sob
o n°. OI.535. 160/000 1-06, neste aio representada, na forma do seu EstaMo Social. pelo seu Diretor
Lino Martins Pinlo;
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Ref.: Nossa correspondêncJa de 17 do

corrente. relativ~ ~o Reside~

cial Priv; Villa~e Rahamas.
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- 1~ p~rcelas mensais de 44.11 UPFs ou,
- Sinal: 112,22 UPFs 1._"

- ~haves: 103,40 UPFs e.

36 ;Jar:elas mensai;; no valor de 41,23 !JPFs

- :..:..

- Preço total : 4.500 UPFs

- Financiamen:o: 2.800 UPFs

- ~cupànça : 1.700 UPFs. sendo:

- Sinal: 112.22 UPFs

- 3 intermediárias'àe 103,40 I.lPFs, ('01:1 12.1i?-WIf.l:1f'!)

- Chaves no valor de 102,41 UPFs e

- 33 parcelas mensais no valor de 35,58 U~Fs O~,

- S in,il: 112.22 UPFs
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I'LAt~J:: CONS'fRUÇÕES E INCORPORAÇÕES L'l'DA.

ATT. Dr. Eduardo Cardoso

~

r r·p7.MI0R Senhores,

Servimo-nos àa presente para re ti ficar os t<"rmos
rj(-> nnss:\ t"orrespondência supra referenciada, vi 5 to fJtlP o prp.ço

-'I.ill~'1 :1Ii:) para venda do 'Residencial FI' i vê V11IéH~'_" H.'l!l:lIn:ts, ("111 I'€~

11!:ir. QU!" contou com a presença dos Srs, Silvi (I e flômlll"". ft) i rie

-1,~t .."1IJP::-s e não 4.700 UPFs, como constante da r..:it<\d;:) C()l·I·E'SP"'nd~!.:!

r' i:'!.,

'rAB::LA r

Dessa forma submetemos a V.Sa. n "tn~'I:t rir

d:ls", conforme a seguir:

[GRIJPgQt

SOS S1.4 - 51o~CI B • loje S9 • CEP 70.380 8ras/lie - Df • fe"e: P.A.BX {OÓl} 2.015-6000 • Tel..~, 611599

Junho de 2000
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GRUPO

Cópias, a

cores, dos paradigmas de

papéis timbrados do

conforIllidade

empregados nas lavras do

~RM..O .D..E _ACORDO e

no CONT..RAT..O DE

C_O..NS_OLIDACAO ficou

deITlonstrada no laudo.
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Marcos íóliveira Cordeiro

Diretor de Construções e Incorporações
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Atenciosamente.

Certos de contarmos com a compreensão de V.Sa. despedimo-nos.

s:"·J; ::'..: =;':::·E.S:..i.!.L

Brasília(DF). li de abril de 1996

Assunto: Invasão de propriedade
R e f. : Vagas de garagem

Prezado Senhor.

c: .-: ....:-: ::.: .~t;::~ ~ ~~:.:'::-~: =:.;"::!'i":'i:!2'"

~.J2-;': ? 1- - .9~
ri, )(~ S.L!)

Ao Sr.
Síndico
Residencial Bosque dos Ciprestes
N e st a

Para preservarmos a autonomia de nossa propriedade. colocamos obstáculos na
frente das mesmas, tendo sido estes retirados de forma arbitrária.

Repetiremos a colocação dos referidos obstáculos e solicitamos. assim,
providências por parte de V.Sa. no sentido de impedir o ocorrido anteriormente. sob pena
de responsabilizarmos esse condominio por tais atos.

Como é do conhecimento de V.Sa., o Grupo Ok pàssui unidades autônomas de
-vagas de garagem no referido edificio.

Junho de 2000
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ÇRUPO OK CONSTRUÇÕ~ E'ÍNCÕRPORAÇÓES S/A

Brasília. 18 de fevereiro de 1993

t2k.2-N·-.-Z-.:-_I _.~

FG.---ltlYP.ij
\

limo, Sr. Oficial do Cartório do 2" Ofício de Registro de Imóveis do DF.

GRUPO OK Construções e Incorporações S/A, na qualidade de proprietário e inCorporador,
representada 'neste ato por seu bastante procurador Sr. Ronaldo Mendes de Oliveira Castro
Filho, brasileiro. casado, economista, residente e domiciliad.o nesta Capital. portador da Carteira
de Identidade n" 635.787-SSP/DF e do CPF na 316.532.001-20, conforme procuração lavrada
no Cartório do 3" Ofic-io de Notas e Protesto de Títulos de Brast1ia, no livro 1.177 folha 133,
vem requerer o registro. na matrícula 35052, deste Cartório. do Memorial de Incorporação
anexo. referente a Ed. Residencial. a' ser edificado no imóvel designado por Projeção' n" 04, do
Bloco D. da Superquadra Norte 107 (SQ/Norte), desta Capital. Composto por 48 (quarenta e
oito) unidades autônomas, nos termos da Lei na 4.591, de 16 de Dezembro de 1964.

01652
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SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CGClMF N° 26.424.275/0001-46

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade continua girando sob a denominação social de SAENCO 
Saneamento e Construções Ltda., com sede e foro no SCRS Quadra 503, bloco C, nO 47/49, na cidade de
Brasilia-DF, e filiais: ~ QI 08 Iate 73n5 Almoxarifudo Central - Taguatinga Norte - DF; Avenida Dr.
Fernando Corrêa da CoSta n° 1001 - sala C - Centro - Campo Grande-MS; Rua Goiânia Quadra 06 D 
Santo Antonio do Descoberto - GO; Av. Paulista nO 509, conjunto comercial nO 1311, Edifico Patrimonio,
Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo-SP., e Rua Visconde de Inhauma 134 - Grupo 1509 - Rio de Janeiro
RI, podendo, por deliberação de seus sócios, criar agências, filiais e escritórios em quaisquer outras
localidades do TeITÍtório Nacional.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA: Os sócios-quoristas, nesta data., designam para gerente da Societ\ade.a Sr. ClEUCY
MEIRELES DE OLIVEIRA, brasileira, casada., empresária, portadora da CI RG N" 425.652 SSP/DF e do
CPFIMF nO 245212.991-72, natural de Cuiabá - MT, nascida em 18/09/58, filha de Cleto Campelo
Meireles e de Elcy Paiva Meireles, residente e domiciliada no SHI/Sul QI 05, Chácara 80, Brasília - DF.

SEGUNDA: A partir desta data, a gerência da sociedade será exercida individual e separadamente, pelo
sócio LlNO MARTINS PINTO e pela gerente Sra. CLEUCY MEIRElES DE OLIVEIRA, cabendo-Ihes
representar a mesma em juízo ou fora dele, com amplos e ilimitados poderes para praticarem todos os atos
do interesse da sociedade, inclusive os da cláusula "ad judicia"e todos os previstos no Art. 38 e suas
ressal....as, do Código de Processo CiVIl, e mais todos os poderes gerais e especiais para alienar, dispor,
transferir, onerar, vincular e hipotecar bens imóveis elou móveis da sociedade, quaisquer que sejam, quanto
à natureza e valor, podendo também constituir procuradores "ad judieia" e "ad negoria".

VIGÉSIMA PRIMEIR<\. ALTI:.:R<\.ÇÃO COi~TUAL E CONSOLIDAÇÃO no CONTRATO
SOCIAL

LINÔ MARTINS PINTO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RGno 135.009
SSPIDF e CPFIMF N° .c04.999.006-34, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 27 de maio de 1915,
filho de Daniel Martins P~ e Maria Corrêa dos Santos, residente e domiciliado no SHI/Sul QL 02
conjunto 06, casa 18 - Brasília-DF., e

LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG nO 159.375-DPFIDF e CPFIMF N" 010.948581-53, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 06 de
Julho de 1949, filho de Luiz Octávio Estevão de Oliveira e IIka Matos de Melo, residente e domiciliado no
SHI/Sul QI 05, Chácara 80 - Brasília-DF,

Únicos sócios da SAENCO - Saneamento e Construções Ltda., com sede e foro no SCRS - Quadra 503,
Bloco "C", nO 47/49, na cidade de Brasilia - Distrito Federal, com seus atos constitutivos arquivados na
Junta Comercial' do Distrito Federal, sob o nO 532.0047253-8, por despacho de 03 de maio de 1990,
resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o Contrato Social mediante as
Cláusulas e condições seguintes:

f
(J

Junho de 2000Junho de 2000
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constaxnquais

grafoscópicos
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Xerocópias (coxnuns) das

apresentadas para·
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eID exaxnes, deflagrando

absoluta ausênci8: de todos

entre 19Q4 e 1998, mediante os

quais ficoU. evidenciado o perfeito

enquadraxnento grafoscópico das

firxnas c'ontidas nos docuIDentos

LUIZ

NETO e

paradigxn.as

ESTEVÃO DE OLIVEIRA

LINO MARTINS PINTO,

peças

confrontos
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CLÁUSULA OITAVA: O falecimento, interdição, retirada, inabilitação ou falência de qualquer dos sócios,
não dissolverá a sociedade, eos' haveres do sócio faleçi~terdito, retirante, inahjj•.ou falido, serão
pagos ao próprio ou a seus hcidefros.ou sucessores, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e
sucessivas, representadas por notas promissórias, vencedo-se a primeira 30 (trinta) dias após o
levantamento do Balanço Especial, que será realizado por ocasião do evento, acrescido de juros de 1% (um

'

por cento) ao mês e corrigidas.pelo índice de variação do IGP-M da FGV ou o.utro que vier a substitui-lo.
Na hipótese de morte, os herdeiros optarão pela participação na sociedade ou pelo recebimento da parte que
lhes couber, na fonua avençaria.
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CLÁUSULA NONA: A 31 de dezembro de cada.~o, será levantado o Balanço Geral e suas respectivas
demonstrações financeiras, cabendC' a<l5 sóci"s deliberarem os fundos de reservas, provisões e depreciações,
de acordo com a legislação em V:gcr. .

CLÁUSULA DÉCIMA OS casos omissos neste instrumento serão resolvidos de acordo com a lei comercial
vig~cando eleito o foro da cidade de Brasília-Distrito Federal, para dirinn.ir quaisquer dúVIdas. ~

oriundas presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma., na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Brasília-DF, 1I de Março de 1994.

6~~L\à~~t8t~
CLEUCY ~IRELES DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:

Junho de 2000Junho

CR$
240.000.000,00
240.000.000,00
480.000.000,00

QUOTAS
240.000.000
240.000.000
480.000.000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

141ó

PARÁGRAfO úNICO: A sociedade iniciou suas atividades em 29 de março de 199D..e o prazo de duração
é indeterminado. . ... . . ..
CLÁUSULA SEGUNDA: A .soci~~.tem~ ~bjeto Soclal a exploração dos ramos de construção civil
em geral inclusive a incorporação de imóveis, urbanização, saneamento, obras de arte, ter:raplanagem.,
pavimentação, construção de estradas e moIrtagens industriais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de CR$ 480.000.000,00 (Quatrocentos e oitenta milhões de
cruzeiros reais) divididos em 480.000.000 (Quatrocentos e oitenta milhões) de quotas, no valor nominal de
CR$ 1,00 (Hum mIZeiro real) cada uma, totalmente integralizado, nesta data, em bens irnoyeis e moeda
corrente nacional, e, assim distribuído entre GS sócios: .

PARÁGRAFO úNICO: A respQnsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, de
acordo com o Art. 20 do Decreto" n° 3708, de 10 de janeiro de 1991.

CLÁUSULA QUARTA: As quotas de capital pertencentes a cada um dos sócios não poderão ser cedidas
ou transferidas, no todo ou em parte, a terceiros, sem expresso consentimento, por escrito, do outro sócio,
que terá preferência na aquisição das mesmas, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUlNTA: A gerência da sociedade será exercida individual pelo sóCio UNO MARTINS
PINTO e pela gerente CLEUCY MElRELES DE OLIVEIRA, cabendo-lhe representar a mesma em juizo
ou fora dele, com amplos e ilimitados poderes para praticarem todos os atos do interesse da sociedade,
inclusive os da clállsuJa "00 judicia" e todos os previstos no Art, 38. e suas ressalvas, do código de Processo
Civil, e mais todos os poderes gerais e especiais para alienar, dispor, transferir, onerar, vincular e hipotecar
bcns imóveis e10u móveis da sociedade, quaisquer que sejam, quaDto à natureza e vator, podendo também
constituir procuradores "OOjudicia" e '~oo negocia".

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio-Gerente a e Gerente terão retirada mensal fixada de acordo com a
legislação vigente do ~osto sobre a renda.

CLÁUSULA SEXTA: O uso da denominação social fica deferido ao Sócio-Gerente e a Gerente nos termos
da clállsuIa Quinta os quais praticarão individualmente, em sua plenitude, todos os atos -indispenSáveis à
consecução dos obejtivos sociais, respondendo os mesmos, pelos atos excessivos perante terceiros, bem
corno perante a própria sociedade, por todos os ultrapasses que violarem a lei normativa a este instrumento,
pois dela poderão' se servir apenas para negócio do interesse da sociedade, ficando proibido o uso da
denominação social em negócios estranhos à sociedade, notadamente em favor de terceiros ou dos próprios
sócios, tais corno avais, fianças, abonos e endosso de favor, salvo consenso, por escrito, de todos os sócios.

, UNO MARTINS PINTO
LUIZ ESTEVÃO DE OLNEIRA NETO
TOTAL
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i '<; vi J CLEuCY MBRELES DE OUVBRA

CESSiONÁRIA: ~~-3Pf? .
SC;:SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

l i~ OnCIO D~ HOTAS .'t ~ I. tA
1 m[lJM ~tfÕ6, IFr,OS :
:C,R.S 504 ~lor"g.H 1.3JA 13 Fnn~: 2t-m4:
l /r:miJia • DF _ :

ANUENTE:

DIÁRIO DO SENADO Fi1>ERAL - SUPLEMENTO

""".,;u ,.HANCCS é BRASlL.EJiiO
Associado ao Crédit Lyonnais

ESTA FOLHA ÉPARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO
.PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ENTRE LuIZ esTEVÃO, SAENCO-e FRANPREV-

E, por estarem assim justas e Contratadas, assinam o presente instrumento em O4(quatro) vias,
juntamente com 2(duas) testemunhas.

Junho de 2000

~ \'
~~:~~~'~~~r1í~
S::.>. ,')C! ;:?-D~t~.;,.L_. ~.~..:~'"'!;:;t3r

"':Iáusula Primeira: A CEDENTE contratou com a ANUENTE, através do Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda firmado em 28 de abril de 1994, a compra por parte da CEDENTE de
uma casa residencial composta por 2 quartos, 2 suítes (banheiro e closet), banheiro social, living,
sala de jantar, lavabo, hall de entrada, biblioteca, depósitÓ,''3rea de serviço, cozinhã;'CCl'f5a, depósito,
2 quartos e b~nheiro d~ empregada e abrigo para 2 carros, com área construida de 486,86m2,

~~istrada na matricula ,,0 110 do Cartório do 10Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal.

·F
/;{jf'~ ~---!'f$'-':;\SlO.' ;,

Ir·? ~.
~.. "". " ':>/
,~~~.

Fica ajustado o presente Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente, aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar
~~r si ou sucessores na forma da Lei.
.}

CEDENTE

CESSIONÁRIO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO
DE: DIRETOS E OBRIGAÇÕES

ANUENTE

BANCO FRANCÉS E BRASlLElRO
Associado ao Crbdil LVonnais

FRANPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA, entidade privada sob a forma de sociedade civil, de caráter não
econômico e sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, à Avenida Paulista na 1318 - 12° andar,'
inscrita no CGCMF sob o na 053.635.207/0001-07, com seu estatuto social datado de 13/06/1984,
registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, anexo ao 2° Cartório de Registro de Titulos e
documentos da comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob nO 15.068, em 06/07/84, neste ato
representada por Wilson Sidney BLizolin e Geraldo zavaloni, doravante denominado simplesmente
ANUENTE.

LUIZ ESTEVÃO DE OUVEIRA NETO e sim CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, brasileiros, casados sob o
regime da comunhão universal de bens, anterior à lei 6515m, ele empresário, ela do lar, portadores
das CIRGs nas 159373-S5P/DF e 425652-SSP/DF. inscritos no CPFMF sob os nas 010.948.581-53
e 240.212.991-72, residentes e domiciliados à SHIS QI 05 - Chácara ao -Plano Piloto - BrasiliaIDF,
doravante denominados simplesmente CEDENTES.

SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., empresa com sede nesta Capital, no CRS 503,
Bloco C na 47, inscrita no CGCMF sob o na 26.424.275/0001-46, neste ato representada por seu
Diretor Executivo JOÃo CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado na SOS Bloco F nO 302, portador c!a CIRG na 221.454-SSPIDF, inscrito no CPFMFsob o
"1~ 575.044.701-04, Diretor GLAUCO DE ALMEIDA LEITE, brasileiro, separado consensulamente,
pgenheiro civil, residente e domiciliado à SQN 208 Bloco "8" ap. 201, portador da CIRG nO 185703

ôSP/DF, inscrito no CPFMF sob o nO 033.025.041-87, doravante denominada simplesmente
CESSIONÁRIA.
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TESTEMUNHAS

São Paulo, 28 de abril de 1994.

/

BANCO FRANcts E BRAStLElRO
Cláusula Oitava: todas as d~!~â~~S=~ó~tos, taxas, contas de água, luz e
demais encargos que incidam sobre o imóvel, serão de total responsabilidade dos
COMPRADORES a partir desta data.

Cláusula No.na: DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILlDADE - A presente
promessa é celebrada em' caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se a si, seus
h~rdeiros sucessores a qualquer título.

Cláusula Décima: DA CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA - O COMPRADOR não poderá
por qualquer forma alienar, ceder no todo ou parte. os direitos decorrenteSéfêste contrato
a terceiro sem a anuência e concordância expressa do VENDEDOR.

Cláusula Décima Primeira: DA POSSE - A posse precária do imóvel objeto do presente
compromisso é entregue neste ato aos COMPRADORES, obrigando-se a partir desta
data l}Iantê-lo em perfeito estado de conservação e a pagar as despesas com impostos,
taxas de água e luz e demais encargos incidentes sobre o mesmo.

Cláusula Décima Segunda: As parcelas do preço de venda mencionadas neste
instrumento, deverão ser pagas rigorosamente até a data do vencimento na Agência
Brasília do Banco Francês e Brasileiro, situado na CRS 506 - Bloco A, 45, ou onde o
VENDEDOR expressamente estipular.

Cláusula Décima Terceira: DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca do Estado de
São .Paulo, para dirímir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, ficando a parte
culpada, obrigada ao pagamento de todas as despesas efetuadas pela parte inocente,
para defesa de seus interesses, inclusive custas judiciais e extrajudiciais, e honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

E, por estarem assim justas e Contratadas, assinam o presente instrumento em
04(quatro) vias, juntamente com duas testemunhas.

Junho de 2000

·::.:~':.~;;i;" ':k:. ~:~:~~ .~. D~·t..,":·~"tr{"1 Pr~f::;!(i(o~l~~r~!

f-?..:.D ,., z.. . OS
~"-_.. - .~. '(-i
;=i:._._--+~t]..6- !u{._.

:::~~\:/' :_;~.~. ~: ~t)ERr\L .
I'r

~f~l~~
BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO
Associado DO Crédit LyonnDis
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA

Casa residencial'composta por 2 quartos, 2 suites (banheiro e closet), banheiro social,
living, sala de jantar, lavabo, hall de entrada, biblioteca, depósito, área de serviço,
cozinha, copa, depósito, 2quartos e banheiro de empregada e abrigo para 2CãiTbs, com
a área construida de AB6,86m2 e o respectivo lote de terreno J:l

0
2 da quadra QL 4/9, do

SHl/Sul, desta Capital, medindo 40,00 pela frente e fundos e 40,OOm pelas laterais
esquerda e direita, ou seja, a área de 1.600m:, formando uma figura regular e limitando-

se com uma via pública por lodos os lados.

FRANPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA, entidade privada sob a forma de sociedade civil,
de caráter nã6 econômico e sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, à Avenida
Paulista nO 1318 -120 andar, inscrita no CGCMF sob o nO 053.635.207/0001-07, com seu
estatuto social datado de 13/06/1984, registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
anexo ao 20 cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, sob nO 15.068, em 06/07/84, neste ato representada por Geraldo
Zavaloni e Wilson Sidney Buzolin, dora:,ante denominado simplesmente VENDEDORA.

PROMITENTES COMPRADORES:

LUIZ ESTEVÃO DE OUVEIRA NETO e sim CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA,
brasileiros,· casados sob o regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à lei
6515177, ele empresário, ela do lar, portadores das CIRGs nOs 159373-SSPIDF e
425652-SSPIDF, inscritos no CPFMF sob os nOs 010.948.581-53 e 240.212.991-72,
residentes e domiciliados à SHIS OI 05 - Chácara BO - Plano Piloto - Brasília/DF,

doravante denominada simplesmente COMPRADORES.

IMÓVEL

PROMITENTE VENDEDOR:
I

J
} A. ORIGEM

~~ O imóvel foi havido pela Vendedora através da escritura de Compra e Venda feita à
...) } União. Federal. lav.fada no 1° Oficio de Notas de Brasília/DF, livro 1581, folhas 165, em:v 03/09/90, registrado sob nO 3 na matrícula 110 do Cartório do 1° Oficio do Registro de

{1 Imóveis do Distrito Federal.

~ V' .-
.i" B. DESCRiÇÃO

o1660 Quinta-feira 22
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São Paulo, OS de Junho de 1994.
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TESTEMUNHAS:-

BANCO FRANCÊS E BRASlLElRO
Associado ao Crédit lyo!'nais
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ANUENTE:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESTA FOLHA É PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ENTRE LuIZ esTEVÃO, SAENCO EFRANPREV

E, por estarem assím justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04(quatro} vias,
juntamente com 2(duas) testemunhas.

Junho de 2000

\ltfJI. [[i3
BANCO FRANí:ÉS E BRASILEIRO
Associado ao Crédit lyonnais

INSTRUMENTO PARTICULAR SE.CESSÃO
DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CESSIONÁRIO

FRANPREVPREVIDENCIA PRIVADA, entidade privada sob a forma de sociedade civil, de caráter não
econômico e sem fins lucrativos, com sede em São Péiulo, à Avenida Paulista nO 1318 - 12° andar,
inscrita no CGCMF sob o n° 053.635.207/0001-07, com seu estatuto social datado de 13/06/1984,
registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, anexo ao 20 Cartório· de Registro de Títulos e
documentos da comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob nO 15.068, em 06/07/84, neste ato
representada por Wilson Sidney Buzolin e Geraldo·zavaloni, doravante denominado' simplesmente
ANUENTE.

ANUENTE

Cláusula Primeira: A CEDENTE contratou com a ANUE~através do Instrume~àrticul?r de
Promessa de Compra e Venda firmado em 28 de abril de 1994, a compra por parte da CEDENTE de
uma casa residencial composta por 2 quartos, 2 suites (banheiro e eloset), banheiro social, living,
sala de jantar, lavabo, hall de entrada, biblioteca, depósito, área de serviço, cozinha, copa,depósito,
2 quartos e p<;lnheiro de empregada e abrigo para 2 carros, com área construída de 486,86m2 ,

r~strada na matricula p' 110 do Cartório do l' Oficio do Registro de imóveis do~~~~~~:

... C"

E ;';.:,:':'C' Fi::::)E.:;.é',:'" ~ A. ~..;,:
~; ",; ,... - ' .' "c,"" \\J \ J' :-~:;"
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LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e sim CLEUCY ME1RELES DE OLIVEIRA, brasüeiros, casados sob o
regime da comunhão universal de bens, anterior à lei 6515m,.ele empresário, ela do lar, portadores
das CIRGs nOs 159373-SSP/DF e 425652-SSP/DF, inscritos no CPFMF sob os nOs 010.948.581-53
e 240.212.991-72, residentes e domiciliados à SHIS OI 05 - Chácara ao -Plano Piloto - Brasilia/DF,
d~ravante denominados simplesmente CEDENTES.

:\
'}ica ajustado o presente Instrumento Particular -de Cessão de Direitos e Obrigações, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente, aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar
por si ou sucessores na forma da Lei.

CEDENTE

SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., empresa com sede nesta Capital, no CRS 503, .
,Bloco C n° 47, inscrita no CGCMF sob o nO 26.424.275/0001-46, neste ato representada por seu
piretor Executivo JoÃo CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e

:klomiciliado na SOS Bloco F nO 302, portador da CIRG nO 221.454-SSPIDF, inscrito no CPFMF sob o
nO 575.044.701-04, Diretor GLAUCO DE ALMEIDA LEITE, brasileiro, separado consensulamente,
engenheiro civil, residente e domiciliado à SON 208 Bloco "8" ap. 201, portador da GIRG nO 185703
SSP/DF, inscrito no CPFMf. sob o nO 033.025.041-87, doravante· denominada simplesmente
CESSIONÁRIA, .

01662 Quinta-feira22
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C.G.C./MF No. 26.424.275/0001-46
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OE OLIVEIRA NETO ••••••••••• R$ 396.818,20 ltre7entos
mil .]:i.l;ociE:ntoJs !? dli!z':Ji.tü ·,-e·.'l.is e vinte ct?nl:a'olr:;-,,)

rlNTO •••.•••••••••••••••• RS 396.819.20 (tri2~cn/.Ds
lIIil oitocentos e d.::zoito re.3is e vi.nh;> centavos)

LU) Z rSTE ....17iO
\lCIVI:'?l\t.1 8 ~~I.2i."::

LlHfl f'1tiR'llW;;
nl.Jv(~nta e ~:;'.?iot.;

LIMO MARTINS PINTO, brasileiro, casado, empres~rio, portador
da C?dula de Identidade RG No. 135.009 SSP/DF e crF/Mr No.
004.999.006-34, natural do ~io de Janeiro-RJ, nascido em 27
d~ olaio de 1915, fillto dt:! Dartiel ~1artins Pinto e ~lari?
Corr@a dos Santos, residente e domiciliado no SHI/Sul QL 02,
conjunto 06~ casa 18 - Brasília-DF~, e

I"lllicas Sór.ios .,j':l "Si~F~NCO - San'?2.hl\?n\:o e Constn,t.;ôes Ltda. ", COIII

..J,,' !, foro no -Srl~H - QU;4.dT·a 503, Bloco "C", Heo. 471-19, 1H1 cidade' dt:
r;::'.'3i1.La.-!)ist.-tb:l F•.?d.::!,-al, com s.'!us a.tas .:onstil: .... tivns arqui ....ad.)s ild.•.Junta
c'OIc'rc.h.] c;';:; l;'islr:;.l.:c\ F€ch~ral, sol, o i-!o. 532.00/\725:~.8, por deslJ 3.cho dE.' 03

"o:? ITk).io d.= í.(,"?O, ,,'='-:;01.'./(;)11I, de '':Olnl'.IO acordo e na mC?lhor f(lnn.:a de direi.to,
]ter~' e consolidar o Contrato Social. mediante as cliu~ulas e condiç5es

o:gl!int~s:

L1JIZ E:3TEVÃI) DE .OLI'.)E! RI~l i~ETO, bl-~.sil"d ro, .:as.::;.d·j ~

empres~riD' porlador da C~dula de Identidade RG No.
159.375-DPF/DFe CPF/MF No. 010.948.581-53, natural do Rio
Ge J~neiro- RJ, n~5cido em 06 d~ julho de 1949, filho do Luiz
Octávio Esb?v5.o de Oliveira e Ill<a Natos de (".:;10, residente
f..' dOllliciJi",dD no,SHI/Sul Ql 05, Chácar'a 80 - Bras:.íli,;..-DF,

1RH'!EIRtl : O Car.it.~J Social qUE? ff de R$ 1.956.363,i-O (Hi~.1II milh~.co
~ovecentos e cinquenta e seis mil, tre~entos e sessenta e tris R~ais- e
:t?s~'(?nl.;;l ci2nt;;.vos) divididos enl i.95t.-.36:;;,60 (HulIl llIiJh~o novec';,ntos .€"

in~IIJ'.?lIt..:1 e SRi.s hlil tn?zentos e sAssenta e tt-;:'!":; inteiros ~ c;.=sselíi~a
'-(dll4'~Jnlc's) t1~, qU!'U"s, no 'v'.;;:.]or rWlllin",J di,::. R$ j ~OO (hum t-e3,) cad.3, (tllla,

.ica ~lp.y~Jü para Rf 2.750.000,00 <Dois milh5es e setecentos e cinquenta
.~] R0ajs) diYididQ~ em 2.750.000 <Dois lIIiJhSes s~tecentos e cinquenta mjl)
~e ''luül:as no '.1 ..,\1.01" n'.JlOi.nal de R$ 1,00 (lw.1n Re;3.1) I.:ad-? uma, send·., c,l!.bscri::O:J..t r '/.!?9 1 a] j 2.ado TlI'"slE' atcI, ",.(;)] os sôd.os, lII~di"'.nte :;,.prCJvei talllentc.. de
. .r. f'rv.3.s de Con-eç::'o i"IQn~tál"ia do Capi f;a.l - R$ 383.636,40 <t~íI=zentos e

j {i21IL... !:: I;r&f> lui:1 sf:Ü.Lenh.s e tl-i1"ltR e sejs Re:'·=-i~ e quarenta centavos)
: 'rte) Reserya d~ Reav~Jtaç5o de tlOcivel - RS 410.000,00 (quatrocentos e
."'" ndl Rç,,<.i:ir.,) (f·,,,.r·te), c.ün'Íonllc· .:, lJa]an<;.o in{·f.-nnediio.l-:io de 02 de dc.-ze'lIIbr(.
,~ i.9'?'~, ficando di.sb-ibuid>:l '.?ntre os s0.5c i •.J;;;, conformo: a p.3.rticipa i;:ã,o de

~cla uni, DU ~~ja:

vI!3éSIMA "ERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRA'rUAL E COblSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL
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95/00049-6 \leneillento u 3 de lIoveabro de 1995
. M"m~

A 3 de Iloveabro de 1?9S pagareiteaos) por esta CtDULA RURAl. PIGlIORllT1r.IA t tlIPOltCARIA,Dos'leraos d~ clausula Forla de
Pagallento, abaixo, ao -B/IlICO DD BRtlSIL S.l\., soc:iedade de econollia llista, coa sede ell Brasilia, Capital Federal, por sua
agencia TAGUAtlQRTE - BSB - DF, inscrita no Cildaslro Geral de Contribuintes do lIinisterio da Fuendil Ic~/ilFl sob o nr.
00.000.000/2038-90, ou 'il sua ordes, a quantia de IlllVEllTIl t CIIlCO KIL HOlltCtllTDS E SEIEIUA E DOIS RtrtlS, eI aoeda
corrente.
Ocredilo deferido destina-se ao CUSltIO da lavoura de FElJrtD IRRIGAllO DE Iill/ERIIO, a ser forllada nols I illovelleis I
Ulil gleba de terras COI i irea de 1.030,00ha, deslleabrildi de area Daior na gleba n. 03(lresl, da Fazenda ftSanta Prisca",
no Perilletro do Distrito Federal.de prOJll"Íédade do Grupo ll1< Construcoes e lncorporacoes 5.A•• conforDe lPM de 29.01.B8,
re',listradil sob o n. R-3-30194 ell 22.01.ll8, livro 2-RG, no CRI do 20. Ofido do Distrito Federal, no per iodo agricola
de Janeiro/95 a Julho/9S, nUla area 'de 210,00 ha, no valor de RS 119.965,02 e de estocagell da producilo desta lauoura,
sob o allparo da Política de Garantia de Precos lIinilos, de acordo COI o Decrelo-lei nr:79/66.
FOR!III DE UTILIZACAD - D..pois de registrado este Titulo, o credito sera' utilizadu na forlla abaÍIo indicada ou, a
crilerio do Banco do ~rasil S.rt., ell outras epocas: illediatallent~ Ri 68.B29,92, eB 05/05/95, Ri 27.142,OB, lransferidas
estas parcelas, quando liberadas, para credito de Ilinha(nossa I conta de depositas, lIediante aviso.
APLlCACAO DE RECURSOS PROPRIDS - Obrigo-Ielallo-nos) a aplicar recursos proprios no aonlante de R\ 23.993,00 da seguinle
farta: ilediataBente: RS 17.207,48; ea OS/OS/95, Ri 6.785,52.
~"C~R~ FINAllCEIROS: ~obre os saldas delled~res diarios apresentados yà conta 'vinculada ao pres~nte financiaa~nto,

lnCldlr.ao Encargos BaSlCOS, cal base na lndlce de Remuneracao ~as Cadernetas de Poupanca llRPI relal1uo ao aniversario
da conta no Des da atualizacao. Sobre a aedia aensal dos sa.l.dlls-llevedorés"diàrios, assill atualizada, incidirao. ainda,
Encargos Adicionais 'a taxa nOlinal de 10,482% IDE! IIlltIRDS E QUA1RDCtIITOS E OITtllTA t DDlS IUUSIIIDSI pontos
percentuais ao ano, calculadas coa base na taxa proporcional diaria lano de 360 diasl, correspond~ndo a 11,000% (0l1Zt1
ponlos rercentuais efetivos ao ano. Referidos Encargos Basicos e Adicionais serao calculados pelo aetodo hallburgu~s,

debitados e capitalixados a cada Des decorrido a partir da 'data de forllalílacao dest-e Financialllento, no uencillento e na
'liquidacao da dillida, para pagallento juntaaente COII as parcelas do principal, proporcionalllente aos seus lia lares
noainais.
PARAr,RAFO PRllltIRO - Casa a atualilacao/liquidacao ocorra antes da divulgacao do lndic.e de Reauneracao das Cadernetas d..
Poupanca nRP 1, .a saldo devedor apresentado no uUiao aniu<'J'sario. bel Cala as ellentuais aOlliaenlacoes or.orridas nesle
reriodo. serao atualizados cal base-na variacao da Taxa Referencial ITRI na foraa regulalentada pelo Ballco Central du
Brasil, ou outro indice 1ue legalaente venha substitui-li. Sobre as lIalores adaa éitados, dellidallenle atualhados pelas
resp..ctivos Encargos Basicós, incidirao, ainda, Encar'gos Mitionais 'as taxas e fona de calculo pactuadas no "Caput·"
desta r.:lausu la.
f'ARAGI:AfO SEGUtlDO - Caso acorra anel'acao nas taxas de juros de caplacao dos depositas ea caderneta de poupanca, a taxa
de juros pacluada neste instruDento ficara' sujeita a reajuste, aantendo a aesaa relacao entre as taxas de cap lacao e
aplícacao ora eIislentes ou conforlle legislacao eJI vigor.
PARAGRAfO TERCtIRO - Os Encargos Basicos e Ajlicionais definidos na "Caput" desti dausula serao calculados, debitados,
capilaliudos e exigtdos tambel nas reaico '. proporcionahente aos valores reaidos.
I1IADlKPltlltlITO: Sobre o valor da obrigac el atraso,' ou sobre o saldo delledor do financiilllento, no caso de vencilento
final - ou se o Banco. a seu criterio, siáerar ·a dillida vencida por antecipacao cal base ea disposicoes legais ou
conllencionais -, incidirao, eB substi ci!l~os Encargos previstos para a situacao de norDalidade~ Encargos denolllinados
Basicos. calculados pelo Iletodo hal 9U~Oll base no lndice de Reauneracao das Cadernetas de Poupanca {lRPI de lesa0
aniversario da conta. no Iles sob atuàiiN~O. jiobre a Iledia aensa!' dos saldos devedores diarios. assill alualizada,
incidirao, ainda, Encargos denoainados Adi~ais 'a laxanollinal de 2,381:t (DOIS IllltIRDS E lREZEIITOS I: OITEIITA E SETE
HlLl:SlIlOSI ponlos percentuais ao les, calculados taabeB pelo metodo hallburgues, cal base na taxa proporcional diaria
Illes cOllerciall, correSPondendo a 32,720% llRIIITA t DOIS I1fTtIROS E StlECElITOS E IIUITt KILESIHOS I pontos percentuais
efelivos ao ano. Referilios Encargos seria debitados e Gpitaliudos a cada aniversario da conta, a partir do IleRcillento
da rriaeira pat'cela/\I",ncillento final e na líquidacao da diuida.
P~RAGRAro PRlllEIRO - Alea dos Encargos definidos na "Capul" ~lausula, sobre o ualor ~gacao ea atrasa, ou
sobre a saldo devedor do ellPrestillo, no caso de veneilento final - ou se o Banca, a seu crilerio, considerar a diuida
uencida por anlecipacao cal bas~ ea disposicoes legais ou convencionais -, serao devidos juros aoratorios 'a lixa de 1%
(UI ror cento l ao ano, calculados pelo eetodo haaburgues, coa base na taxa proporcional diaria lano coaerciôrlJ.
R~ferhlos juros aoratorios serao debitados e capitalhados a cada aniversario da conta, a partir do vencillento da
priuira parcela/uencillento final e na liquidacao da dillida. .
PARAGRAFD SEGUIIDO - Se- prejui.Io dos Encargos definidos no ·Caput" e no p~ragrafo prilleiro desla Clausula, sera d~uida

auIta de 10% Idez por centol que incidira, nas datas das allortilacoes, sobre os lia lares aaorUzados e na liquidacao
final, subre a saldo de.,edor apresenlado na~uela data.
f'ARAGRAFO JtRCtIRO - Caso a atua IÍlacao/liquidacao ocorra antes da dil.lul~acao do lndice de Reauneracao das Cadl!rn"ta~ dI!
PoupanCa tlRP), o saldo devedor apresentada na uUiao anil'el"sario, bel coa0 as ~ventuais llo\liBentacoes ocorrilias neste
reriodo, serao atualizados cal base na varia ao da Taxa Referencial (TR) na forlla re9uluenhda pelo Banco Centl'al do
BrasU, ou outro indice ~ue le-Jal.ente venha a substilui-Ia. Sobre os valores adaa citados, devida.enle atualizadas
pelos respectivos Encargos Basicos, incidir ao. ainda, tncargos Adicionais 'a5 taxas -e forlla de calculo pac1uad.s 111'

I ·Caput" desla Clausuh.
" ~U';JORHA De PMAHEIITO: Obri9o-.e{alla-nos I ~ pa9ar ao llanco do Brasil S.A. 4 lQUA1ROl rrestaco,<s. venciveis ell 04/0B/95 , ea
,......Z 04/09/9j. ell 04/10/95, .eIl03/11/95, ~e ualores corresFcnd~nles a lIS,Oo;. 25,00%, 2:1,OOt, 25,00%. do prinr.ipal
.' . . - contínua na {olho 2 - ,1/,' ' , "

i

f" ~., V'\--. ::., /
a~s ..-. -------------~. :".. r _
l!llZ TEVAO DE OlI\'tIllA "no, b sihi.{o.; casada,
'!",resa ia, residente e dolticiliado III SAS 0./05 LT 02
!'LDCO "u" to. OAte 12 AIlDAR - teP,~A/(Df). ePF:
010.'148.581-53 ~

~ssinallos esta c",dula. o:onstitu hipoj!ca cedular dos illoveis de nossa pruPl'iedade, descritos 'a clausula "DESCRlCAO
DOS BEnS lJIlICULADOS", ea garantia das iri..acoes assullidas pel~nte. ""-"

LUIZ !STEVAO DE OLIVEIRA UETO, brasileiro, casado,
elllPresario, residente e dOllici liado ~ SAS Q. OS LT 02
FLOCO "li" to. OA1I 12 AIlDAR - '!lRASILlA IDr). ePr:
010.948.S81-53

Quinta-feíra22 01667

Venc:illento el 3 de Holll!llbro de 1995
R$ 95.972,00

.S::~·~:~.DO ~:'f ..-l-:R.?\L

i2.;=; c€;.:.:== .:: :'c;::ç~:; ~::~iE;m~~
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Laitida por uno IlARTIIIS PINTO
95/00049-6

- continuacao da folha ] _
classificacao ou analise adlllitidos pda COIIA~ COlO passiveis de aquisicao, obriganda-ae(nosl, outroSSill, 'a pagaI' ",.
especie ~entual diferenca de preco apurada entre o produto assia classificado e 11 cons:tderado para COllcessao do tGr,
acrescida dos encargos financeiros e acessarias proporcionais. correspondentes. Obriga-aelallMlos I, ainda, se depositaria
forlllos I e sob as penas da lei, a peraanecer reSPondendo pela guarda e CQnsel"uacao do produto pelo prazó linino de 90
dias, ate a sua retirada do deposito onde se encontra ou a nOleacao de outro depositario:

SEGUllDO • par OPcao do Banco da Brasil S.A., a uenda atraves de 'bolsa ou licitacao publica, do produto apenhado ao tsF,
ocasiao el que concordo(allos I que o valor apurado seja direcionado para a liquidacao do saldo devedor do financiallento.
Obrigo-Ile(allo-nosl. lallb<>.Il ea quaisquer dos casos a separar, se necessario e sea qualquer onus para a CallPanhia Ilacional
de Abastf:Ciaento - COllAll, a produto transferido ou uendido dos deaais exishntes E:.il aeu(no!'!>o) poder, bea COlO eanir,
1uando exigido, nota ,fiscal de venda 'i tOlIAB ou ao cOllprador, na hipotese de venda atr~'1Ie' bolsa'- ou ou lítilacao
publica, de acordo COII a legislacao vigente na Estado e pelo ualor correSPondente 'a transacao e, ainda, firaar qualquer

.outro docullento indispensaud 'a concrelizacao da transferenciaou venda do produto vinculado.

. "'I",", ES!'ttlAl - rio, "'''''''id......,._ '''~, d."'........" .. h_ d. t"""", ,.. "'....,,
ceder. transferir ou .de qua lquer forlla alienar. na lIigencia desta CeduIa. os bens constitutiuos da garantia.
DECLARACAD - Para os fins rrevistos no Artigo 47, n, Pal'agrafo 6-"b", COflbinado COII os arts. 25; 12. VII: 30, III e IV,
da Lfli 8.212191, declaraI alllDS I,sob l1S penas da lei, que nao soulsoaos I responsavellis I pelo recolhilD"..nto decontl'ibuicoes a rrevidencia Sacia1. _,

Ufllr,EIl DOS m:Cl/RSDS - Declara-lIelalla-nosl cientelsl de que, para efeito da concessao deste finandallento, (ol'all
utilizados recursos da Poupanca Ouro - Aplicacoes Obrigatorias.

Uo caso de aplicacao irregular ou desuio de parcelas lib..radas. dheaa-nos cí!!Iltes de que estarE:!los sujeitos a dwolucao
lias quantias resp,=cti'Jas. acr!!Scidas das Encargos previstos na Clausula de "InadiIPleaento", que serao cobradas desde adata di: utilizacao ate sua regularizacao. .

AUrofílZACAO . SeI rrejuÍlo dâ fiscalizacao realizada pelo lianco, autorizai alias lo Banco Central do Brasil, atr'aves de
seus prepostos, livre acesso ao eIllPreendillento,-colI a finalÍdade de fiscalizar, quando necess~rio, a correta aplicacao
dos rf:Curs~S:..JYaé'IIOIl}illento das atiuidades fin~n~iadas e a situacao das g.arantias. .

/~- .~lA - or, 11 " r."",,", ""
)/~~, ;:::7- ._~m~~ .:,,/ ...,__ )

UlIO HARTDI5... l!HlfIF brasileiro. casado, AGRICIl:llPRts,
rtoSÍdliiií;-; dOlliciliado ea SAS DII 05 LT 2 DL .H t.D DAli
120. andar - BRASILIA - DF. cpr: 004.799.006-3~'

Por al)a! aolsl E:!Iitentelsl:

Junho de 2000

~/ .<:..~ ~ " I1JeSS.--_ \

. T -continua na falha 9 _ / ~ /

.~J
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<fJlIJ. /66 'fl"t~O

CEllULA RURAl. PIGllllRATIClA E IIlrDTECARIA
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I - DEVEDORES: GRUPO oi<. -Construções e Incorporações Ltda inscrita no CGC
MEFP sob o n° 01.535.160/(í001-60, com. sede em Brasília, Distrito Federal, na Quadra
CRS 514 "B" n° 59 sala 105, Bairro Asa Sul, neste ato representada por seu bastante procurador
Lúcia Bernadete Pinto de Azevedo, brasileira, solteira, maior, indústriária, portadora da
identidade n° M-1.183.120 SSPIMG e CIC nO 373437006-00, residente e domiciliada a Rua
Cândido Mariano nO 1636, sala 301, Edíficio Cosmo. Centro, Campo GrandeJMS, conforme
procuração lavrada às folhas 045 do livro 1856 em 11105/95, no cartório do 1° Oficio de Notas e
Protesto de BrasíliaIDF.

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROM~'~ii~o
. ' r~;:~!r&):~~~~_ l;

Por este ingrumento particular, com caráter de escritura pública, ;~~~~i:~~O ....8( e seus
parágrafos, da Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada pelaQl~9 de junho
de 1966, as partes adiante mencionadas e qualificadas têm, entre sL justo e oontratato, retificar e
rll,tificar o contrato abaixo identificado mediante cláusulas, termos e condições seguintes:

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

II - INTERVENIENTES FIADORES:LINO MARTINS PINTO, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula 'de identidade RG sob o n° 135.009 - SSPIDF, inscrito no
CPFIMEFP sob o nO 004.999.006-34, e sua mulher MARlA NAZARETH MARTINS
PINTO, lides do lar, portadora da cédula de identidade RG sob o nO 294.691 - SSPIDF, inscrita
no CPFiMEFP sob o n° 245.209.931-72; LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob o nO
159.375 DPFIDF,'inscrito no CPFIMEFP sob o n° 010.948.581-53, e sua mulher
CLEUCY :MEIRELES DE OLIVEIRA, lides do lar, portadora da cédula de identidade
RG sob o nO 425.652 SSPIDF, inscrita ~o CPFIMEFP sob o nO 245.212.991-72, todos
brasileiros e residentes em Brasilia-Distrito Federal, representados neste ato por seu
procurador

CREDORA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a fonna de
empresa pública. dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nO
759, de 12.08.1969, e constituida pelo Decreto n° 66.~03, de 06.03.1970, que aprovou o seu
Estatuto arquivado na Junta' Comercial do Distrito Federal sob o registro nO 1, regendo-se
presentemente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 1.13 R/Q4, registrado e arquivado na Junta
Comercial do Distrito Federal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadras 3/4, lote 34, em
Brasília-DF, CGCIMF nO 00.360.305/0001-04, representada por sua Superintendência Regional
de Mato Grosso do SuL na forma mencionada no final deste instrumento, doravante deSign12ada

CEF. ' l'
,\.:~\ )'~ _-"/' ,/' Y ~d (lb ~ Jt'ó f
Lr /,.\ . J\ I

/ {lI J ~
/

•. \. I
J ~D

\..

Junho de 2000

para
BEIIS

Junho de 2000

a clausula "DESCRI AO

J .':.rJ

1428

s.:'~Jf:\~-:Yj F'r:.:1SR!o\L
::~:::;e.!h~ da t~::: ~ Oac.c:"o ?3~:;.:-n5;4;::'

i2.~e t·; _2--- J_.--9.~
• J : 1

Fi:;...__:... --:- J.t :t6};J- ..

.• \J,j' , à\.n ~C-...~
ass.~~..~~_::Lhê:Joo";'" .-
CLtllCY HEIRtLtS DE OLIVEIRA, brasileira, .casada , do ·lar,
r~sidente 'e dOllidliada 'a 111 1S CllACARIl 52 SIlI - SUL,
Brasília (DF l. CI - 42S.ó52=SEP/DF e CPF • 245.212.091-72.

I ,··.... 7
ass.11I1\ ;;1\ (r{,.'·,i,~W .l~J6wí1vID
'IIARI~~~P~ brasileira/casada, do lar,
residente e dOllid liada \a D,L 02 Cml] 06 CASA 18 5111 • SUL,
Bmilia (DF), CI - 294.691 Stl'/DF e CPF - 245.209.931-12.

AssinalaS 'esta cedula, constituindo hipoteca cedular dos imoveis de. nossa propriedade, desailos
DOS BtlIS 1,I1lIqJLADOS", em garantia das' obrigacoes assullidas pela eJIlitente.

GRUPO OI{ COnsTRUCDtS E llICORPORIlCOES S.A.. coa, sede eI'I

Brasilia (DFl,. insaita na CGC/IIF sob nUlero
01.535.160/0001-06.

_ ClllIlinuao:ao da fo lha B-

Assinaa05 taabel'l esta cedula, na qualidade de o:onjuges·de LUIZ CSTtVAlI DE OLIVEIRA tltiD e uno HARTInS FIIlTO,
dedararllos que eslaLllls de plena acorda COL\ a constiluí ao das garantias. ~sailas \a dausula "DEStRI AO nos
VIllCULADOS" a qual a~rangera a totalidade dos referidas bens, Sela esClUSàO da parte integrante de nossa lIea ao.

ctIlIILA RURAl PIGlillllATIClA E HU'mtcARIA ~_. "'~;''''''''' .. ,. '''q.''

EaiUda por LIMO IIARTIllS PIIlTO ~~f§4if.:~~b35i:?f-~}'i:~4;.95/00049-6 Vencimento eI'I 3 de IlDllellbro de 1995 -". ~~ .•...._. ..... ,." • :..'
R~ 95.912,00
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c4J
ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO
TERMO DE CONFISSÃO DE DiVIDA
E COMPROMISSO DE QUITAÇÃO
ASSINADO EM 01 DE ABRIL DE 1995,
QUE ENTRE SI FAZEftR,lJE UM LADO O
GRUPO OK - CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTOA, E DE OUTRO
A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.

1431
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

i

~
o s~AJd()Í:ÕUõ'~~

"]0 li /<.t-<'
, ~. (ú <:. (02u1 .U;!'lr Â\OQfl dI CIIiI

L I ;?7 TAIlEU;':O E Of. REa. D! DIOmlI

J ç. (" \'I . l.ernll PIres t.\odestD
Ea&.c..,_

c: ' }/,S
~Grallde~

I - DEVEDOR: GRUPO OK - Construções e Incorporações LTOA inscrita no CGe-MEFP sob o
nO 01.535.160/0001-60, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na Quadra CRS 514 "B" nO 59
sala 105, Bairro Asa Sul, neste ato representada por seu bastante procurador Lúcia
Bemadete Pinto de Azevedo, brasileira, solteira, maior, indústriária, portadora de identidade nO
M-1.183.120 SSPIMG e CIC no 373437006-00, residente e domiciliada a Rua Cândido
Mariano na 1.636, sala 301, Edifício Cosmos, Centro, Campo GrandelMS, conforme
procuração lavrada às folhas 045 do fMO 1.856 em 11/05/95, no Cartório do 1° Ofício de
Notas e Protesto de BrasílialDF. .

Por este instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus
parágrafos, da Lei nO 4.830, de 21 de Agosto de 1964, alterada pela Lei nO 5.049, de 29 de
Junho de 1966, as partes adiante mencionadas e qualificadas têm, entre si, justo e
contratado, retificar e ratificar o contrato abaixo identificado mediante cláusulas J termos
e condições seguintes:

A· QUAUFICAÇÃO DAS PARTES:

11- INTERVENIENTES FIADORES: UNO MARTINS PINTO, brasileiro, casado. emoresário,
portador da cédula de identidade RG sob o n° 135.~SPIDF, inscrito no CPF1M'EFP sob o
nO 004.999.006-34, e sua mulher MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, lides do lar, portadora
da cédula de identidade RG sob o nO 294.691-SSPIDF, inscrita no CPFIMEFP sob o na
245.209.931-72; LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG sob o nO 159.375 DPFIDF, inscrito no CPFIMEFP sob o

~
n° 010.948.581-53, e sua mulher CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, lides do lar, portadora

. . da cédula de identidade RG sob o n° 425.652 SSP/DF, inscrita no CPFIMEFP sob o n°
\.' 245.212.991-72, todos brasileiros e residentes em Brasília - Distrito Federal.

. ~~ . (\ ~ /fi ;df

~x \~\ iJ- CO) \()~ ij'P

Junho de 2000Junho de 2000

,11" ~()(ll{)

Iv

~Si'\!~DC: r:SCJ=2.t;L
C0I13~.;h\1 ~;E. ~ü:::: I;: ~!~!:\""r::: :::::'?,ri~;,::~~:"~ai

f2-€j2. ;"---2.. ,_i_ .../1
:=i:· _.,,_.- ! ~-G..2

1 /"/

.........-.' ,V
~~Q"'PO DO~'8~. ~/ruJI,

·OJ['1·~·I••• "_é·TA~l:,1 ~ :":",:':',i~. ~m ;;jí .
~: n!; rI;;;' .~..,~.~lS ,

E.'.'·.·-:',e:-I-,..j.··· J
""'~'~" ú" .-Y~.-.,-.""

Campo Grande, OI de abril de 1995.

~~:..7

·t~r·7;···I ..

... ,'"
):!"

)V;).,

Lt1lZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA
159.375 DPF/DF

CLEgCY M DE OLIVEIRA
RG 425.652 SSPIDF

TES
DE A
bras
eI n~SP/MS, ele ng

528. <;38.701-97. resid. e domic.
nesta eapital.

'~'):::~~

l)~~~J..Q(\~
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___ ... _ •••• .."..... .......~••n"'"

•-- --,.."·i:;~?~·..-- '::~;~,~:,;';Y;:;,~ ...;:::i

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DO -REGISTRO - Os DEVEDORES apresentarão à CEF,
exemplar deste' instrumento .com· o comprovante de sua· averbação no competente Cartório
Imobiliário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura desta Escritura.
Estando,.assim, justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias, na presença de duas
testemunhas que também assinam..
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~;J.

J

UIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA
G 159.375 DPF/DF

V~\\.MQ\i~.,...".JPLúê M. DE OLlV~.
RG 425.652 SSP/DF

,(J-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

LV
PELO DEVEDOR:

PELA~.,
I ( !l\n~i

Campo Grande,~ de AGOSTll de 1995.

~do

CAIXA ECtmÔMICA FEDE~l

As partes ratificam os demais termos, condições e cláusulas constantes do contrato
anteriormente firTlJado, e de suas alterações posteriores, e pelo presente não modificados,
ficando este fazendo parte integrante e complementar daqueles a fim de que, juntos
produzam um só efeito. .
E, por estarem de pIEmo acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento,
assinam o presente em 04 (quatrO) vial de igual tSiDr, juntamente com as testemunhas abaixo:

E - RATIFICAÇÃO

u

PELO INTERVENIENTE FIADOR:

/J~
,i ~~ , " =---'
~UNO MARTINS pINTG:::::-=

1/°:;[
"~'(íJ4Jf!;~ \1r '

MARIX NAZARIÕTR~~TO
RG 294.691 SSP/DF
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Campo Grande.3A de maio de 1996.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

14j.)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

D -REGISTRO

E - RATIFICAÇÃO

i~' t::<S~7

Obriga-se o devedor a proceder do registro do presente instrumento no competente Cartório de
Registro de Imóveis. às margens das matriculas mencionada na cláusula "C" deste aditivo, na forma
do Parágrafo Sétimo do artigo I° da Lei nO 5.049. de 29 de Junho de 1%6. comprometendo-se a
apresentar à CEF a Certidão de realização desse ato no prazo de 15(quinze) dl~, a contar da data de
assinatura destei:çstrumento. _. "

ujz ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
RG 425.65,2 - SSPIDF ',..

GRUPO OKD~C ._" .~ j- ;'

As partes ratificam os demais termos, condições e cláusulas constantes do contrato anteriormente
firmado, e de.,suas. alterações posteriores. ficando-este-'..J*tindo parte integrante e complementar
daqueles a "'dtq~e,juntos produzam um só efeito. .
E, por estarem ... Q. acordo com as cláusulas. termos e condições deste instrumento, assinam o
prese~ em 04(q . de igual·teor,juntariiimte com as testemunhas abaixo:

DIÁRIO DO sENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

l- DEVEDOR: GRUPO OK _CONSTRUÇÕES E'INCORPORAÇÕES S/A. inscrita no CGC/MF
sob m, 01.535.160/0001-06, firma sediada em São Paulo/SP. na Rua dos Guararapes 1855, conj.
101, 100 andar. neste ato representada por seus sócios UNO MARTINS PINTO. brasileiro. casado.
"empresário, portador da cédula de identidade RG nC 135.009-SSP/DF. inscrito no CPF IMEFP sob
nO 010.948.581-53, e sua mulher MARIA MAZARETH MARTINS PINTO, brasileira.. lides do lar,
portadora da cédula de identidade RG n° 294.691-SSPIDF. inscrita no CPFIMEFP sob o nO
245.209.931-72; LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro. casado. empresário. portador
da cédula de identidade RG nO .159.375 - DPFIDF. inscrito no CPFIMEFP sob nO 010.948.581-53. e
sua mulher CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA. brasileira, lides do lar. portadora da cédula de
identidade RG sob n0 425.652 _ SSPIDF. inscrita no CPF/MEFP sob n° 245.212.991-72, todos

brasileiros e resid~ntes em Brasília - Distrito Federal.

INTERVENIENTES HIPOTECANTES: ~ .~
LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NÉTO e sua mulher CLEUCY MElRELES DE OLIVEIRA,

acima qualificados.

11 _ INTERVENIENTES FIADORES: UNO MARTINS PINTO. e-- sua mulher MARIA
NAZARETH MARTINS PINTO: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, e sua mulher

CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, acima qualificados.

CREDORA _ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. instituição financeira sob a forma de
empresa pública. dotada de personalidade juridica de direito privado. criada pelo Decreto-Lei nO
759, de 12.08.1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303. de 06.03.1970, que aprovou o seu
Estatuto arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o registro n° 1. regendo-se
presentemente pelo E~tatuto aprovado pelo Decreto nO 1.138/Q4. registrado e arquivado na Jtmta
Comercial do Distrito Federal; com sede no Setor Bancário Sul. Quadras 3/4. lote 34, em Brasília
DF, CGC/MF nO 00.360.30510001-04. representada por sua Superintendência Regional de Mato
Grosso do Sul. na forma mencionada no final deste instrumento. doravante designada CEF. ,

GRUI'OK _. I.::-/""' . A 1-/ ~\ j ;fI". /(/).
.,/,,,--1. " . - I ·) y WV (/

'CAIXA ECONÜMICA FEDERAL ~~ \ I;., .~.) 11' '. : d!r. Ia'
CONTRATO DE CONSmUIçÃO DE REFORÇO DE GARANTIAS A CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O GRUPO OK - CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES S/A, E DE OUTRO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL· CEF.

;;.. I1tGISlflO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
T AGUATINGA - DISTRITO FEDERf,l

l... ivro Protocolo f1º I, Z FI~' __-:._j~-t:.....
Prolocol.~~ o pro:.nl> l~~:"':~'"'~"'--~~
Em•.-aZL-êc~rt 1!l~OO" re.

Por este instrumento particular, co~R;:;;;cl~~: escritura pÚb~f;f~arti~o 61 e seus
parágrafos, da Lei nC 4.380, de 21 de agosto de 1964. alterada pela Lei nO 5.049. de 29 de junho de
1966, as partes adiante mencionadas e qualificadas têm. entre si. justo e contratado, retificar' e
ratificar o contrato abaixo identificado mediante cláusulas, teImOS e condições seguintes:

"()1674 Quinta-feira 22



PLlLVO SIJfPLES DF; CUSTEIO DE lJtlILIIO IRRIGADO
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7) CONTHOLJo: D.E PRAGAS

SE1~~~·~JC1 FEDEP~L

\.:G:!S':::~;::· ~~ ~:ic~? G-:::cro ~·an?~e::~?:·

6E:P -o':' •. - ?f\ ._oo ...' .-27-
c' \ / -, ~ I 1
,:'fE. •••• - ...----t.\~;.. 7 .... ) ../....' I

I
O tratamento de sementes será feito com SEMEVIN 350 (2,0 1i100 kg de

sementes). Pura o contr(lje da lagmta do cartucho na planto adulta eslml10s programando
Juas aplicações de KARATÊ (O,2111m).

De ocord(\ Ç.0m o período programado para o pluntlO e os cidos médios dos
h.ibridos escoUúdos, a colheita será realizaua nos meses de dezembro a fevereiro.

9) ARlVL.\.ZENAGEM

8) COLHEJTA

JU) COMPROJ\JlSSO DOS PRODUTORES E DO RESPONSÂVEL TÉCNICO

.~-
Ellg'. ~'.-R.T.

Todi11'lrodução de milho deve ser depositada em annuzém próprio, localizado
h...;"Í?:.rzcmIa OK.

a) Comprometemo-nos a executur as diversas técnicas e uli1.i.zar os in~W1l0S
de;:;crih)s }10 presente plano de custeio. de acordo com as prienlações do respollsáveltécnico,
conli..mlle,~:y,tivos proposlos e dentro dos prazos esl.:ilielecidos.

1,,~,-_o""">'~9 ~_ I

~.k~:::~.!.:-:.:.~:~.... ~ .-/~.__..~~ ..:..2 _.
- LlN'o' .M.AF:.ml~Fl...NTC> { LUIZ ESTEVAo DE (l. NETO

b) Comprometo-me a acompanhar a execução das di.....ersas técnicas e u
Jli7.açiio dos in~11mM descritos 110 presente plano. de custeio. efetunndo relatórios de
nWlllpaI1hmuenlo. nc~ múúmo trEs. que serão· enviados ao Ba1lco do Brasil S/A com
:'lÚmllações de p1cJlllÍC). desenvolvimento das lavouras e colheita.

Junho de 2000

'<" 9a
//';';0(/

./ (c r lt· fi J

t2f:.p

>I: 13rar.llia. Junho de 1996 *

AREA: 440 ha

FAZENDAS: SANTA PRISCA e OK

PROPRIETARlos: LINO MARTINS PINTO e
LlHZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO

Quinta-feira 2201676
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1) CONTROLE DF. PRAr.AS

Junho de 2000

8) COLHEITA

10) CO!'vIPROl\IJSSO DOS PRODUTORES E DO I~ESPONSAvEL TÉCNICO

9) AR!\:11\ZENAGE1VI

() lratamen!o de sementc~ será feito com SEMEVlN 350 (2.0 lí100 kg de
:eJ1lente~). Para o controle da Ia~'.ruta do cartucho 11U l)lantn adulta estamos programando
'uas aplicaçõe~ de KARATI~ (O.}fl Ltha).

De l1cordo C<'T11 o período rrngramedo para <) I'lnl1tli) e;):" ctcí<>$ médio:; d"B
1briJos escollIidos. a colht>ita será reali7.ll<.!a nos 1l1eses de fevereiro fi maio.

T0da produção de triilhü utVé ser dep0~"itadü em mmüZéfii prÓpnCl. loc:ã!i7fJd
ü:1 F,17cnUa OI\..

a) Compromcll~lllO-ll()S a cxeeul.ar as diversas técnicas e util.i.7.ar os insumos
~~t:riÍl!;; no pre~el1te plano UC cl1:-:lcio. de 3<.:0:r4o com as oriellta~~ões uo rc~polJsável !éc.:n.ico.
miO"':, 0J"iVO' pn"'t"to," Jel1tro Jos pm"o; estabelecidos.

v!&-~' / ._-tL:"-.._~-c:-'-~__
!..lll: .. lvlAR.TIl~3.!-'.:.."n;~ ( LUIZE:sTEVAODEO.NETu

b) Compromclo-me a acompanhar a execução das diversas técnicas e a
uos insumos descritos no presente plano de custeio. ~feLua:nuo relatórios de

no mínimo três. que $eriío enviauos ao Banco do Brasil Sír\ com
lonn;lc'õe<; de planlit\ Jl·~e.nvolyi1l1ellI0das lavouras e colheita.

Junho de 2000DIÁRIODO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

a: BrasHia, A$osto de 1996 *

.Á.H.liA: 1.80U ba

FAZENDAS: SANTA PRiSCA e Oh:

PROPRlETARlos: LINO MARTINS PiNTO e'
L!JIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO

--'-' ._---~ .. _ .. _-_.. -: ---
PLAIVO SII1IPLES DE CUSTEIO DE lHILHODE SEQUEIRO

(.5AFRA 1996/97)

01678 Quinta-feira 22
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PL.-LVO SlJ1PLES DE CUSTEIO DE SOJA

Quinta-feira 22 01681DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

7) CONTROLE DE PRAGAS

SEi'.J,t1.DG FEJE?~

C=:~~::~;iC :;~ :'i;C;;' G Je.=~,ro Par!a~~nt:r

12.LE.-W--Z-.J_.27-
.~. ir'"J..-.C>7"!
I', :---e: --,7J

b') Comprometo-me a acomp:.ulhar a execução ilils diversas lécnicns e n
ui iJ í/:1';:Jl\ d<..\~ in:::tJl11n::: uC:,LTih);; no pre;;cnk plunn LÍe t'u::.:lcio. erel UlU1UÓ rC!:·11ório;.; LÍc
:l\.:,.j11P;11lÍ!:l11h.'l1lu. 11" Illínimn IÚ~",. lJue .;;elãn clI\'iuuo:, ao Ban~o dn Br:'1..-.:il Si.:\. l:0/ll

~ 11 r..! ,,':''', i-;~·:- dl' ri:u1ÍI". dC::i:.:nv/)lvinll;nlo th..; hlV()Unl.-': e colheila.

:t-~
····;~·;.;~:;.:;·::;::J~~;.::·~;~·r;·~;~~,:····

9) ARr\'L\ZENAGEIVl

De acordo com o período progrmnado para o plantio e os ciclos médios das
culti\·,·!rc·~. êl colheita será reali7..ada nos meses de março a maio.

8) COLHEITA

J O) COJ\.ll'"ROI\:IISSO DOS'PRODUTORES li DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Os lúveis populacionais das pragru: da ~u1lum serão acompanhados aLrovés de
vistoriac:: periódicas. Se necessário, o controle de lagnrta5 ~erá feito com fi aplicação de 0,05
kg!ha de D1lYllLIN e o controle de percevejos com ENDOSSULFAN (O,4lJha).

Toda produção de soja deve ser depositada em annazém próprio, localizado na
FnzenLÍa OK..

:ú Compromelemo-nos :l executar as diversa..;; técnicas c utilizar os insumo:,
uc:,criln:, no prc::enle plano de l:u~teio. Je acórdo com ,l$ orienlações do re$pol1~úvd técnico.

"l>llrUflll.;;t:~~:Z" denuu du' ]"=, e;wbeleciUús

/. ~~- --- .
.G:...~....(~::.:=_ ..:.._..__:~::=..:..:.=.-") _~_.__~r--'!'- ...._-:2._.

(.. LllKi.MA.R'!lNSPINl"~ LU'~~"'1'E'JAODEO.NETO
." ...-----

Junho de 2000

AREA: 2.500 ha

S=~ ...J/:~D\J FE;:)EF~ ..L
Co::: :"~'!.: ::i? ~~icz ~ l>':;C:':"O r... ··rt~~\·:~nt~·.:·
g~;,:··_2 __ ! __ .27
Hs--~fVJr8-~{/

'" Brasília.. Setembro de 1996 :o:

(SAFRA 1996/97)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

FAZENDA: OK

PROPRIETARIOS: UNO \\;lARTINS'PINTO e
LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEiRA NETO

01680. Quinta-feira 22
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I 19 ~FILID DE 1IJrA~ M~~mD m~-,
IC..li.5. 504 B!.!!CD ALOJA 18efDNEI321-3334J
I BRA5ILIA- DF I
I I
IRECOHHECD e dou fe' ) fim(s) de I
IOl5514O-GIL&JK DO P ARTUCE 1
I 5ERIJIC ~ DE CU" ,ETASElí LTDA I
IOOl1040eU1lO .S 0 1
1 I
I EJ! J!5TE'II...~ eA 'JERDflDE J
I BRAS, 09/Qutlt.rofl996 1
I I
I· I
I 14-6ERALDD C.DE llIVEIRAf.JDAD R. SILVA 1
I 3000 BATI51A DE PAULA I
I ESCREVENTES AUTilRIZAOOS I
L . J

:AGEMLTDA.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
Junho de 2000

------ . _. _. ---.cLÁUSUu. NONA:

O presente contrato é feito em Cáráter irrevogável e irretratáveL os quais se obrigam a
nunca reclamar, pondo a COMPRADORA a par e salvo de quaisquer dúvidas, obrigando-se por si, seus.
herdeiros ou suceSSOres a fuzerem esta venda sempre boa, .firme e valiosa em todo o tempo, como se
obrigam a responderem pela evicção de direitos se chamados, e transmitindo na pessoa da
COMPRADORA, .desde já, todos os direitos, domínios, ação e posse da coisa vendida, como de fato
vendido está, porb~ deste instrumento e da Cláusula.Constitui:

E assim justo e contratado, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e fozma,
que após lido acham'conforme, outorgam, aceitam e assinamiuntamente comas~~ para que
se produza os efeitos de direitos legais. .

I

TES'ÍEMUNHAs: .
}; -

l8 l..V0t I 1 f"'/.

Junho de 2000

Ifi,/ófO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

cLÁUSULA QUARTA:
A COMPRADORA se compromete a atender os volumes de concreto e10u argamassa

solicitados pelo GRUPO OK até o valor mensal estabelecido nas parcel~..acore~OC!f-L:-~-R-IB-A·

periodos/programação semanal e antecedência de 05 (cinco) dias. \ CAR IUhlO ~'AII1 ,nmus l uutUIlIIDS
r ... ~1\12 ~ i1bhI1.~ "'

h !t~\l.U ~ bl. mlc:ro\
cou i1'I\U\\':ldi13c~\:l7em8 ....

1/3 / ~ \.~ lob 0.-2 _J. :...--L

cLÁUSULA PRThlElRA:
OS VENDEDORES declaram ser únicos e legítimos possuidores, a justo titulo de boa

fé. livre _e desembaraçado de quãisquer ônus ou ~otecas com ressalva da penhora denunciada na
Cláusula Quinta, o imóvel designado por lotes 1685 e 1695 no trecho 2 do Setor de Indústria e
Abastecimento - SlA - BrasilialDF, registrado no Cartório do l° Oficio de Registro de Imóveis do
Distrito Federal sob o n° R-S e R-5, nas matriculas nOs 57161 e 5716'2.

cLÁUSULA TERCEIRA: '"t"1'1"'T'. """"""""

Fica o contratado que correrão por conta única e exclusiva da COMPRADORA, desta
data em diante, todos os encargos decorrente do imóve~ tais como impostos, água, luz e etc...

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM OUTRAS AVENÇAS.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Assim como, o valor das Notas Promissórias é fixo, também o valor do concreto usinado

ou argamassa, é o estipulado na tabela de vendas anexas, é irreajustável até o fim do pagamento.

Por este Contrato Particular de Compra e Venda com Outras Avenças, di! um lado com
VENDEDORES, o Sr. UNO MARTINS PJNTO e sua mulher MARIA NAZARETB MARTINS
PINTO, ele do comércio, ela do lar, brasileiros, portadores das carteiras de Identidade nOs 135.009
SSPIDF e 294.691 SSPIDF e dos CPFs 004.999.006-34 e 245.209.931-72, residentes e domicilados
nesta Caflita~ e de outro lado como COMPRADOR, TARTUCE SERVIÇOS DE
CONCRETAGEM LTDA, com sede em Brast1ia/DF, sito à SWSul Trecho 2 Lote 1670, neste ato
representado pelo seu procurador o Sr. GILSON MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Carteira de Identidade. nO CREA 63.120/D-RS e do CPF nO 263.943.75~04, residente e
domiciliado nesta -capita~ sito à sms QL 14 Conjunto 6 Casa 05 - Lago Sul. tem justo e acordado,
dentro das seguintes cláusulas e condições:

PÁRAGRAFO PRIMEIRO:
As Notas Promissórias acima, em seu valor unitário serão pagas mensalmente através de

fornecimento de concreto usinado ou argamassa, de conformidade com a tabela de vendas anexas, que
faz pane integrante do, presente instrumento, contra apresentação das Ordens de Sreviços e Notas
Fiscais, em favor do· Grupo Ok Construções e Incorporações S/A, o que desde já os VENDEDORES
tem conhecimento e autorizam expressamente esta transação.

cLÁUSULA SEGUNDA.:
Que .assim possuindo os referidos imóveis, vendem a COMPRADORA, e imitindo desde

j:í na posse, uso, gozo e ação por força deste contrato, pelo o preço certo e ajustado de lU 300.000,00
( trezentos mil reais), que serão pagos através de 08 (oito) Notas Promissórias mensais iguais e
consecutivas de R.$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos- reais) com vencimento a partir de
25110/96.

,,-,oo::y' lU l.~
/' \ 1 tv~\ ~

01682 Quinta-feira 22



cLÁUSULA. PRIMEIRA:

ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA COM OUTRAS AVENÇAS

Quinta-feira 22 OI685
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CLÁUSULA QUINTA:

Brasília - DF:, 30 de julho de 1997

Pennanecem i..na1teradas as demais cláusulas não
aditadas por este Instrumento.

E assim justo e contratado, finnam o presente Aditivo
em 03 (três) vias de igual teor e fonna, que após lido acham confonne,
outorgam, aceitam e assinam juntamente com as testemunhas, para que
se produza os efeitos de direitos legais.

TESTE~ ""'"'

01) - /..,r/t-;Q{o.s CÇJ4~G/~

NOME: 0/1(. ;..ró . l.f6j -o Cf
C.I.: C"-EA 'Ho.]) F \.t\
CPF: \ \

02) - . ,v\;\J\,\)
NOME:M\0 ~k M~~\io lv\~RP.S:::"o
c.1.: 3~·S-cf+·0'1:;--c9..
CPF: ~+ .S10 .,go,Ç" - d-O

;.:-~ ··~~.i)C· ;=EDE;:~:,. ..L

• '-(t_ '":••"'i"::".;:;~~~"''!i'"

e,~c~:~t:c·· :°'7;;
i ;;_;, 7~1 ..Iv!

/~;;i;Ç1:~~ ~---- .~
1 '•._ UNO NtA~TINS-PINTO

12.:;:.~>~:.) vendedor

y,.~~~~~
j) w~~ _

'. / .

Ãt'~;;~;~.~~I!-s-t-~-"-/~-Ó-'N-C-RETAGEM ~<:W: ~ B.OCO AlOJA 19.,~:õ21:
! / \ rDE)1. SRASlI.IA-lJ I\ . / rIompI:él'ilora ,. :

\ ,," ;R~CGmfW li ..1_. .' ;~sJ irii.3(S).:I: I
"------ . IOO1104O-lIllO RTD15 PIrrr!l 1

I01ii~of!.ARlJ IlAZ:;;:Ei1!· ms rIlHü•••• 1
10155140-61 A 1
f I
I En testell. --__ja ·v~rdadE. ,
1 6'RêSIUA. 'i: Oubliro de 1997 I
I J
I I
114-68: OC.DE~noAO R. SIL~~ I
I . JOIll E:mSTA DE PAULA I
I ESCiiEvEITS AlJTiJ.:lZAOGS I
L ~

Junho de 2000

et'
IA ./68•

f~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Por este Adijivo ao Contrato Particular de Promessa de
Compra é Venda com Outra Avenças, de um lado como
VENDEDORES, o Sr. UNO MARTINS PINTO e sua mulher
MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ele do comércio, ela do
lar, brasileiros, portadores da carteira de identidade nOs 135.009 SSP
DF., e 294.691 SSP-DF e dos CPF's nOs 004.999.006-34 e
245.209.931-72, residentes e domiciliados nesta Capital, e de outro
lado como COMPRADOR, TARTUCE SERVIÇOS DE
CONCRETAGEM LTDA., com sede em Brasília - DF., sito no Setor
de Indústria e Abastecimento Trecho 02 Lote 1670, neste ato
representado pelo seu procurador o Sr. GILSON MACHADO,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade
n° 63.120 CREAIRS e do CPF nO 2·53.943.750/04, residente e
domiciliado nesta Capital, têm justos e acordados, mediante· as
cláusulas abaixo aduzidas:

Conforme Contrato Particular de Compra e Venda com
Outras Avenças, os Vendedores venderam aos Compradores os
imóveis designados por lotes nOs 1685 e 1695 do Trecho ·02 do Setor

de Indústrias e Abastecimento nesta Capi~strados no Cartóri~

do 1° Oficio do Registro de Imóveis DF., sob o nOs R 5 e R 5 nas
matriculas 57161 e 57162 medindo cada lote 100,00 m pelos lados
leste e oeste e 10,00 m pelos lados norte e sul perfazendo a área de
1.000,00 m2., pelo preço certo e ajustado de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e que foram integralmente pagos de acordo com o

lnsttumento acima mencionado. ~

~~ Ji
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y /. •
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_H.~M~~'AR"W~~-- ---------

I •

Jli~Ç;-::--;~ -.:.: ;. __o - - •.__...~~~'''~-.g.0M.)L----

~
..o ~-ADOP _ 6 -.----

CF,f.::LõS-ÃLB~Pl ~ - - ~ .... '-- , ~~ I .:"~I·~.I:: ~cz---~----·-·-----_·

\~.,;•.t.!:"•• )O·:;;·::;7-•.··(l~

CONTRATO DE LOCACAO DE INOVEL NAO RESIDENCIAL

.~ .... ,·-:·:·:..;.t·..,.;..,;;'!::,;;rr.:'~

FOF:ü

Junho de 2000

L:Oín ~"=n!'tnci~~

Bra5i!i~. Distrito
!=fr·ff:!Eerri'.e contri~tC(l:

:·~~.E.i!ff j'-t~.i.{)=.

içn.tal tr-:'Cff"

..91~1lf'J:tU):31Jfl19o;iüI-:J}-

~_--3'!.I6Ú_Jg.l-.%

Junho de 2000

\~V'- -
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. -.... - ~--""'."""r \.'_,t.

f'·~c.!.·á~:t'~:!ft) S~::J\.\ndc·

C:COf' 1'.1,' ::::i m~n te- de. L OC,':,!.IUI;: todc·

{;~~~:;~;:~~;~;!~ '.!: !E.e n?1'i n. e'C' irr.óvel

Erd.r'e- D.:<!"te=. fie' QI'",l idõ,r.le de LOCADOR G!~:UF'O 010: cm~s n'::l.lCDES E
I HCDF:POP:(:;COES S/f1!, eiTIpn;-E.a cc.rr, =ede ~. SHS fI.';;, Ll.2 flL. '''H'' j;~. A~mF,I'::
_:. EX)" ü. A.. Ec. in::.cl"ita no CGClMF :ob Cf nl.-üner"Ct 1:>1.:.3~( .. 16Ü/{íÜ()j.-·06"

In=.tl"ic~c.' ES.ti1dt!r.tJ de r,ümerc' - ()}.333 .. 896./(,(>1-()6,. n€'=i:.t:~ trite·
r'ef.)l"E"!?",ntadi;'. por :el.\ PrE".=idente-. SI". LH'IO l'\FPTIt~S puno. bl··i:<!::·ileil"C<.
l:e,E.i;.t!c<. e-mpn;:.!:.áy·j.c.'" pC'l"tadol" da C1 r.ÜIllE"n:~ 13~·.(1';)9 SSP/f.}F e dr;. CPF
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'"j !l.',. E"j"p,'·esi:'. cc'!!", sede '" SHC/Sul C:omér-cic, F:esidenci"'.!. fll.\ê,d,~.:· :','.>()"5
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f H'':' (:(JC· .... t.~F eob r) nÚm€'r-Q 7:2 .. :{76 .. ()~::;::l/\.;i,)01-8~" n€"5·te i-:~tC( pO'" 5+:-:-t

t

'''I:,pn.õ.'E-c'rdõwd.e leCl",l. nc- final assin",dc... te:·m j\l!E.tc:. E' cc.r,·tl-",1it'.<:!<:· pele<
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LOCr-'.Dür-' ; GF;ilF'i) OI': CDt'IS', RlJCOE.9 E lt-lCORPor::AC'OES S,IPI
L[tCf':T,~rUO: F:EOE :!:IF:I",SIL LEPISU,:CAD EI'I I'!LlLTII'II1HA Lfl);:!
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tk.. '~7 PfW! !'1EH fD SUPE~:IOF:

'.i1GEHCIP,:(16/10.'·97 A (l:./j.(ll9(~
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RE.t=·,~.llJSlE : I GFI"'", FGV

F'"q",f.gl"õ,-fe. 1'er·cf.":ire:' - 1'".mbém :·e obrill'" C· L\)Ct:;H"r~:10 ê'

cCoI\,l\rn Ci..... r.'rJ!'· esc!'i -te.. i"O LÜC:'::.!.JOr-: Ql.lfllqllef" aval"iji, or'é''''€ no imóvel.
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J J .'- !.I0 F'r~:t-'.ZO

CONTRATO DE LOCACAO DE lMQVEL NAO RESl~ENClAL

o c.b:ietc. do p,'·e!:.ente cc.r..-i.l'·é,to é C· imÓvel no ''''HC,'SIU..
CC!I~IEf'::Clf..1 !;~ESJ!)EHClt~,l.. (V..h::,DF:A '.:.03 I:~LüCO "CU LO;:lt; 49 e t'\t:!" ,~7 P':I'JII~\Et-l~rlJ
SUPE\::lDF: •.t'I",;.s;:.ili.:.-I.IF. que 5·e des·-tiné< ".e· \,1:-0 e~cllls.ivo cc-mer·c).':.!.

f'e. '''áq rii··feo Pl'"iff.s-il"l:' - Ü ilfl(~- ....el ",cima c.""i:1ctt?I·:i zii,deo (::

entn~o\.!e no e:·t.f..deo de$c,"ito na CláuE.l>le, I)";.

I'.' ::,.r<?!:r.,·, I. I? <:Of,IT"tC' te!T. ç<l"a:;:e, de 1~: (dc.:;:e) 1l.I",s·es. '?ntl",,,r,t\<:<
PtI. '."iIJc!.' <:>'" (I";'.; J (}.·':i'7 e 'l'indêlndo err. (I'.:./H.I/0;'8. indef-<I?nden'te de tI'.,alq\.ler··

~':•. "" t::,O ('ct..' HC' ti'1:i{:c~~ê1Q j\.\dicié11 0-.' e:~t, .. Ct :ll\dic5,;~! to

~'I;7
?í'::,',~, ""~:~,~~:;;::~~':::~~~:i ~:~~~.~::.~!;~~~e~!,~r~,~~~::~~~~::~!~~:~,;:::;:,;

(tl-t::.'!;;! l"":~'~·'~ de €,l',tl.l.,t€j-;;.· .'~ A I vj)~,.~

CC'fI t '"õ<tc. /.I,y~·:,.~·./q.:' I.·•.! h_o qo \~OPO
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Ref.: Esc. Promessa de
Compra e Venda - 10 Oficio de
NotaslOF.
Objeto: Proj. 04, SOS 407

(área remanescente).

Brasília/OF, 30 de junho de 1998.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

GRUPO OK EMPREEN.DIMENTOS~ÂRIOS lTDA

.~ ..:;:::::.;;
.

. '. -- ( , ~----.. ., A~~'- .. ~::::,
.. ~.

Ao
BNDS - Sco. Nacional Desenvolvimento Econômico Social.

A Notificante, em 19/05/98 tomou
conhecimento das exigencias apontadas pelo Cartório do 10 Ofício de
Registro de Imóveis do Distrito' Federal, com referência ao Registro do
Título Prenotado sob o nO 280..817 de fls. 173 do Livro 1/AK, as quais
são de responsabilidade da NOTIFICADA, que foi quem elaborou a
minuta da escritura.

Desta forma, fica este órgão NOTIFiCADO
das exigências constantes do docum'ento e ane~o, para suas
providências, no sentido de sanar no menor lapso de te~po possivel as
irregularidades constatadas, servindo a pre~ente para prevenir direitos
e responsabilidades. .

Atenciosamente

Prezados Senhores:

ETOR BANCÁRIo SUL
ON~: 01 BLOCO E .

DIFÍCIO BNDS - 122 andar

Junho de 2000Junho de 2000

S2NF-.I.'G ;_:~~;~_t1.p. ..L
c,:;,,~.s:;;, ..~ j.; ~.:.' .;.'~ \},,::·:F. :::;,- " ,e' .,.:,'.
n '" '17 ... f'7 9q~cJ ..,.._;; _..-t...r...... -_.' . t

t\S __~- .... ·····_·__l.~..;: //.
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~RQ~QBÀ~~Q

Brasília-DF, 12 de dezembro de 1997:

IIR1){:HI)O{

01688 Quinta-feira22

LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, brasileiro. casado. empresário.

portador da Cl N° 159.375 - SSP/DF e do CIC N° 010.948.581-53, residente e domiciliado

nesta capital, nom~~a e constitui seu bastante procurador LÚCIA BERNADETE PINTO DE

AZEVEDO, brasileira, solteira, do comércio, portador da identidade nO M-1l8.3120

SSPfMG, e do elC nO 373.437.006-00. residente e domiciliada nesta capital, a quem confere

poderes para representar-lá junto aos Cartórios de Notas e Protestos de Títulos e Cartórios de

Regist~o de Imóveis de Brasília-DF. podendo para tanto requerer e retirar documentoS,

apresentar e assinar quaisquer guia, pedidos de cancelamento de hipoteca, pacto de retrovenda

e protestos, enfim, praticar todos os demais ...[OS necessários para o bom e fiel cumprimento
.' ~"""""'----'~

desse mandato. com prazo determmado ate 31/12f97. 1 l'li n·qr·lnI:/, »iW~ ~!l:r'lnn '~~~.: j
, ,.;.\,~ ~t ",."~J~~IU.S. ~.(Ilj BUCQ ,: ~Q.)H I~ -..·ílE :~;. _·::~;;i
I BRilS!W ..!
1- - I

\U\!~uhi~;,:u':~ '~;~;;;;é~;~~~,\
1 é:l'i teste'tll1hQ__~::_:'1, .: ~'~1,je.i.
J BRASiLIAl' 12 :j~ t· ... ,;,::!,;.· ~. -,e : ~,t') ,

\ '~;

\(l5~ERP.~1~~~:~;,f~!~~!~~:~1~~t:. SiL!:A \
~ -~ ---.--;

~ """"""'"
\í C;;~ LQ,~
~UIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
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Testemunhas:

,1). I - • . Protocole: 987!1m08-9
,;l~./J1.p..yÁ 1~C['D

NOME LL)C 1'~"fB~R(Ji"J,Dt::TE P "Df.p.:UDJGOO
CPF .8 t~ t{ ~rt 0(;'0- (,'0

2Ei.:.f.~::() ;:E-.:~;~.~.L

:: ::-::E-::;=1:.:. ; ::::-:~;.~ :- -. ~~;",,;;-. :~:;ti.'::;;:~nt=j"

I~C_t:._ .., ..2- '-$

CLÁUSULA NONA:

A 31 de dezembro de cada ano, será levantado o balanço geral e suas respectivas
demonstrações tinanceiras. cabendo aos sócios deliberarem os tundos de re~ervas.
provisões e depr~ciações. de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA:

OS casos omis~os neste instrumento serão resolvidos de acordo com a Lei Comercial
vigente. ficando eleito o foro da cidade de Brasília - DF, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

-
E. POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS. assinam o presente instrumento em
5 (cinco) vias de igual teor e forma. na pre$ença das testemunhas abaixo nomeadas.

falido. serão pagos ao próono OU ~'SCliS herdeiros ou sucessores em 24 (vinte e quatro)
prestações mensais. igua~ e'$l!ce~i:v~~ representadas por notas promissórias. vencendo
se a primeira 30 (trinta) dias após o levantamento do Balanço Especial, que será realizado
por ocasião do evento. acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigidos pelo
índice da varaição do IGP-M da FGV ou outro que vier a substitui-lo. Na hipótese de
morte. os herdeiros optarão pela participação na Sociedade ou pelo recebimento da parte
que lhes couber, na forma avençada.

. ilJ''). \ I 11 ' ..:
N()ME ·~'L'l-'C:d_/I~ du ,.\JA"t.I."'!é.U1'O .~é~dé!. ' ...
CPF bCj S!f.,&"Í I 'CC

Junho de 2000

~rasi1ia-D~J6de:'~de 1998 ??

"---t:fflo 1'vlanins Pinto' Luiz Estevão de Oliveira Neto

i ' ... i
If.'

,:i.,. Z{e Itu...c....c.1..
Sílvio Paulo Kahn

.. ... .. .

VIGÉSIMA.$F.XJA At..TERAÇÃO CONTRATUAL
E COt':SpUD,~G'}!Q DO CONTRATO SOCIAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

DA SAENCO _SANEAMENTO ECONSTRUÇÕES LTDÁ.
CGCIMF 26.424.275/0001-46

Únicos sócios da "SAENCO _Saneamento eConstruções Ltda.", com sede e foro na
SCRS _Quadra 503. Bloco "C, n° 47/49. na cidade de Brasília - Distrito Federal. com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal. sob o n°
532.004.7253-8.pordespa~ho de' 03 dé maio de 1990, resolvem de comum acordo e na
melhor torma de direito, alterar e c.onsolfdar o Contrato Social mediante as Cláusulas e

condiçõesseguintes:' " .

PRIMEIRA: O sócio quotista Luiz Estevão de Oliveira Neto retira-se 'da Sociedade,
cedendo e transferindo a tatalidade das quotas que detém da mesma, da seguinte forma:
a) Para o sócio Lino Martins Pinto, acima qualificado, 2.573.000 (dois milhões
quinhentas 'e setenta e três mil ) quotas. pelo preço certo e ajustado de R$ 2.573.000,00
(dois milhões quinhentos e setenta e três mil reais), pago neste ato em moeda cOrrente no
pais: e. b) Para .Sílvio Paulo Kahn, brasileiro, divorciado,engenheiro. residente e
domiciliado';nesta éidade. na 5QS 303, bloco F, àp~406. portador da carteira de
identidade n0 RG 4943298. expedida pela ·SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°
154.277.651-15, ora admitido como sócio, .?~OOO (duas mil) quotas. pelo preço certo e
ajustado de R$ 2.000.00 (dois reais). pago neste ato, em moeda corrente no país. pelo que
cedente e cessionàrios dão-se mútuarnente quitaÇã~cessão de quotas ora,!rjpçada.

SEGUNDA: Face à cessão de quotas acordada no item anterior. o caput da Cláusula
Terceira do Contrato Social, passa a vigorar coma seguinte redação:

"CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R$S.I SO.OOO.Of) tcinco milhões.
cento e cinquenta mil reais). totalmente subscrito e integralizado. dividido em 5.150.000
tcinco milhões. cento e cinquentD mil) quotas de valor de R$ 1.00 (hum real) cada lima.

assIm dlstribui~dOentre os~ó,~ ~I -
. .' ~ I "/1~ ., ~6n,} @; J-~j

LUIZ ESTEVÃO DE OUVElRA NETO. brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG n° 159.375 SSPIDF etPF iió 010.948.581-53. natural do Rio
de Janiero _RJ, nascido em 06 de julho de 1949, filho de Luiz Estevão de Oliveira e llka
Matos de Meia.. residente e domiciliado no SHI/Sul Ql 05, Chácara 80 - Brasilia - DF.

. 1 • •

UNO MARTINS PINTO. brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
IdentidadeRG n0 135.009 SSP/DFe CPF nO 004.999.006-34. natural do Rio de Janeiro
_RJ. nascido em 27 de maio de 19 I5. filho de Daniel Martins Pinto e Maria Corrêa dos
Santos, residente e domiliado no SHVSul QL 02, conjunto 06, casa 18 - Brasília - DF. e

01690 Quinta-feira 22



~TtQncc\ EUll! (:URSOS MINISTRADOS fEI Q~ AllTORES 60S SEGllJNIES HANÇ(]~.

CELSO HM'RC RJt'E:JP.O DEI. Pl<:"<:"lITII
Da OtÔIUD dos Advogados do BruJt .. 5açict de sio 'aula (n.' 11.071). DlplalDada pala T3CuJUÕ' dll Dl18110 da Unlvel$ld1lda de S~o Paulo (S;'o fl:mc:bst:oL Mambro
da An:ccJ~o dD~ Putlas ladldalls do Estada de São halo (u' n!}... I4GJnbI0 da lAF$ .. lntltD.llUanal As;:oelaUon 01 FO'GIUIr: $c:hmc8s • Membra da ABe ..
Aaalola~iD _Ir. da CrllnlJtallJlk:a tn' 1551.- IIlmbro da Asa<laclóD Lall.......ll:aa. d. CzlJnlnalJatlca•

Quinta-feira 22 01693

(7
C·/ / (.

8;.. ···:-.:.:.:.."1 ~E:)E~~.:..

.4. . -: ~.; "::':'"..=:: :""'.::,:!~r"". ~: ... --: "':-Z

ZC:2-. :...._.2.~_.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

DOCUMENTO 46

Junho de 2000

jj~. )berO

..... "D«JlMltl1rll'eopiIJ&lIcdrio".~di(:ldoJlelos:aulorC't..196&lC$~nt;dfl}.

49.. ""s.,fUWlli4 Maior puo Df Ch,qUtl". aptes=tlLado no "{ Gun{!re.ua PanamcriCJIno
de PrrUes Ollr;nlfos". Buenltc Airc.\. 19'7.t .

50 .. "Trcutl For,rf"! • Hibll,rllfic RItO.", 01 CArlu", Olld/,,"-' nll wThl' 5 .....tnlh
lalll'nuUflnsl MfttJnl of FortsUic Sdenat". Zurique. t':ll~ e Cl.U lU C..-.atrCSSO de
CrirohlalbUn", PIl1tt1 Alc:;:rc:.. 197;'i.

51. tttrar.dn dr J)orrs"'~.'''Jt'';n·o··.F.dil. Uni'llc-u:iuri:li de Ihu,ilu. 11.1'".
514 "Tllt U.,h,fttJricllI Drr'rmiaGrJolt '1/ ri" Ntllftb" Df Cnpirs o/ G TJptwriutl

p«lIr11rltt". Wichilõl. USA Irb Inll:fn:::lIilltr.11 Meetin, nrFmell"íc: Sc;c:nc'e-~. Publi,~ib.

I~mhlm. por FJs.evier 5equni:l. ~uunne • N~hctl:llld~ • Iq~1II

53. "".ucnlusl J, DtXtllflt.,o.ropil1 )uJi'Uiric-. ambu!l m :\UllltC5· Iqxu.
54 4 -D«II.,I1'Of FtGu4alr,tto1. CIl'" 4UÍlf4UlroS GuritlliClu"· V Conp:renu Nacinn.:ll

de- Crimin;lfuica 1979 .. Curitiba
5~. "Uai",noI5eftf1 Chrd". Wic-hila • USA- 197&

56 .. "Âllâlifr' Dat:Ilf1t,afOJCdpitOf d, DcsrurRt'nlol .'ftrortJpi4dnr" e "F•.um,., Jr lJoJ(ll'

Ift,..,,,s Ilt)mt1f"· nCrlluilt1'btiunõll de: t}\1t:'Um('DtoseupIll. C"urilih;l· Nu\'It~Q~

5'7 4 "Úr:IIUJ T/Clli(OI d.u R.r"DJU(9'J li, DCK1uRtn'o,". I Cllflt=~t l..:llinllõlnU:f1~õI",1

tlc t"rinliD:llIslia C VI J(lml~' Naeiuoates de CrimitWislica lb Ar.entina· M~t de(

Plõlt:li.I~l.

SI .. "CI'U:JUUrtlO, dr trarol ,ur ÍIfI0frflf Tt"protrdfiru" * n01 doi, con,rcs~uJ prCCt:

drnlts.
59 .. '""Tn..un I InJrriJõet"' • Semintrio lCU-f'$O} ministr.ldu no U'ôlMCOfTCt do Xli e(ln·

:rC:'-\l1 ~lIlQl tJe Ctirninnllr.tia· BC'llt H~iUlnle:· 19':13.
lO .. ""TRATADO DF. nOCUMENTOSCOl'JA" • Edi~lI rcvisu (' õlmpli:zlJ.õl. em e'lpõlnhlll

F.dlll>f:l U RIO"a • BUefUI1 Aite\ • Aq:enülU.• IlN'
61· -ASIloria á,. r,r/II. Altr.1I0rrd/-Jo, 4Id,ariJklfrGII" DariMrra/nt' IJiriratlnrt's"

• 111 rllnlilé "'õll;1_111;11 de Oocumentlt'Cnpi:a • Rec:ile • e Vll Jnm:ula1 NõlCIUIl:l}e:~ l1e

('muin~h'llo tJõI A'i-cntillõl • Metldou- ACRA • ulJtubm/1QQ4.
u· "MiJtr/Orttlf' l)JJrlltnr.ro/ot;ru" 4 vln Jnm:ÓU Hlcionale~ de Criminalillhe:l d.2

Af{!rlllin:a • Suem,,, Alro • ACRA • qosluJI99S
63 4 "Cn.úrir. DCCUm"Utllrd"i'lf" • li COll.Jt'et.o uliflovm:riC':tn.1 Ih: Crinli~lhlic:a c:

XIU ('Ilnl!'e'~' flr~"ikin' ue C'timilLõllblJQ ~ Bnslli",· Outut'tllolIQQ~

6.t. "FrIlIlJ, 111 ri .WfflllUf Seltanc. ·P"'frnrl4l1. CDnlleimi~n'"s ';""rldn. P"'4 ,,,i.
res, Gbolotlll, .•pn/tJUtllcl,s 4t lo Jwmil1. -. Mcndou.A"rnUn:li' jUllh..N". -11'"
~Ib, de Prevendun de F:alsinoc:ioDC1 r OPaJmtl1tos CUcstillf1:ldll"- • ÂsnCl:lil.:IUn de:
Pen"~ Judi,i:zJcs 6e p,4('nda:ta coa AIU-picio de la Supn-m;, Cune de Justicia de
Mendllta:

65. "F.nlrrr,.:Dmi,nroJ,tr..;or"·idc:m.idem.idc:m.
66 ...ttnnil~, ccd Srll" --'pntmt1' of 'lfl"'hln'S itll~t'''''U1'n.I"rumr-II"/. ~Ih AnnU:t.\

Cll"nl~retlce 111 lhe Amm=n So:iety aC Que'-liuned Ooc:umenl esanunc:ts • W:s,;hln,..

11In.OC':l1=-'''110I19'oI6.
". --Aaroflfadi/ieaciDIf"" • li'. JtlttUda.~ N~cinn:zlC\ dt Crinuna!lslic.l de u Repubht'2

AtJeTlhOa • BlIenes AUts .. ACRA ·outubro/1996

.40. ""VUWI wr RO EstUrg"4 ('m "lnvC:\tipç-t'C''1-. :\~. nllvNrlbtn dE: 111\ I

41 .. "llllt.r,rlri4HÍJf6ritonl1"fi~ictt".enl-'n\t"11!=1I\iJCS" • .\1.lq$1.

4%. ""Af llrtf""~Qr! FOIIl,rdjic,,' do! Ltu.ultlJ 1JDt"IIIft,nlo.t'6pfc'II". em -Revist; d~
hkruifloçiio c Ci!rtcia" Coneu"-. ano Vlll I~. (- sem. de 19'3.

43 - "M/,oJo GITI/lItUpía Vm,rnal'"". em "In~tilt:ç.nes". 41. 195:1
.tU. ""AltáUt' 1 Pt'rH.t!ot 4, 1nnsúlot:i41t tI! Lt MoJ,ffUI Puido d~ Dnnun'1CI"'''. CI"

"lnVC'1li,:",ci6n-. n" 191·191. junho de 1952. Madri. tem portuFuh. public~do pela

Reri~:liFnfen'c:l

4$. "LA 2'" la DoctlfllrnfO!,"pil1 Ofr-nt alA JlUfitü:t: Qu, tf DaCum~1tfaJrnl'Í41"!".em
"In\l~i(::l.ç-Õd". 29-4. oulubro de 195'::. Mldti lem porw;oh. publicado pell"Revi.,.

la~rw:-l.

4'. -a•.u·lIfO'm. -.lillfo puhliada em 1953. E.d. do AulOf (cSJot~da)

" .. ""oU Mod'l'lUU Buu 44 PuiciJl tlt DGCulfU.'-. em "Revista de 1ócntHiaçAo e
O!odu CoccUJ-. ano xx. Bc10 Hori:.onlc.

(nlnllado ... 1527) CGC '9.325.186/0001-48 - C.C.II 8.352.376-2
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"'V"l:Ola J,M'Oltttt. "9'O'PtC~rioo.~ GIIIl'ldt. AmtntJI dO-Suli. AUOOIII;'oOt BallCasooEmooG. 5.loPaveo. AuailtalOl 510 p.ulG. eatll•• Brasú. CJUla e(~lea 110 Estaao OI! 510 Paulo.
e-uE~~.fatG.S60 Puto. 0b011Ik.. ec-.reLllrso p.rW'l.~Jdt SAo Pa". ~C01! IftáuStna Clt S10 Paute. Cllello NrtQQrlIt Q.lftn E!'otOla de PoI'et.A 00 Pl!IllIna. ES.fIIll20 de
AiaqGas. el1DUO CC' Mo PlluIO. FtoalAJ.ft-U·SuJ AINrUfto. F. WvMoL Jl,At'Ci' t 8t&rslIuo. Gala! dO Cc!rMrdo. HISO' SI" • Ct'ôllo Hfll)OtIl.tnc. ISCB • IftSlllUIO B,aSlI(OI'" o, ~o"r:'l.IIcAGBallc"n;I;.
Il\lSustua • Co"",,'oo de:: Sanu Catanl'llli IINCO) toitlncp;. tnnaot G~.,j.l.L.at tlt'UMUo.~ Bant.lJavoura ca fJ,lnas Gtllln.. UM:lntll dtc JoUnas G.ral' ...."uClS1ll BI~"C>fo ·'"'-"'.Iro ""orelul
Salles. HIIClONlI do~o. Nlaon.lI GC Mina. G.....". N4c1a1'lal Go Nona.~. Hott!olla, PIfIoA.mena:no. Pcr\1I9ut.1SO Stull. Ptgwtnelll Go Filo GI.ncs. 00 Sul. RUI Rt9l-onlll lSe B'.sltla.
Act9'4tIaJ Aiaettvtto. $io P'u1o. SAlta.. Sucurrnofl1. To«Jo. fonn. V.I~U.

~ ElIeLICAlll!:! lllI =" dq P.I\Qt.,. wt lllIl. u= z:IloI!ll

JOSÉ DEL nCCI!IA FILHO "00' 19'1'
Da O.dem doa Advogados da Bradl • Set;áo de Sio Paula (n.- 5%11. Dlplom::ldo 1'11i1 Faculdade d~ DlJetto da Unlversld.de de São Paulo {Sâo Francisca). PerUa
.pOltnladO d. L:abaralDna de PaUc.1a Técnka da São Paulo. E:-P'O'UIOf da cadelJa dt liraltstIca. dos cursOI de CdmJnalisUca e de- Grala-D.UUGscopta Banc~b da
t:cub 41: Pallela de São Paula. Ilembro da Amartc:lll Sada" of Q'dltSuaalt'd Dueuattnl EamtncrJ.. da Intenuulanal AlaoclaUon ler Ide.ullllc.ulon G da associação
PauUst:a dI ....tUdo. 1aGgal. B8fD,bto I\:mtladoJ da Sociedade PU-Amadcana õa CrlrnlnaHsllcs. Yemb!o da AsIad.ayio deI PorUol JudIciais 110 Estnl1a do São Paulo
t...• 99). ilt"IJI...a'I"1 da IlIulllnntl • Ot;11IlU;6a tnt_..... dI "'UoIa C.1tnlnal tln'"PII).

OI ....,\ PJ.:A,nt "' Oun':JI!Nnu· CNnçÍlC' de Ouc:vmcnllllu;l:U.l.iy. Elc. 510 Paulo, 19-41
le;.j:"nl~dn).

O: .. -O Anult.',·T«nico ~ ti C,sJirG co I'tountl CiYÜ BnuiJriro.... em "Arql:liwlt~ 1b
PoUcj:s (ívil de: S~o P:I.I~ln". vaI. I. I- scm. ck 19"1: em "R~tsU do Arquivo Munici.

1':11-...uI. L"(XV. ;bti1 de 1941.. $30 Pall1a:em "ArqujyOl cb Socicd26e de MC'dicilU
L.es:õÚcCrimlnllln,iadeSiohl,llo'".
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3. PERITO CONSULTADO:
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Porro Alegre:

Rua Dr.Ernesto Di Primio Beek.! 05
CEP - 915H).,490 69'-S
FONE: IOSH-3:lQ_'1"'--hl Ij,;;. J

Documentoscopia (especialidade que reúne análises
grafoscópkas (manuscritos); mecanografiasí questões. de
cronologia de documentos e Grafopatologia).

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

4. DESCRICÃO DOS DOCUMENTOS
ANA.lISA[)OS~

Os documentos que motivam a presente
perícia, aqui denominados de "documentos
motivoU, são os a seguir descritos:

~&{
Documento ""Aff

- Trata-se de documento
produzido em quatro recortes de papel,
retangulares! medindo cada folha
aproximadamente 214 x 218 mm. Seus
dizeres mecanografados foram efetuados
por instrumento do tipo impressora
matrici.al.As folhas estão rubricadas a
esferográfica nas três primeira folhas e
assinadas a última. Nesta última constam
assinaturas em nome de Grupo OK - Constr.
E Incorp. 5;A - outorgante, e Monteiro de
Barros Construções e Incorporações Ltda,
outorgada.
Consta que o documento foi emitido na
cidade de São Paulo em 07 de abrH de
1994.
Assinam como testemunhas Epifânio Ataíde
dos Reis e Djalma Santiago.

DR. CARLOS GVIDO DA SILVA PEREIRA

1)~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFIAS,
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2. CONSUlENTE:

Carlos Guido da Silva Pereira! Professor e
Perito em Criminalística, especializado em

Os exames periciais foram solicitados pelo
Senador LUIZ Estevão de Oliveira Neto.

Exames periciais visando determinar, por
exames físicos e físico-químicos!
característic.as deixadas nos documentos
pelas esférulas das canetas esferográficas
(micro-estriamentos), . bem como as
composições íntimas das massas pastosas
utilizadas nesses instrumentos! tudo com a
finalidade de determinar se os documentos
correspondem à época das datas que
ostentam! ou se! ao contrário! há vestígios
de documentos "fabricados

lf
ou efetuados

concomitante e recentemente.

1':'--_. I~ • ...... _ .. --

11.S :;t:.xtll....... feu"as.
em ('AXIAS DO Sl!I.:
~ua Pinheiro Macbado.ISJ1 f!\1

Edifício Gemiui 1- Centro.

1.0BJ.ETO:

DRo CARLOS GlIIDO DA SILVA PEREIRA
1)~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFlAS.

<)t.lESTÕES DE CRONOLOGIA E GRAFOPATOLOGIA
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Documento "8"

Nada consta no verso dessas folhas.
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~J(

Pono Alegre: .

Rua Dr.f.rnesto Di Primio Beek.l05
CEP· 91510-490 . Ilr ..1
FO~E: IOSll..339.7S-61. 1 ;r"'J • ./6 '17

DOCUMENTO 'D/;

O quarto documento desta enumeração, por
nós identificado como "Documento Ou,
trata-se de um 'DISTRATO CONTRATUAL:!
produzido também em folhas brancas,
retangulares, medindo, aproximadamente!
216 x 278 mm, com dizeres

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE.\.fENTO

impressos com "inkjet'f (tinta a jato)r e
intitula-se "CONTRATO PARTICULAR DE
CONSOLIDAÇÃO E AJUSTE DE
CONTRATAÇÕES E . ACOR90S JÁ
EFETIVADOS, SOB A MODALIDADE DE
ENCONTRO DE CONTASr ANTE O
DISPOSICIONAMENTO DE RECURSOS
F1NANCEIROS EM MOEDA NACIONAL E
UNIDADES IMOBILIÁRIASr VISANDO A ..
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTROS
PACTOS, NA FORMA ABAIXOU,
A . última folha vem assi'nada pelos
representantes das· empresas contratantes
"Grupo OK - Constr. E Incorp. i SIA" e de
Monteiro de Barros Constr. E I~corp. Ltda.
Também assinam duas testemunhas. As
demais folhas estão ru.bricadas -pelos
contratantes acima referidos.
Registra a data de 01 de março de 1996.

.Nada consta no verso dessas cinco folhas.

DR. CARLOS Gl1IDO DA-SILVA PEREIRA

VDallHe~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFlAS.
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As sC::Xta.<;..feHas.

em CAXIAS DO 5V1.:
Rua Pinheiro Macbado.1811 í:;l
Edifício Genúni I - Centro.

---------- --,....._- ...-

Junho·de 2000

~
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FONE: {051 ....339-75-61. rf~'

Documento "C":

Trata-se de documento produzido em cinco
recortes de papel branco, ou seja, em cinco
(OS) folhas que medem, cada uma
211x312mm, aproximadamente; seus
dizeres mecanografados também são

Trata-se de documento intitulado "TERMO
DE ACORDO" celebrado entre as empresas
"Grupo OK" e·a "Saenco"r constando que
fora emitido em São Paulo em 01 de
março de 1996.0 documento foi emitido
em quatro (4) folhas retangulares de papel
brancor medindo cada uma,
aproximadamenter 21Dx296 mm. Todas
ostentamrào alto e à direita do observador,
o logotipo, .impresso em vermelho, do
"GRUPO OK". O texto foi produzido com
impressora "inkjef'. As três primeiras folhas
estão' rubricadas pelos representantes das
empresas e, a última, assinada pelos
mesmos e por duas testemunhas.
Nada consta no verso das mesmas.

C'A lU:" ...... "'I" "'-

As st:x.w-felras
em CAX.IAS DOSm.:
Rua Pinheiro Macbado.1811/51
F..dificio Gemini 1- C~ntTo.
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adquiridos pelo uso, e que se tornàm, tal
qual acontece nos exames balísticos e
outros, elementos altamente
individuatizadores do instrumento escritor.
Servimo-nos, outrossim, da lâmpada de
Wood para exames de pigmentos tintóreos
(raios ultravioleta filtrados por cristal de
quartzo, com com.p.rim.ento de onçJa de
3.600 Ã). o ~-.,,=~

É importante o alertar que a comunidade
científica mundial, especialmente neste
campo da Criminalística, não conta ainda
com método ou técniça que possibilite a
determinação absoluta da idade de papéis e
de tintas, podendo-se, isto sim, avaliar de
forma científica a "idade relativa N de
documentos e de tintas ou seja,
obedecendo-se a certas condições, qual a

. mais antiga, ou se alguma é mais recente
-do que outra. Ao perito cumpre definir se a
opção dada pelo estudo da relatividade. das
idades de tintas se aplica, e se contribui
para a resolução da 'questão atualmente
proposta aos doc.umentos sob exame. o

Para os exames físico-químicos dos
pigmentos tintóreos, com vistas aos
objetivos perseguidos, isto é, determinar se
houve, ou não': concomitância na feitura dos
documentos acima elencados, servimo-nos
de duas técnicas: &~:

Da. CARLOS GUIDO DA SILVA PEREIRA

"l)~~tJ#4: GRAFOSCOP1A, MECANOGRAFIAS.
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:\5 sc::(~-fe1l"l~s
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5. METODOLOGIA PERICIAl'UTILIZADA
E. "'APARELHAGEM DEPESOUISA E
APOIO:

A metodologia utilizada foi a da inspeção
visual simples e com auxílio de
instrumentos óticos de aumento, que vão de
6X a 60X, em microscópio estéreo epi e
diascópico, dotado de. iluminação
policromática em incidências e intensidades
reguláveis. Tal instrumental foi utilizado
principalmente' na identificação de micro
estriamentos produzidos pelas esférulas de
canetas esferográficas t a partir de
microscópicos defeitos de <fabricação ou

.\ ·1
~u;
.\

mecanografâdos produzidos pelo uso de
"inkjet". Figuram como contratante~ o
Grupo OK - Constr. E Incorporações S/A e
Monteiro de Barros - Constr. E
Incorporações Ltda. Seus representantes
assinam a segunda folha (final) do Distrato:
respectivamente com a utilização de
hidrográfica abastecida com tinta azul, e
esfero~ráfica com massa azul pelo
representante da. segunda .contratante; da
mesma forma rubricam a primeira folha.
Este documento é datado de "São Paulo 
SP, 30 de outubro de 1991.

,0\"- St::(t~-felras.

em ('AXIAS 00 Sl!L:
Rua Pinheiro Machado.1S11 J51
Edifício Gemini 1 - Centro.
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dos instrumentos escritores e pigmentos
tintóreos, no sentido de verificar se, através
deles, encontramos suporte fático para
definir se os documentos foram,. ou_ não,
feitos de uma' só vez, em "uma única
oportunidade, concomitantemente.

Fundamentos da Cromatoarafia:
-~!(

Sempre que surge a dúvida sobre se um
docum'ento foi, "OU não, confeccionado' em
oportunidade diversa daquela registrada em
sua data de emissão/- as tintas deixadas
pelos instrumentos escritores (sejam
líquidas - ferrogálicas ou fe-rrotânicas;
sejam de hidrográficas com pontas de
feltro, ou não; ou massas pastosas)
chamam a atenção dos examinadores,
surgindo considerações sobre a cor,
tonalidade, brilho, largura dos traços etc.,
que são sempre eivadas de subjetividade.
Com o método gráfico da crómatografia em
'camada delgada de sílica gel,' tal
subJetividade fica excluída/ passando-se a .
concluir sobre vestígios materiais visíveis,
gráficos, objetivos.
A 'cromatografia é um método utilizado para
análise e separação de substâncias em

DR. CARLOS GlIIDO DA SILVA PEREIRA

1)~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFIAS.
QUESTÕES DE CRONOLOGI.&_E GRAFOPATOLOGlA
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. Consideracões gerais: ,~(

Ao mesmo tempo, como se recolnda em
Documentoscopia, realizamos exames em
outros aspectos apresentados pelos
instrumentos estudados e acima
enumerados ( "A", "B", "C" e "O''), quanto
às condições de coloração dos .papéis,
evoluç'ão das assinaturas ao longo dos anos
(1994 - 1996 - 1997), oxidações e.
condicionamentos das escritas e suas
repercussões no'verso dos documentos,' e
determinamos que tais elementos falam a
favor de documentos efetuados com
distâncias temporais significativas entre
suas confecções. Tais observações periciais,
entretanto, embora não devam ser deixadas
fora destas considerações preliminares,
serão' alvo de .outro LAUDO
DOCUMENTOSCÓPICO, cabendo aprofundar
os estudos e análises do comportamento

1a)- cromatografia em sílica gel.
2a)- Técnica de A A Cantu (Academia de

Ciências Forenses, Simpósio do ano de 1980), com leitura
modificada, vis.ando torna-Ia objetiva e
observável pelo ilústre julgador.

As st:xtl1S-leiras
em CAXIAS DO SUL:
Rua Pinheiro Macbado.181 I 151
Edificio Gemini 1 - Centro.
Fnn... (tlU.,1A "1':: O""
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danosos, preservando suas condições de
fabricação. Após lançadas em um sistema
aberto, como são as folhas de papel de um
documento, aí sim o calor, a umJdade e
substâncias aleatórias, vão fazendo com
que essas substâncias sequem, infiltrando
se ale maneira íntima nas fibras do papel.

Ao toque com reativos extratores
parciais ( do tipo do de Nakamura &
Shimoda com 50 0/0 de diluição ) os
pigmentos tintóreos não completamente
secos ( faci Imente extratíveis ) serão
removidos do segmentos escolhido para a
análise. Faz-se então a compara,ção desses
pigmentos extraídos, que são oriundos de
massas pastosas de semelhante composição
e determina-se, pela maior ou menor
extratibiiidade o mais antigo. O mais
recente proporcionará maior quantidade de
pigmentos ~olúveis; o mais antigo, menor "'
quantidade. O método permite a avaliação
visual das manchas coradas obtidas
quantitativamente (mesmas condições de
trabalho, rigorismo na se·leção dos
comprimentos dos traços analisados,
micropipetas automáticas que liberam
quantidades análogas--de reativOS).~\J(
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Fundamentos da técnica de A A

~~(

Esta técnica visa deter~inar a
extratibilidade apresentada pela massa
pastosa de canetas esferográficas após
lançadas em um sistema aberto como é
aquele da superfície do papel em um
documento.
Sabe-se que enqlfanto no interior do tubo,
quase hermético, da esferográfiéã,
as massas pastosas não são atingidas pelo
oxigênio do ar. e pela umidade ou vapores

Cantu:

diversos campos da Química, na pesquisa,
na indústria, etc. Sua vantagem é a alta
sensibilidade, capaz de demonstrar a
presença de substâncias coradas na ordem
de um milionésimo de grama. Também seus
resultados, uma vez repetidas as condicões
de trabaiho, são reprodutí\ eis, isto"' é,
permitem sempre uma contra-prova.
Por outro lado não modificam a essência
dos traçados,· pois a retirada de fragmentos
de menos de 1 mm de diâmetro,
posteriormente à fotografia dos
documentos, permite que se procedam os
demals exames de ordem
documentoscópica, sem qualquer prejuízo.

A:; sc"ta~-felras.

em ('AXI~S DO SUL:
Rua Pinheiro Mschsdo.1811 J ~l

Edificio Gem.ini 1 - Centro.
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_ massas pastosas semelhantes à
utilizada para apor a firma da
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- Não se repete, da mesma forma,
firma que tenha sido efe;'lJada com
massa pastosa semelhante à que foi
produzida na assinatura da segunda'
testemunhal no documento "C".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

- Também não se repete nos demais
documentos questionados"-a-·' massa
pastosa utilizada pela segunda
testemunha, no documento "BT/.

_..-..._------

- Da mesma formal não há repetição
de assinatura efetuada com a mesma
massa pastosa da firma da la
Testemunha de "DIl

•

primeira testemunha de"A", não se
repete nos demais documentos.

ASSINATURAS COM MASSAS PASTOSAS
SEMELHANTES (que poderiam ser

'consideradas semelhantes à uma análise
preliminar, subjetiva): ~.li'A./

r~

-Assinaturas de Fábio Monteiro de
Barros Filho nos documentos A, C e
D.

DRo CARLOS GlIIDO DA SILVA PEREIRA.
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6.1 - Não se repetem, em outros
documentos questionados, assinaturas (por
extenso ou abreviadas - rubricas) que
tenham sido ,feitas com auxílio de mesma
ca'neta esferográfica ou hidrográfica, dos
seguintes espécimes:

_ assinatura e rubricas de Uno
Martins Pinto, nos documentos A, B,
C. e D, acima descritos; ~\f

_ assinatura de Fábio Monteiro de
Barros Filho, aposta com auxílio de
hidrográfica de cor azul, no
documento B, não se repete nos

does. A, C e D.

Do conjunto de exames realizados com
auxílio da Metodologia acima indicada e dos
instrumentos de pesquisa e' de apoio,
determinamos o seguinte:

REALIZADOS E
RESULTADOS:

6. RELATÓRIO

As ses.tãs-tC:Iras,
em CAXIAS DO SUL:
Rua Pinbeiro Mscluldo.l81 1J51
Edifício Gem.ini 1- Centro.
J:"nn.::a. nJ;,d .,1,. ~~ 0""'
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- Fábio Monteiro de Barros Filho;
da segunda testemunha do

documento A;
da segunda testemunha do

documento "D" , da lado documento
\'8" e da primeira testemunha do
documento "C" são semeihantes em

Também há assinaturas de testemunhas
efetuadas com massas pastosas de canetas
esferográficas qúe, já ao exame visuai
macro e microscópico, exibem divergências
significativas entre si, que autorizam suas
exclusões no sentido de que feitas pejo
mesmo instrumento escritor.
Restam algumas substâncias pastosas com
que foram efetuadas algumas assinaturas
de testemunhas, que, por suas semelhanças
poderiam, por um julgamento subjetivo,
levar à presu.nção de que fossem oriundas
de um mesmo instrumento escritor.
Também para elas providenéiamos análises
cromatográficas pela técnica de migração
em sílica gel em suporte de alumínio, e pela
técnica de A A Cantu acima referida. J

. ~~

Os resultados obtidos foram os seguintes:

As massas pastosas utilizadas para a
aposição das assinaturas de :

Da. CARLOS Gl1lDO DA SlLVA PEREIR.:\
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-Canetas esferográficas utilizadas
nas assinaturas das testemunhas:

No cromatograma anexo. pode-se verificar
que existe diversidade de substâncias
formadoras das respectivas massas
pastosas utilizada para· a execução das
assinÇituras de Fábio Monteiro de Barros.
Filho, nos documentos ,AI C e D (já que a
do documento B pode ser preliminarmente
excluída por suas propriedades
organolépticas visíveis.
O resultado' da cromatografia em camada
delgada de sílica g·el l com reativo de
Nakamura 5himoda (para a partição) e de
Piridina q.p. para a extração I em câmara
saturada pelos vapores do solvente de
partição, e com duração de 30 minutos,
mostra que as ·tintas· utilizadas pelo
representante da firma Monteiro de Barros
Construções :e· lncorporações .Ltda. são
diferentes entre si cromatografica
mente (a do doc. '''A'' 1 "C" e "D" - a do
documento "Bu é hidrográfica. azul,
aprioristi.~amente excluída do exame
pelas· . - diferentes características
físicas). -'

.~s Sl:xr.as-felras.
em CAXIAS DO SUL:
Rua Pinbeiro Macbado.1811 J51
Edificio Gemini 1 - Centro.-
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a)- as assinaturas da segunda testemunhal
em documentos que datam de 1994 e 1997,
exibem microestrias diferenciadas,
indicando tratar-se d~ canetas distintas;

7. - C O N C L U SÃO:

pigmentos da massa pastosa da assinatura
lançada no documento "A" foi bem menor do
que aquela extratibilidade demonstrada
pelos pigmentos da assinatura do segmento
"D If

( também da segunda teste-munha),
indicando-nos, pelos inúmeros testes que
realizamos l com material conhecido, desde
1990, um distanciamento no tempo, entre
elas r superior a um (1) ano.

1. Não existe, entre quaisquer dos
documentos questionados uma única
repetição 1 sequer{ de uso de uma mesma
caneta, o que seria razoável esp~rar

ocorresse em caso de produção
concomitante de documentos, como de

. regra acontece. ~»t

2. Os resultados de extratibilidade obtidos
usando-se a técnica de A A (antu, com
leitura modificada, mostram
categoricamente que:

1'+ 11

DRo CARLOS GUInO DA SlLVA PEREIRA
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_ Emprego da técnica de A A Cantu .
com le1tura modificada:
'. ~&(

Tendo em vista . que os exames
cromatográficos não excluíram
categoricamente a possibilidade da origem
comum das massas esferográficas das
assinaturas das testemunhas segunda de,
"A" e segunda de "D", passamos ao exame'
dos microestriamentos encontrados nos
traços dessas duas assinaturas, e o

.resultado foi que encontramos padrões de
raiamento diferente, o que pode nos fazer
presumir que, embora com massas pastosas
de mesma composição, as canetas sejam
diversas.
Também a verificação da extratibilidade
de cada uma delas, fre'nte à técnica de A A
Cantu ,. acima descrita, demonstrou que o~

uma inspeção visual simples, podendo,
subjetivamente, virem a ser
consideradas convergentes.

A cromatografia em camada delgada
mostrou que a. massa pastosa da 1a
testemunha de "A" é semelhante à da
segunda testemunha de "D", mas excluiu a
massa pastosa da assinatura da la
testemunha do documento "(".

:l..s st:xtas-felras.
em CAXIAs DO SUL:
Rua Pinbeiro Macbado.1811 i ~l

Edifício Gemini 1- Centro.
I='nn... ned 11 A '2.<: .....
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Ficamos à inteira disposição de Vossa
Excelência e dos ilustres Julgadores, para
eventuais esclarecimentos sobre os ·exames
realizados e respectivos resu ltados! os quais
procuramos _q§screver minuciosamente, no
corpo do laudo.

hidrográfica); seja pelos resultados dos
estudos dos microestriarnentos produzidos
pelas esférulas das canetas utiUzadas; seja
pela fragmentação do pi·gmento que dá a
cor total da massa pastosa, em substâncias
coradas que a formam; seja pela verificação
da idade relativa dos lançamentos através
da técnica de -Â.....A Cantu (Academia
A.mericana de Ciências Forenses) com
leltura modIficada; todos os resultádos não
nos 'permitem concluir de - outra forma,
senão de que os documentos não foram
assinados e rubricados concomitantemente
e que suas assinaturas e rubricas foram
lançadas em ocasiões consentâneas e
plenamente compatíveis com as respectivas
datas que ostentam.
Era o que nos cabia relatar.

DR.. CARLOS GUIDO DA SlLVA PEREIRA

,1)~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFIAS.
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Acompanham l ilustrativamentel fotogiafias
das assinaturas analisadas/ das
cromatoplacas e do resultado do exame
procedido pela técnica de A A Cantu! que

----------. --...-------lf(-----
·~s ;;c::x~-felTas. Porto Alegre~

em { A~IA~ DO SVI.: Rua Or.Ernesto Di Primio Beek.l05
Rua Pmbe!ro Macbado.1811 151 CEP - 91510-490
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Fonp: 1t-'\4 't.:1 -~;:;. Q.., r
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embora apresentem massa pastosa de
semelhante constituição, o que permitiu a
continuidade e ultimação da marcha
analítica/ passando-se à pesquisa da
-extratibilidade desses pigmentos.

b)- o resultado dessa segunda etapa/ em
ambas as assinaturas/ em comparação com
os resul~ados obtidos em casuística
experimental do relator, permitem afirmar
categoricamente/ que as intensidades de
pigmentos extraídos indicam
distanciamento/entre elas! de um período
de tempo maior do que um (1) ano!
portanto plena e cientificamente afastada a
possibilidade desses documentos terem sido
produzidos fraudulentamente! haja vista
faltarem-lhes os ingredientes
caracterizadores de artificialidade, quais
sejam, a recentidade e, principalmente! ·a
concomitância de produção. ~]l{\{

~\GV~

3. Todos os exames e análises realizados e
acima descritos! seja de exclusão de
reiteração do uso de mesmo instrumento
escritor, a partir das gritantes diferenças
organolépticas apresentadas pelas cores!
tonalidades, brilhos, diferenças nas larguras
médias dos traços, e até diferenças de
instrumentos escritores (esferográfica

As :;c::x~-relfas.

em CAXIAS 00 SUL:
R.ua Pinbeiro Mscbado.l811 15!
F..dificio Geminil - Centro.
Fone: (154 214 _ lh _ a'
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Porto Alegre,.e~w= ?de 2000

pr~~Guido da Siiva~ Pereira
Relator.

visa verificar a idade relativa de tintas, com
leitura adaptada para demonstração
periciai, ficando as cromatoplacas
arquivadas e à disposição dos julgadores.

.'\5 st:xms-felras.
em C.\XIAS DO SUL:
Rua Pinheiro Machado.1811/51
Edificio Gemini 1- Centro.
Fone: U54 214 -:16 -~,
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Legenda: .-1.ssfllalUraS constantes 110 dOClli1lell10 "A"
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Documentoscopia (esi'3.;::dêliRd~de que N:úne análises
grafoscópicas (mzmuscritos); mecanografias; questões cie
cronologia de documentos e Grafopatologia). __
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4. DESCRICÁO DOS DOCUMENTOS
ANALISADOS:

Os documentos que motivam a presente
perícia, aqui denominados de \\documentos
motivo", são os a seguir descritos:

~&{
DOCUfi1ênt6 "''''AI! = Trata-se de documento
produzido em quatro recortes de pape!,
retangulares, medindo cada folha
aproximadamente 214 x 218 mm. Seus
dizeres mecanografados foram efetuados
por instrumento do tipo impressora
matriciaL As folhas estão rubricadas a
esferográfica nas três primeira folhas e
assinadas a última. -Nesta última constam
assinaturas em nome de Grupo OK - Constr.
E Incorp. SíA .-=.. outorgante, e Monteiro de
Barros Constrúções e Incorporações Ltdo!
outorgada.
Consta que o documento foi emitido na
cidade de São Paulo em O/' de abrii de
1994.
Assinam como testemunhas Epifânio Atafde
dos Reis e Dja!ma Santiago.
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2. CONSULENTE:

Os exam'es periciais foram solicitados pelo
Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto.

Carlos Guido da Silva Pereira, Professor e
Perito em Criminalística, especializado em

3. PERITO CONSULTADO:

i. OBJETO:

Exames periciais visando determinar, por
exames físicos e físico-químicos,
características deixadas nos documentos
pelas esférulas das canetas esferográficas
(micro-estriamentos), bem como as
composições íntimas das massas pastosas
utilizadas nesses instrumentosi tudo com a
finalidade de determinar se os documentos
correspondem à época das datas que
ostentam, ou ser ao contrário, há 'vestígios
de documentos "fabricados" ou efetuados
concomitante e recentemente.

As st:xms-timas.
em CAXIAS DO Sl!I.:
RuaPinbeiro Machado.1811 /51
Edificio Gemini 1 - Centro.
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o quarto documento desta enumeração/ por
nós identificado como "Documento D::,
trata-se de um 'DISTRATO CONTRATUAL:!
produzido também em folhas brancas:
retangulares, medindo! aproximadamente,
216 x 278 mm: com dizeres

irnpressos com "inkjet" (tinta a jato), e
intitula-se "CONTRATO PARTICULAR DE
CONSOUDAÇÃO E AJUSTE DE
ÇONTRATAÇÕES E ACORD-o-S jA
EFETIVADOS, SOB A MODALIDADE DE
ENCONTRO DE CONTAS, A.NTE . O
DISPOSICIONAMENTO DE RECURSOS
FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAL E
UNIDADES IMOBIUÁRIAS, VISANDO A
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTROS
PACTOS/ NA FORMA ABAIXO".
.A última folha vem assinada pelos
representantes das empresas contratantes
"Grupo OK - Constr. E Incorp. SIA" e de
Monteiro de Barros Constr. E Incorp. Ltda.
Também assinam duas testemunhas. As
demais folhas estão rubricadas pelos
contratantes acima referidos.
Registra a data de 01 de março de 1996.
Nada consta no verso dessas cinco folhas.
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Documento "Cu:

Documento "8"

Trata-se de documento produzido em cinco
recortes de papel branco, ou seja, em cinco
(05) folhas que medem,. cada uma
211x312mm, aproximadamente; seus
dizeres mecanografados também são

Nada consta no verso dessas folhas.

Trata-se de documento 'intitulado "TERMO
DE ACORDO" celebrado entre as empresas
"Grupo OK" e a "Saenco", constando que
fora emitido em São Paulo em 01 de
março de 1996.0 documento foi emitido
em quatro (4) folhas retangulares de papel
branco, medindo cada uma,
aproximadamente, 210x296 mm. Todas
ostentam, ao alto e à direita do observador,
o logotipo, impresso em vermelho, do

."GRUPO OKf1
• O texto foi produzido com

impressora "inkjet".· As três primeiras folhas
estão rubricadas pelos representantes das.
empresas e, a última, assinada pelos
mesmos e por duas testemunhas.
Nada consta no verso das mesmas.

C'...._ .... l'=A .", .. oi ... ." I ....
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adquiridos pelo uso! e que se tornam, tal
qual acontece nos exames balísticos e
outros! elementos altgmente
individualizadof-es do instrumento escritor.
Servimo-nos! outrossim, da lâmpada de
Wood para exames de pigmentos tintóreos
(raios ultravioleta filtrados por cristal de
quartzo! com comprimento de onda de
3.600 Ã).

é importante aJertar que a comunidade
científica mundial/ especialmente neste
campo da CriminaHstica! não conta ainda
com método ou tecnica que Possibilite a
determinação absoluta da i-dade de papéis e
de tintas! podendo-se! isto sim! avaliar de
forma científica a "idade reJatíva FF de
docurnentos e de tintas ou seja!
obedecendo-se a certas condições/ qual a
mais antiga/ ou se alguma é mais recente
do que outra. Ao perito cumpre definir se a
opção dada pelo estudo da relatividade das
idades de tintas se aplica, e se contribui
para a resolução da questão atualmente
proposta aos documentos sob exame,
Para o? exames físico-químicos dos
pigmentos tintóreos, com vistas aos
objetivos perseguidos! isto é! determinar se
houve! ·ou não! concomitância na feitura dos
documentos acima elencados! servimo-nos
ri d I c:: t' rn' r • ,!' , I"",e ua.......e""".I ....as. ~1 ... I!1
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5. METODOLOGIA PERICIAL UTILIZADA
E APARELHAGEM DE PESQUISA E
APOIO:

A metodologia utiiizada foi a da inspeção
visual simples e com auxílio de
instrumentos óticos de aumento, que vão de
6X a 60X, em· microscópio estéreo epi e
diascópico! -gotado de iluminação
policromática em incidências e intensidades
reguláveis. Tal instrumental foi utilizado
principalmente· na identificação de micro
estriamentos produzidos peias esréruias de
canetas esferográficas! a partir de
microscópicos defeitos de fabricação ou

.1 ~/

y~
'1 .

mecanografados produzidos pelo uso de
\\inkjet". Figuram como contratantes o
Grupo OK - Constí. E Incorporações 5;A e
Monteiro de Barros _. ·Constr. E
Incorporações Ltda. Seus representantes
assinam a segunda folha (final) do Distrato!
respectivamente com a utilização de
hidrográfica abasteet-cla com tinta azul, e
esferográfica com massa azul pelo
representante da segunda contratante; da
mesma for-ma rubricam a primeira folha.
Este documento é datado de "São Paulo 
SP/ 30 de outubro de 1997.

c I .... ~ ......

:\5- st:xt~-ii:lras.
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considerações gerais: 1&,(

Ao mesmo tempo, como se recoXnda em
Documentoscopia, realizamoS exames em
outros aspectos apresentados pelos
instrumentos estudados e acima
enumerados ( "A", "B", "C

fI

e "O'), quanto
às condições de coloração dos papéiS,
evolução das assinaturas ao longo dos anos
_(1994 - 1996 - 1997), oxidações e
condicionamentos das escritas e suas
repercussões no verso dos documentos, e
determinamos que tais elementos falam a
favor. de documentos efetuados com
distâncias temporais significativas entre
suas confecções. Tais observações periciais,
entretanto, embora não devam ser deixadas
fora destas considerações preliminares,
serão alvo de outro LAUDO
DOCUMJ:NTOSCÓPICO, cabendo aprofundar
os estudos e análises do comportamento-

Quinta-feira 22 01731

Porto Alei!re:
Rlia Or.f.rnesto Di Primio Beck.!05
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dos instrumentos escritores e pigmentos
tintóreosr no sentido de verificar se, através
deles, encontramos suporte fático para
definir se os documentos foram-,· ou não,
feitos de uma só vez, em uma única
oportunidade, éoncomitantemente.

Fundamentos dá Cromatografia:
~!H'~(
~lU

Sempre que surge a àúvida sobre se um
documento foi! ou não: confeccionaào em
oportunidade diversa daquela registrada em
sua data de -emissão, as tintas deixadas
pelos instrumentos escritores (sejam
líquidas - ferrogálicas ou ferrotânicas;
sejam de hidrográficas com pontas de
feltro, ou não; ou massas pastosas)
chama.m a atenção dos examinadores:
surgindo considerações sobre a cor!
tonalidade, brilho, largura dos traços etc.!
que são sempre eivadas de subjetividade,
Com o método gráfico da cromatografia em
camada delgada de sílica gel, tal
subjetividade fica exciuída, passando-se a
concluir sobre vestígios materiais visrveis,
gráficos, objetivos.
A cromatografia é um método utiiizado para
análise e separação de substâncias em

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO
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1a)- Cromatografla em sílica gel.
2a)- Técnica de A A Cantu (Academia áe

~CiêntiaS Forenses, Simpósio do ano de 1980), com leitura
modificada, visando torna-Ia -objetiva e
observável pelo ilustre julQador.
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-danosos, preservando suas condicões de
fabricação. Após lançadas em um J sistema
aberto, como são as folhas de papel de um
documento, aí sim o calor, a urnloàde e
substâncias aleatórias, vão fazendo com
que essas substânCias sequem, infiltrando
se de maneira íntima nas fibras do papel.

Ao toque com reativos extratores
parciais ( do tipo do de Nakamura &
Shimoda com 50% de diluição ) os
pigmentos tintóreos não completamente
secos ( facilmente extratíveis ) serão
removidos do segmentos escolhido para a
análise. Faz-se então a comparação desses
pigmentos extraídos, que são oriundos de
massas pastosas de semelhante composição
e determina-se, pêla maior ou menor
extratibilidade o mais antigo. O mais
recente proporcionará. maior quantidade de
pigmentos solúveis; o mais antigo, menor
quantidade. O método permite a avaliação
visual das manchas coradas obtidas
quantitativamente (mesmas condições de
trabalho, rigorismo na seieção dos
comprimentos dos traços analisados,
micropipetas automáticas que liberam
quantidades análogas de reativoS).~J(

!
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fundamentos da técnica de A A.

Cantu: ~
Esta técnica visa determinar a
extrattbilidade apresentada pela massa
pastosa .de canetas esferográficas apóS
lançadas em· um sistema aberto como é
aquele da superfície do papel em .um

docume·nto.
Sabe-se que enquanto no interior do tubo,
quase.hermético, da esferográfica,
as massas pastosas não são atingidas pelo
oxigênio do ar e pela umidade ou vapores

diversoS campos da Química, na pesquisa,
na indústria, etc. Sua vantagem é a alta
sensibilidade, capaz de demonstrar a
presença de substâncias coradas na ordem
de um milionésimo de grama. Também seus
resultados/ uma vez repetidas as condições
de trabalho, são reprodutíveis/ isto é,
permitém.sempre.uma contra-orava.
Por outro lado não modificam a essência
dos traçados, pois a retirada de fragmentos .
de menos de 1 mm de diâmetro,
pôsteriormeDte à fotografia dos
documentos, permite que se procedam os
dema\s 'exames . de ordem
documentoscópica/ sem qualquer prejuízo.

.~, $í:::\.tas-ielras.
l:'ID CAXIAS DO S1.!L:
Rua Pinheiro Macbado.1811 !:-1
Edificiu Gemini 1- Centro.
r ....--.. ~.e' I ...... -, --

1492

DRo CARLOS G LaDO DA SILVA PEREIRA

1)~: ORAFOSCOP1A, MECANOGRAFlAS,

QU ESTÕES DE CRONOLOGIA E"DRAFOPATOLOGlA

o1732 Quinta-feira 22



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

1494
Quinta-feira 22 01735

:~E:-"i .: ..:::<: :=-E;:)=F: t..L
ç{,:,.~:, ...< :;" .:::.~: ." >:";.":,-: ;"'?Hai7l<;:::;;r

.g~.~ ,---'Ç- .'---5!'$
Fiz_ ·---.... _.,._7;. ~~:...&1

POrto Alegre:

Rua Or.f.rnesro Di Primio Seck.iOS
{,EP- 91Si{k9il
FO~E: W5l}-339-7S-6L

- -- .. _---- ....

- Da mesma forma, não há repetição
de assinatura efetuada com a mesma
massa pastosa da fi rma da - 1a
Testemunha de \\D".

- Não se repete, da mesma forma,
firma que tenha sido efetuada com
massa pastosa semelhante à que foi
produzida na assinatura da ;segunda
testemunha, no documento "(TI.

primeira testemunha de "A", não se
repete nos demais documentos.

- Também não se repete nõs-'demais
documentos questionados a massa
pastosa .utilizada pela segunda
testemunha, no documento "8".

ASSINATURAS COM MASSAS PASTOSAS
SEMELHANTES . (que poderiam ser
consideradas semelhantes à uma análise
preliminar, subjetiva): ~

-Assinaturas de Fábio fVionteiro de
Barros Filho nos documentos A, C e
D.
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6. RELATÓRIO
REALIZADOS E
RESULTADOS:

- massas pastosas semelhantes à
utilizada para apor a firma da

Do conjunto dé exames realizados com
auxílio da Metodologia acima indicada e dos
instrl,lrnentos de pesquisa e de apoio,
determinamos o seguin~e:

6.1 - Não se repetem,· em outros
documentos questionados, assinaturas (por
extenso ou abreviadas - rubricas) que
tenham sido feitas com auxílio de mesma
caneta esferográfica ou hidrográfica, dos
seguintes espécimes:

- assinatura e rubricas de -Uno
Martins Pinto, nos documentos A, Br

C e Dt acima descritos; ~
)

- 'assinatura de Fábio Monteiro çie
Barro.s Filho, aposta com auxílio de 4

hidrográfica de cor· azul, no
documento B, não se repete nos
does. A, C e D.

URo c.L\RLOS Gl!IDO DA SILVA PEREIRA

V~: GRAFOSCOPIA, MECANOGRAFÍAS.
QlJESTÕES DE CRONOLOGIA E-GRAFOPATOLOGlA

:3..s :it:li.tas-feli'aS.

em CAXIAS DO SlJl.:
Rua Pinheiro Maehado.181 1L51
Edifício Gem.ini I - Cemro.
I:"..n ..' f~d'1" ~" o ...
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Porto Al~re: V

Rus Dr.Frnesto Di PrimiQ Beck.i05
CEP - 9151O-q-9{}
FO]\;E: (051}-33<f-75-61.

- Fábio rv1onteiro de Barros Filho;
da segunda testemunha do

documento A;
da segunda testemunha do

documento "D/I , da 1a do documento
\\BT/ e da primeira testemunha do
documento "Cf! são semelhantes em

Também há assinaturas de testemunhas
efetuadas com massas pastosas de canetas
esferográficas que, já ao exãme visual
macro e- microscópiCo, exibem dtvergências
significativas entre si, que autorizam suas
exclusões no sentido de que feitas pelo
mesmo instrumento escritor.
Restam algumas -5-ttbstâncias pastosas com
que foram efetuadas algumas assinaturas
de testemunhas, que, por suas semelhanças
poderiam, por um julgamento subjetivo,
levar à presunção de que fossem oriundas
de um mesmo instrumento escritor.
Também para elas providenciamos análises
cromatográficas pela técnica de migração
em sílica gel em suporte de alumínio, e pela
técnic.a de A A Cantu acima referida. I

~&(
Os resultados obtidos foram os seguintes:

As massas pastosas utilizadas
aposição das assinaturas de :
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-Canetas esferográficas utilizadas
nas assinaturas das testemunhas:SE,h:p.. :.-:~~ ::::·:~)E~1/ ....L

. - -_.....---_.-.

No cromatograma anexo pode-se verificar
que existe diversidade de substâncias
formadoras das respectivas massas
pastosas utilizada para a execução das
assinatiJras de Fábio Monteiro de BarroS
Filho, nos documentos ,A, C e O (já que a
do documento B· pode ser preliminarmente
excluída por suas propriedades

organolépticas visíveis.
O resultado da cromatografia em camadâ
delgada de sílica gel, com reativo de
Nakamura 5himoda (para a partição) e de
Piridina q.p. para a extração, em câmara
saturada pelos vapores do solvente de
partição, e com duração de 30 -minutos,
mostra que as tintas utilizadas pelo
representante da firma Monteiro de Barros
construçpes e Incorporações Ltda. são
diferentes entre si cromatografica
mente (a do doc. "Au

, '\'c" e "DI! - a do
documento "Bll é hidrográfica azul,
aprioristicamente exduidado exame
pelas diferentes características

físicas).

A, $<::xtas-felras_
t'Ill CAXIAS DO SVi.:
Rua Pinheiro Machado.1811 J:;\
Edifício Gemini 1- Centro.
J:nno. nJ:.'< .... 1..1 .,~
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uma inspeção visual simples, podendo,
subjetivamente, virem a ser
consideradas convergentes.

A cromatografia em camada de'lgada
mostrou que a massa pastosa da 1a
testemunha de' "Alf é semelhante à da
segunda t~stemunha de "D", mas excluiu a
massa p'astosa da assinatura da la
testemunha do documento "C",

Emprego da técnica de A A C:~"i-...
.....ftlA'\ I~if'rr II"~ ..._....1:&:. __ ......._. fcU

Tendo em vista que os exames
cromatográficos não excluíram
categoricamente a possibil idade da or-i·gem
comum das massas esferográficas das
assinaturas das testemunhas segunda de
"A 1I e segunda de "'D", passamos ao exame
dos microestriamentos encontrados nos
traços dessas .duas assinaturas, e o
resultado foi que encontramos padrões d'e
raiamento diferente, o que pode nos fazer
presumir que, embora com massas pastosas
de mesma composição, as canetas sejam
diversas.
Também a verificação da extratibilidade
de cada uma delas, frente à técnica de A A

;,,"x~~e~~U , acima de5crit~J~~r:.~~5trou que 05{17:!
em CAXIAS pn S1f!L: ""'";. n··.fn:, ,,~, "_o

Rua Pinheiro !\-bcha.do.1811 /.51 C'EP - _91510-49H
F.difieio (~emjni I - Centro. FONE: H)51)-339-75-6L
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//2 ./1st-
• h --.' ••_.~~.:i:;;;- -----'7"r----

Rua Dr.F:meste Di Primio Beck.Ht5
("EP . Qf5!{49G

FO!'.;E: (;}SI }-33~~-7S-61.

pigmentos da massa pastosa da assinatura
iançada no documento "AT! foi bem menor do
que aquela extratibiiidade demonstrada
pelos pigmentos da assinatura do seg'mento
"[;r' ( também da s~gunda testemunha):
indicando-nos, pelos inúmeros testes que
realizamos: com material conhecido, desde
1990: um distanciamento no tempo, entre
elasl superior a um (1) ano.

DIÁRIo DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

7. - C O N C lU SÃO:

1. Não existe, entre quaisquer dos
documentos questionados uma única'
repetição: sequer, de uso de uma mesina~
caneta, o que seria razoávei esperar
ocorresse em caso de produção
concomitante de documentos, como de
regra acontece. fi:&f

~
2, Os resultados de extratibi/idade obtidos
usando-se a técnica de A A Cantü! com
ieitura modificada: mostram
categoricamente que:

a)- as assinaturas da segunda testemunha,
em documentos que datam de 1994 e 1997:
exibem micíoestrias diferenciadas,
'indicando tratar-se de canetas distintas;

1499
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hidrográfica); seja pelos .resultados dos
estudos dos microestriamentos produzidos
pelas esférulas das canetas utilizadas; seja
pela fragmentação do pigmentô-que dá a
cor total da massa pastosa, em substâncias
coradas que a formam; seja pela verificação
da idade relativa dos lançamentos através
da tecnica de- A .A. Cantu (Academia
Americana de Ciências Forenses) com
leitura modificada; todos os resultados nãó
nos permitem conciuir de outra forma,
senão de _que os documentos não foram
assinados e rubricados concomitantemente
e que suas' 'assinatura~ e rubricas foram
lançadas em ocasiões consentâneas e
plenamente compatíveis com as respectivas
datas que ostentam.
Era o que nos cabia relatar.

Ficamos à inteira disposição de Vossa
Excelência e dos ilustres julgadores, para
eventuais esclarecimentos sobre os exames
realizados e respectivos resultados, os quais
procuramos descrever minuciosamente, no
corpo do laudo.

Acompanham, ilustrativamente, fotografias
das assinaturas analisadas, das
cromatopiacas e do resultado do exame
procedido pela técnica de A A Cantu! que

-_ ••__u ~{( ~. /IJ9
Porra Alegre:

Rua Dr.F.rnesto Di Primia Bed'_W5
- {~EP .. QI5!e-49-~

F{}~E: {051}-33Q-75-6L

.-\~ st:xti~te!ras.

em ('AXiAS 00 SVL:
RusPiÍlhei~ô Machedc, ISi 1; 51
Edifícil! Gemil!i i - ('entro.
F(l~p" í~ ':.1_ '1t:. ~..,

Junho de2000
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embora apresentem massa pa-stosa de
semelhante constituição! 0- que permitiu a
continuidade e ultimação dã- marcha
anal!tica! passando-se. à pesquisa. áa
extratibilidade desses Diamentos.
b)- o resultado dessa segunda etapa! em
ambas as 'assinaturas;--em comparação com
O"S resul.tados obtidos em casuística
experimental do relator, permitem afirmar
categoricamente, que as intensidades de
pigmentos extraídos indicam
distanciamento, entre elas! de. um período
de tempo maior do que um (1) ano!
portanto plena e cientificamente afastada a
possibilidade desses documentos terem sido
produzidos fraudulentamente/ haja vista
falta.rem~lhes os ingredientes
caracterizadores de artificialidader quais
sejam! a recentidade e, principalmente, a
concomitância de produ~ão. ~9t . .
3. Todos os exames e análises

l
realizados e

acima descritoSí seja àe exclusão de
reiteração do uso de mesmo instrumento
escritor, a partir das gritantes diferenças
organolépticas apresentadas pela_s cores,
tonalidades! brilhos, diferenças nas larguras
médias dos traços, e até diferenças de
instrumentos escritores (esferográfica

.~,5 st:xtm:-felras. Porto Alegre:
~m ('AXIA! DO SUL: Rua Dr.Erruistü Di Primio Beclf lOS
R~':: :/mhelro Macbsdo.cl81 i-J 5~ CEP-9151ü-490 ... ~
~'::fido_Ge~ni 1- CeIl!ro. FON E': (051 )-339-75-61-
~Anf'~ H~d :'.1 .. _ 4h - j;l.,
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Porto~~gre,.~~ .fe 2000

pr%f.~os Guido da SilV~ Pereira
Re\ator.

visa verificar a idade relativa de tintas, com
leitura adaptada para demonstração
pericial, ficando as . cromatoplacas
arquivadas e à dísposiÇão dos julgadores.

.'\5 st''\.w:-fe1ra5.

t:D:1 CAXIAS DO Si/L:
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Isemana. Ontem à tarde uma
equipe de assessores do sena· o
dor se encontrou com o pessoal :::i
da produlora para acertar deta.! til
lhes dos programas. o

A expectativa é grande. Já 10
que a1V e o r.ddio representam S.
o caminho mais curto enlte o ~
candidato e o farto número de à,
: 'eltores ainda Indectsos, De !!l.
acordo com In/armações da i:J
recém·lançada homepage do ~
candldatopelista:
61 hllpl/www.crlstovam.com.l1r

os programas da Frente Bra.
sma rropular devem reunir
bom humor e Ironia, evllando
ataques aos adverdrlos. A
n9Bessorla de loaqulm Roriz.
no entanto, <4 avisou que

:::;~~a.,~~~ra~~ct~af:'l~~: 52
aário fez em f994 e o que foi ;J>.
concretizado nos últimos três ~

anos e sete meses de adrnlnls- O

~r~~~ieAf~~~n':~ ~~~:~~ CJ
Bérle levando em conta todos ~
os r.roblemas que vêm Inca· \ rr:I
modando a populaç50 brasl- Z
lIense noa últimos Dnos. E;

MALUMAl'TOS O
ltopM., da Jornal de 8n>JJ1111 til

~

~
Lula pede moJs
pa.rtJcipaçllo

I
Salvador - O candidato da

frente de oposição li
Presldl!nclll da ~epúbl\ca.Luiz
In"clo Lula da Silva (PT). reu
niu cerca de mil militantes de

r:::~~0~odefl~sa1ud:al::dr:;;
ontem, no centro de Salvador.
Em dpldo discurso na Praça
Castro Alves, disse aos .mJII·
tante, que o PT só tem uma
salda para enfrentar o poder
financeiro dll candidatura de

~~::~~~.Ht~~~ljh~ ~a~:~~:
lho." A manlfestaçllo foi
tumulluada. o que levou Lula
a prometer fazer outra caml,
nhada em Salvador. "Sem que
pisem no meu pé". dIsse.
Apressado por causa da agen·
da apertada. Lula chegou à
Praça do Campo Grande. para
o Inicio da caminhada. com 40
mlnulos de atraso.
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Paro. Ciro, déficit
vai trazer recessão

o candidato do PPS A
Presldénda da RepúbUca, CIro
Gomes, disse ontem. em Dela
Horizonte. que o fato de o
GovernlJ ter mascarado 05
números do défldi público é
uma prova eloqüente de que
está perdendo o controle da ec0
nomia do País. "O surto espero·
lallvo da Ásia é delico e deixa o
BrasU de orelha em pé", afu·
DlOU. "I:! faUda do Governo
dizer que o problema é global. O
problema é global e dclJco e cabe
aos governos nadanais respon
sáveis eslarem preparados parll
en/rentá·lo. E Isso só se faz por
melo do equlllbrio das contas",
concluiu. Para ele, o cálculo do
défidt que el<plodiu para 7% do
!'18. Ineolmo com a arrecadação
recorde de 3J'Yo do 1'18, é uma
bomba.relóglo. que quando
explodir valtrazer uma recessão
sem precedentes.

Quem preferir votar na
legenda e não' no candidato
também poderá fazê-lo no pro·
cesso eletrônico de votação.
Basta digitar o número do' parti·
do e confirmar o voto. No dia
da votação, O elellor que nllo
estiver com o título em mãos
poder;! manifestar seu vote
apresentando um documento
oliclal, como a carteira de iuen
tidade, carteira de tmbalho, cer·
tidão de nascimento ou certifl·
cado de reservista.
. O tempo médio para cada
eleitor votar é de um minuto e
meio. Para fadlltar a vida dos
analfabetos. entrelanto, e evitar
qu~ eles fiquem multo além do
tempo médio nas umas. as teclas
dos equipamentos foram pinta.
das de cores diversificadas. A
tecla verde confirma o voto, a
tecla laranJa. comge. A ·mesma
fadlldade para votar terão os .
cegos, uma vez que cada uma
das teclas contém em alto relevo
o seu significado em braJlle.

MAR'" EUG@NIA
ltopM., do Jo<no/ de 8""Jlla
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processo com o mlmero correto.
Para votar nulo, basta digitar um
número Inexistente de candidato
e depois apertar a tecla "confir·
ma". O brasillense que optar
pelo voto em branco poderá
fazê-Io apertando a tecla "bran·
co" seguida da tecla "confirme".

Azeredo desiste do
apolo do Presidente

o presIdente Fernando
Henrique Cardoso mandou avi·
sar ao governador de Minas
Gerais. Eduardo Azeredo
lI'SDB), que· nllo' valiará ao
Estado antes das eleições de 4 de
outubro e ficará longe da campa·
nha que põe em confronlo o seu
PSOB e o PMOB do ex·preslden·
le lIamar Franco e do ex-gover·
nador'Newton Cardoso na dls·

r.:::(~~f~:::':eaq~~~oa~:i
mais a Mlnns porque lá fez sua
parte 'quando compareceu este
mês ao encontro dos prefeitos,
em Belo Horizonte.... confumou
ontem o deputado Raul Belém
«('FL·MG), .em visita ao comitê
cenlral da reeleição de Fernando
Henrique. Com Isso. Azeredo
desistiu de cont;11 com a aluda
de Fernando Henrique na cam·
panha 11 reeleição ao governo de
Minas Gerais.
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República, governador e, finall·
zando, senador, A ordem tem
que ser rigorosamente seguida.

Caso o eleitor erre o número
de seu candidato e apareça na
tela da uma o nome e a foto de
outro postulante. deverá apertar
o bollio "comge" para repetir o

Campanha de
Eymael na Internet

Foi lançada hoje na Internet a
página da campanha de José
Maria Eymael. candidato li
('resid@nda da Repúbllca pelo
('arUdo Sodal Democrata
Cristão (PSDC). Neste "site" os

~~::r~~: Inf:':~õese~~~ra~
candidato e sua campanha,
Também poderão acessar 09
diversos Icones com vulos
temas. De acordo com o ciU\dl
dato. "esta página na Internet é
um canal de comunlcação de
duas vias. onde poderemos estar
Interaglndo com o eleitorado na
busca de sugestões para nosso
plano de campanha. bem como

~:~~ ~s~~d~:'.;~o ~~a~.f1~e~~
Eymael na Inlernet é www.
eymael.org.br. Em poucos dias o
endereço virtual do candidato
será divulgado nas ruas, na cam·
panha de outdoor.
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é mullo Importante. O número
do candldalo a deputado federal
escoUúdo pelo eleitor será o pri·
melro a ser dlgllado na uma ele
trônica. Após a confirmação, o
eleitor volarol para deputado
distrital, seguIdo pelo volo do
candidato li Presldênda da

Luiz Estevão se
livra da lmpugn~ct~

Oa deRem. i .-

bl!lS'lJadores do'
Tribunal Re'
gional Elel·
toral (l'RE) do
DF começa
ram a analisar
pedidos . de
Impugnaçllo
contra oito
candidatos ao
plello deste ano. O primeiro foi
o pedido fello pelo PT p.ra
Impugnaçllo da amdldatun ao
Senado do deputado distrital
Luiz Este\·ão (PMOB) (loto). Os
Juizes nlio aceitaram 09 arguo
mentos apresentados pelo PT,
que pediu a Inelegibilidade de
Estevão por ele 010 ter se afas·
tado do comando de suas
empresas seis meses antes da
data do pleito. como prevê a
Lei EleItoral.
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Criada para 'adUlar a vida
do eleitor e dar 11 população em
menor tempo o multado linal
do pleito. com menos posslbill.
dade de iraudes, a uma elelrônl·
ca pode se tomar o maior vilão
'jas eleições caso a população
não aprenda, a tempo, a uliU:vl·
la. O Distrito Federal. que está
entre as poucas unidades da
Federação que terá a eleição
totalmente Inlormalizada, vai
contar com 3.079 umas, uma em
cada sessão elelloral para rece
ber o Vala de cada UDl dos
1.266.377 elellores braslllenses.

Para votar na uma eletrônica.
o eleitor terol que decorar ou
levar uma "cola" com o número
de seus candidatos. O número
será o canal de entrada para a
uma. Olgitando-o. o elello, teri
acesso ao nome e li foto do cano
dldalo para, enUo. confirmar o

. seu voto. O número do titulo de
eleitor será digitado pelos fun·
conárlos dos tribunais regionais
elellorais que estarão de plantão
no dia 4 de outubro,

A ordem de votação também

Igreja evitará
Influelllclar elellor

Cnmplnas ISPI • A Igreja
evitar;! esle ario Intt~endar os
eleilores para' a formação de

. uma bancada católica no
Congresso, ao contrário dos
evangélicos. que decidiram
pela composição de um bloco
parlamentar próprio. "Isso
sempre leva ao corporativismo
da pior estirpe", disse ontem o
bispo de lales ISC) e coordena·
dor da Pasloral Social da
Conferência Nacional' dos
Bispos do Brasil (CNBBI, dom
Demetrio Valenlini. "Não que·
remos nos comparar a uma
UOR (União Democrática
RurallstD). que deseja proleger
apenas os seus Inleresses",
confirmou o bispo de JI'
Paraná IRO), dom Antonio
I'ossanal. "A Igreja não quer
usar o Parlamento para tirar
vantagem". tnsistlu dom
Oemetno.
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pelos desembargadores.
Faltam analisar ainda os
pedidos de impugnação dos
candidatos Márcio Guima
rães eAndré Luiz Pires Cos
ta, os dois disputando uma
das 24 vagas da Câmara
Legislativa pelo PSDB, acu
sados de não ter o tempo de
filiação partidária exigido
porJei.

Já o deputado Luiz Este
vão teve seu registro contes
tado pelo Pr, que alegou
não ter o parlamentar. se
desligado de suas ativida
des empresâriais - ele é pro
prietário do Çrupo OK - três
meses antes da eleição,
outra exigência da Lei Elei
toral. O pedido não foi aca
tado, assim como-aconteceu
com Osório Adriano. acusa
do pelo advogado e candi
dato peemedebista. Pedro
Calmon. de cometer crimes
contra a ordem econômica e
tributária. - .

Outros dez candidatos
tiveram seus registros can
celados porque desistiram
da campanha ou não apre
sentaram toda a documen-

3~~";i~L';0 FE[:Er~:.A.L

C:::nseito C;'!:: Étiez e Qe~~·r~ Per1~menter

/?:r:.p.. lI'

Fls.

TRE rejeita impugnações
Seis dos oito pedidos de

impugnação contra os regis
tros de candidatos às elei
ções no Distrito Federal já
foram analisados pelos

.desembargadores do Tnou
nal Regional Eleitoral (
rRE). Todos foram negados.
entre eles os contra o pee
medebista Luiz Estevão.
candidato ao Senado, e con
tra o deputado federal Osó
rio Adriano (PfL). que tenta
a reeleição. O prazo para
análise dos pedidos acaba
nesta quinta-feira.

Os candidatos a deputa
do distrital Trajano Jardim
(PCB), Gilson Araújo (
PSDC), Roubson de Cer
queira Ramos (PSD) e Erí
pedes Camargo (Pr). que.
foram alvo de pedidos de
impugnação pelo Ministé
rio Público Eleitoral (MPE).
podem respirar aliviados.
porque os desembargadores
rejeitaram os argumentos
do MPE e confirmaram os
registros.

Dos 786 candidatos.
pouco mais de 300 já tive
ram seus pedidos de regis-

DIÁRlO DO SENADO FEDÊRAi -SUPLEMENTO

exibido duas vezes ao dia. cada
uma com 50 minutos de duração.

Senado
A ordem dos candidatos para

o Senado será a mesma. com o
PSTIJ saindo na frente. O que vai
mudai é o tempo a que cada um
dos candidatos terá direito. O
candidato do PMDB; deputado
distrital Luiz EsteVão. terá três
minutos.

AUgusto Carvalho (Pl'S), can
didato da coügação Governo 24
Horas. terá dois minutos e 58
segundos. ea viee-governadora
Arlete Sampaio (PT). um minu
tos e 53 segundos. Os demais
candidatos terão 25 segundos
cada. Candidatos a governador e
a senador ocupazão a te1inha às
segundas, quartas e sextas-feiras.
Já os candidatos à Presidência da
República e às câmaras Federal e
estaduais. às terças e quintls-fei
ras e sábado.

~

I

PCO----- --- 575
Frente BrOSilici Popular 3m545
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Partido Tempo
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ia eleitoral dos candidfltos a governador do DF

aior tempo
;meou.Mes

ou que vai
dos, a que
objetiva. "
críticas, as
stas", ante
asüia.
candidatos,
) não desa
lrimeiro e o
.a dia, serão
ldos. anali
:Ie cada um
uem puder
lOS o que o
.determina
lr o último.
ter de pron
io", disse o
tchuck. um
acampanha
le.
la vez. terá a
es~tarpro

ainda. outra
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- Análise do Caso Apresentado

V.1 - A escolha do Neg'ócio Jurídico mais Econõ:nico

\'.2 - A Licitude do Negócio

V.3 - A ,Realização do Negócio J:ndir:to

VA - Inocorrência do Abuso da Fcrr'~1

V.5 - Inexistência da Simulação Tri ....á.-in
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II - O Maniqueísmo Tributário

lll- Distinção entre Evasão e Elisão

IV -Interpretação da Legislação Tril:::.:.tá:ia

V.6 - Inocorrência de Fraude Fisca!

V1 - A Capacidade Tribu,ária Ativa

VII - Conclusões.
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oK Empreendimentos

A QUESTo:\O

A CONSULTA

Advogados Associados

As empresas, Grupo

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

No caso acima descrito, teria havido alguma infração à

legislação nibutiria, corr o evasão, sonegação ou fraude fiscal? AfmaL sob o

ponto de vista niburmo, como se classifica tal operação?

A empresa denominada "A", orga.nizada como

sociedade anônima, cujo objeto social é a atividade agropecuária. possuia como

única propriedade imobiliária, um conjunto de glebas contíguas; a citada
:;:.. .

empresa "A" pactuou alienar a totalidade desta área aos cor:sulentes. cmn

cláusula de recompra. Ao realizar-se a opcr:lç~o de alienação, optou-se, tenào

em vista o fato já mencionado de o único patrimônio imc:Jiliário da empresa

"A" ser constituído pelos imóveis que formam o conjunto de gkbas contig~as,

por fazer a cessão de di~ 'os, re13rivos à totalidade das süas ações. aos

cor.suJentes. A vantagem de 131 ãperação ê a de evitar a incidênCia tio imposTO

d2 tr::msmis3ão sobre bens i.rnóvcis - rrBI, devido na oper::çào' de compra e

"cnda h'enrualmente feita diretamente, mcciamc a alienação dos cil:::I!"'';

o lmo"elS.

Imobiliários Ltda e Grupo OK Consnuções e Incorporações S/A, e 'a ~~ssoa

fisica, Luis Esteyão de Oliveira Neto, expõem o caso e fonTIulam a questão

abaixo tr~scritGs.
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1- INTRODUÇ..\O

Quinta-feira 22 01757

\..
/ ..".

. ;:v

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL _SUPLEMENTO

15170sirIs Lopes Filho &Azevedo Lopes
Advogodos Associodos

4

reduzir o montante que seria devido de tri~uto, caso nfio tivesse sido utilizada tal
fonna de auro--organiZaçào ~bul.ária

TI - O MANIQLTtÍSMO TRIBUT.4..PJO

Ae\'asãc tributária ,é c~eQz2cla como a a11\id3.de ou
omiss50 ilícita para se aícanç; a redução de c~ga· trihtária de um dete:minaào

tributo. No ·~ou campo de'abra:'gência, tem-se desde a pIitica de in::-~ç'ões' ,

administativas à legislação tributária, omissão de declaração ou de i:-'ez:tificaçào

como ecntribuinte, inaá4nplência, morosidade, até a prática de crimes ':~:::~:r<: a

ord~m tributária, genericamente denominados de sonegação e, em alguns casos,
cc fraude..

.A teoria tributária, na. área do não pagamento do

tributq, contém duas figuras que, embora apresentem o mesmo resultado _não

pag2mcnto do tributo ou seu pagamento a menor _ têm COntornos e

peculiaridades próprios. Trata-se da eyasão trib~~a e·da elisão tributária

Jáii elis5:o tributária, a ·evitaçàô tributária, a economia

.J,,' tribU(o~ ou a designação mais vulgariZada, o planejamento 'ribu:m;o. pode

ser dcfmida ,como a prática,de .atos QU· negócios juriéücos licitos ou a sua

abstenção, objetiVa:1do reduzi:: ou elimim:r op~ga:m~to de tributos.

A ·.fronteira entre essas d..2S figuras, embor~
con: ~irua1menre idenrificável;:toma_se,em face dos casos concretos a serem

submetidos ã classificação adequada. situada muitas vezes nll."713 área cinzenta

,. :SE!lo~.~::~~_:. cE0Er:.-==YL .
c:;':_...:.. :. t; ~.; ;, :-~i': .": =1"""rr,:;"\~?"

&~-·"'-_Z_'...:_js
~~ '_.__.':__._---_.- I_~-::~~!: ;. ,~: /

g.;;;s. Q: Oi: :c::!lê~Ei. $;lJQ 102-~ . or·:'Ce:;· 70.c7O:915 • Te!: (061 j JZ1'3S [7·-.:=: (06! J'Z26.0S66
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Uma matéria que tem sido veiculada constantemente

no País, nos últimos temp'os, é a significativa inefic6cia da n0l111a tributirid.. Dito. .
de outn fOTIna, há um hiato entre a abrangência teóricá da norma tributáJia e a

sua efetiva aplicação ao universo tributário, que cOlTesponde, segundo

estimativas, a cinqüenta por cento dabase geraI tributária existente.

Dentre as.tentativas de reduzir esse hiato de incficá:ia

da nonna niburária, foi encaminhado ao legislCl.tlyo f~dcral o projeto de I~i

complemem:rr n° i7/99, que prevê mecanis1-,io pilla coib~r o. planejamento

trlDutá:Lio,bastame utilizado no País, para proporcioil::T a chJffiada economia de

mbutos, quanào tal planejam~nto envolve abuso de direito, fraude, ou abuso da

forma jurídica.

Portanto, no universo tribu~Srio, e mesmo na opinião

pública, a questão do não p~gainento genérico de tributo tem merecido a ate~ç~o

tanto dos técnicos especializadoscrn matéria trRHltária, quanto élo legislador e

do pbvo em geral, embora a compreensão COlTcta envolvanecess::lriamcr.te o

exame da tenninologia adequa4a aos variados. fenômenos que propiciam o não

~'lgamento de rri1{uto, ou o seu pagamento a menor.

Nessa linha, o legislador triJutário, pcia produção de

no:mas dotadas, de cQ'nÍpiê~idade ·e vmiabili~adc crescentes, aliada à carga
"-:;:-.; "0°_- ~ • - • - .1.· ....... '

mbutiria global .~ indi...;idual elevadas, tem con'fi:buído p~3 tomar cada dia mais

arraente o:chçmado, planej8mento tributário~:: como engenàaria ,.destinada a

o1756 Quinta-feira 22



Nesse sentic' \ a cloutina anr;lo-saxã adota

tcrminologia adequada: "tm: el'asion", e\'asão tributá..ria; "lax al'oidance", elisão
tributária.

-.
O primeiro elemento distintivo entre as duas figuras é a

licitude ou não dos meios utilizados no anferimento das var~tagens tributtriiJs:
meios lícitos - eli.:;ão -, ilícitos _evasão.
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o OI' o 1" reduzir ou retardar oindivíduo tendente a, por meIOS I ICItos, e rmmar,

pagamento de tributo efetivamente devid~_" ("Eiisão e Evasão Fiscd," p. 37.

IBET/BUSHATSKY, 19T'

De Outra parte, adota-se a conceituação de Marco

Aurélio Greco e Elisabeth Libertuci de que "entende-se por eIisão fiscal a

prática de atos ou negócios (ou eventualmente a não prática dOs mesmos), com o

objetivo de eIilt."'1Ínar ou diminuir a c~rg:' túbutária_ ("Para Uma Norma Geral
Antiel~são, p. 1, IOB, 2000)

o objetivo eccnâmiço das d:.ras figuras é o mesmo:

aringimento de ll.TJ1 resultado tributário vantajoso_ Na elisão. o contribuinte,

àe'1tre as várias alternativas que o ordenamento tributário propicia, escolhe a

exte:-iorizaç3:o d:l fonna juríci.ica lícita, qu~ mais lhe convier. Na evasão, os

meios são ilícitos, embora as motivações e os iiP..s sejam idênticos aos da eEsão.

Outro elemento diferc::!ciador é o temporaL ~a elisão,

evita-se a ocorrência do fato gerado;:" pela prática de negócio alternativo fora da

áre~ de incidência tributá.ia, ou mesmo omissão de ação que implicaria na

ocorrência do fato gerador. Na evasão, hã oculta-ia do fato gerador, impedindo

t;; :~,~2~~-"-~2~
Fi~ 7 -:. c::: 1-- /Í

- . ..·..---T}-t-.l--.7
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Há efetivamente um clima de tensão. De wn lado, o

Fisco, visando a dar'o máximo de eficácia à norma tributária, e obter, por

cons~qüência, a arrccad~ção potcIlcial prevista.em lei. De-{)~tra parte, o

contribuirlte,~' rocurando, na observância da lei (evitação)ou na sua infringência

(evasão), evitar ou reàuzir o tributo a ser pago.

o conceito de evasão, fonnulado por Sampaio Dária, é utilizado neste parecer.

Com efeito, o citado autor a entende como <la ação consciente~ e yol~~ária do

É que há um confronto entre os interesses arrecadatórios do Fisco e a

necessidade de segurança jirrídica, que-os contribuintes ahnejam obter, na

realização de seus negócios, objetivando pagflI";PII1rAorní~eldetribt1to.

Osiris Lopes Filno rJ,. /-V.'OvtJUU L'...Jr-;v.)
AdvogadoS Associcdos

SE\~;;'DC :=EDEHftL
:L _ ~; ::.tiCê. 9. C€cor::: ?;;rtame~

C...'"'se:l'-_· u~ 2 I .L..-;r

~-'" ~. '11 ," Ü'
F~ . I

No campo da lici!t7d~, o contrib\lÍI1:te? inspirLido pela

liberdade de contratar consagrada no.si~tema juIidico.< e 'no princípio

constitucional. àe que ninguém está obrigado a fazer ollnãoü:'ze'f alguirtâ coisa,

senão ernvirtudeda lei (art. 5°, TI de Constituição Fecleral), procuradesenvoÍver
o-o -. -.

a sua atividade diminuindo seus custoso'Um deles é o relati~o ao ônus,tributhioo

Ill- DiSTINçAO ENTRBELISÃO E EVAS.';'O
1rp.porta ressaltar, .para .obtenção de clareza

tenninológ,ica e de conteúdo, ,advertir que nqg sç.adotíl;. neste trabalho, como

sinônimos,. os conceitos' deelisão e evasão lícita.Aevasio;será-sempre

empresada con:~ utilização de comportamento iHcito, paia e1ínrinro: oti réo.uzir a

carga tributária devida.
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circunstâncias materiais. O pressuposto, pois, é a anterior existência do fato

gerador, que é ocultado ao fisco.
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Se o negócio jurídico adotar foma que incorra em

q~quer das hipóteses do art. 102 do Código Civil, cuja conseqüênci~ seja a de

prejudicar os interesses arrceadatórios do Fisco, será suscetível de anulação,

segundo O art. lOS do Código Civil.

SEt·I.~.:.·t .... ~=:::E~~,L

Clóvis Bevilaqua define a sirriUlação corno: "a

declaração eng~osa da vontade, visando a' produzir efeito diverso do

ost~"ame~1te indicado". Portanto, na sirnclação fiscal, há mna aparência

eng:t."!osadc licitude, que esconde·ou defom1a o efeito real pretendido.

Com referência a conluio é de ressaltar que consiste no

ajuste doloso entre duas ou m:ris pessoas, visando a obter os mesmos resultados

d:l. frãude e da sonegação. Não se trata de figura autônoma., eis q~e exige haja

scne~ação O~·fi-..ude, qualificridapeJo concurso de agentes..

IV ~'A ~T:t:fu")RETAÇ10 1iALEGISLAÇ_~O TR!BUT..L.~lJ\
I

, Para aplicar a lei tributá..-ia, como, de re~o, qualquer

lei~ é necessá.'Ío compreender-se o seu sentido e alcance.

A Lei nO 8.137 de 27-12-~O elencou.um complexo de

ripos, denominaàos de "crimes contr<- a ordem tribt:tjrüt, que têm sido

. desi~dos genericamente como sonegação.

S.:;.5: Q. ~::. Sft.VllCt!e. s=: 102· a:~.:·o?,CeP: :C.OiOo'?15· TeI: [o:,lj ::;<1.381 i . Fo:: 106: i :26·0866
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Há ainda a simulação, como prc"istu no m1. 102 do

Código Civil, que estabelece que "haverá simulüção nos atos jurídicos em gerd,

quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a

quem se conferem ou se transrnitem~ quando contiverem declaração, confissão,

condição ou cláusula não verdadeira; qua..'1do os instrumentos particulares forem

antedatados, ou pós-r'1+>:lr1()' " _. -r-;--\C::::'~;

Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa
tendenle a impedir ou retarda;', total ou parciolmeme.
a ocorrência do fato gerador da obrigação trihutárj·'1
principal, ou a excluir ou modifit;ar as sues
características essenciais, de modo a redu:ir o
montanle do imposto de"ide, ou a (liferir o seu

pagamento.

Art. !3 - Conluio é o ajuste doloso e11lre duas ou mois
pessoas naturais ou jurÍdica.~, "isando qualquer dos
efeitos refendos nos artigos -:1 e 72".

A lei nO 4.502/64, matriz do imposto sobre produtos,

industrializados, defmiu três modalidades de evasão: ascnegação, a frau~e e a

simulação, nos arts. 71 a 73, abaixo transcritos:
"Arf. 71 - :)ol1egaçao é lcda ação ou olllissão dolosa
tendeme a impedir ou retardar, lotaI ou parcialmente.
o conhecimento por parte da autoridade fa=endéria da
ocorrência do feiO gewdor da obrigação trióIllária
principal. sua nature:a ou circunstâncias materiais.
das condições pessoais do contribuinte, suscetiveis de
afcrar a obrigação tributárta principal ou o crédito

correspondel7le.

Oslris LOpeS I'II!lO (:J.. r\t..r:;;vr:;;uv '-'--'r--''-''-'

Advogados Associados

° FIsco de tomar conl;ecimento da sua ocoIT.ência, au da sua naweza ou

7
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o professor Gilberto de tJIhoa Canto (3) faz a seguinte

critica a esse método interpretativo (Gilberto Ulhoa Canto, em "Elisão e Evasão

Fiscal", monografia contida no livro de igual denominação, p. 19):

II - dos efeitos efetivamente ocorridos. ..

"3.12. - Absurdo é . ao que penscr,-Tii=er que para

efeitos tributários pode ser abush'o o recurso aformas

de direito privado que neste são legitimas. pois a

abUSividade l1àa.de_corre de prescrição de lei alguma.

senão. e apenas. da COlil'icção de algum agel11e da

administração pública ou de magistrado de que o

legislador 'leria querido di=er, ao expedir a lei, muito

mais do que ele efetivamente disse. É claro que a

realidade econômica se apresenta como pressuposto

lógico relevante dos tributos, mas só .cf preseme na

obi-igação tributária se tiver sido 'juridici=ado" pela

lei, dado oprincípio da legalidade. lO

v - AN.Á.LIS.i: DO CAS:) APRESE~lADO

V.I. A ESCOLHA DO NEGÓCIO JURÍDICO IVJAIS ECONÔMICO

FEITO PELOS CONSIJLENTES

A primeira indagação é acerca da licitude da escolha

f~ita pelos consulentes, ao terem adotado um procedimento negocial, que lhes

possibilitou, na tr~sação realizada, eliminar a exigência tributária

SE.:··:.-'.C>: '':-::C:i::FV..L

~';~~~!:.~=~/~I
5.A.S. Q. 06 Ec:. SlôlVeOele, s:::J? 102· Brcstio· 0;:. Ce;:: 70.070-915· rei: (061) 321·3817. Fex: (061)226.0866
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Ar!. JJ8. A definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se:
1- da validade jurídica dos efetivamente praticados

pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros. bem

como da nature:a do seu objeto ou dos seus efeitos:

o processo para se determinar o conteúdo e sentido da

norma, chama-se interpretação da lei. À interpretação da lei tributária deve ser

realizada pelos processos comuns a todo o direito.

Todavia, por iníh ncia dad,outrina existente no direito

alemão, suíço e italiano, por ocasião da edição do Código Tributário Nacional,

foi veiculada a possível importação de método interpretativo designado por

interpretação econômica do Direito Tributá.io, destinado à coibir o abuso das

fonnas jurídicas e valorizar a relevância do seu conteúdo econômico.

Essa teoria encontrou alguns seguic,iore$,' que com ba:;e

no art. 118 do CTN., c/c os artigos 109 e 110, consideram acolhid::: a

interpretaçiio econômica no Direito Tributário pátrio.

OSiíis Lopes Filho & AZev?qQ LUf.Jv~
Advogados Associodo~ .' .

DIÁRIO D'O SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Eis os dispositiv.o~ mencionado$.;

"Art 109. Os principios gerais de. direito privado
utilizam-se para pesquisa da definição. do conteúdo e
do-alcance de seus institutos. conceitos e fOn7WS, r.ias
não para definição.dos respectivos efeitos lribwérios.

Art. 11qJ A lei triburáriâ nãO pôdê altitarcidejil1lçJu.
o conteúdo e o alcance de institutoS,: conceitos e
fom/as I'de direito pi;vado utili:ados, ,expr.essa ou
implicil6menre, pelà ConstÍluiçãó Federal.' pelas
Constit~lições dos Estados. ou pelas Leis Orgãnicas do
Distrito Federal ou dos Municípios para definir ou
limitar competênci·"s tributárias.
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Se é ceno -t}l:ie-e -cidadno deve fielmente comr.buir

p<rra os gastos cúleti\'os, segundo :'s nonn~ legais em

vigor, não é menos Certo que dcIe.o Fisco n:o po~e

esp:::1 ar pagamento de montante superior ao que a lei

Ihc imç.õe, eis que, pelo excesso, o qu~ haveria se1ia

mcra doaç5.o."

"O contribuinte qtl~ escolhe o modo de atingir

resulmdos econômicos ou fin:mceiros segunrlo o

crjtéri~ de suporTar o menor ônus fisc~l que a lei

pcnnire, não evidencia, só por isso, falta de civismo 011

espí.ito pú:';lico.

DIÁRIO no

OSiíis Lopes Filho &. N..eve(~u LUl-J~~
Advogados ~ociados

Gilb~11o Ulhoa Camo, na mc;)ograíia já.mencionac:l,

ob-;cn'a a respeito:

r\ii:i.s. a lei nO 6.404, de 15-12-76, rr.g.uladl1ra das

sociedades anônimas, cri1 sea ;::11. 154, §2°, "a", VCd3 ao a':minis~rador "p6i~:::::

<::to de lihe:::.liódt> ~ CUS!:! d3 c0!TIpanhi::." .
. .

.-\dc~lais, o ;::n.. 153, que estabdece a con:eiru~ç~o do

cc\'.:.r de diliGeiicia, ;} $er obs;;T'\'ado pelo dirigente da err:;1resa, .:Espüc que "o

adrninistT:ldor da COJillx;n.hi:l c1.:\'c cmprfgar, no exercicio de suas funções, o

cuidado e 3 djli~êi1cj3 qu~ rodo homem ativo e probo costwIlJ emprcg:'J' na

aàmi'lisrraç:io ~os seus propr:os negócios."

POnJ1ltO, a legislaç50. pánia agasalha a oriel1t:Jç50,

acolhedora d3 tese de quc, àrnrro da licirude do negócio. deve o adminisrrador

I:

·SEf·~.~\:::~ F2'D'cRt~L

C~n:;êii1(' ':;J; ~ti:.;. :; ;:'-:;~:-:.., ??riamari~~(

~Pl.:'·.·Z :~

e'.. /i./ J-j I.." , --- ---·-··+-ft;7 ~I
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Todavia, os consulentcs escolheram outro camir.ho

para· obter o direito de usar e dispor de tais glebas, aproveit2ndo-se da

pe:uliaridade de a· empresa alienante, sociedade anônima, ter o seu capital

concentradO em poder de poucos acionistas.

É certo que há no direito uma fulldamentação moral.

Disso resulta a indagação: está adstrito moralmente o cidadão a utilizsr,

civicamente, a transação que implique em mcior p~gamení.o de tributo?

5AS. Q. Dó :c. Seweoere. = i C2 • Brcsillc • ;ir •Ceo: 70.:70·91:: • ~ei: (á" i) 321·3617 • ;:ex: (oó 11 ~6·05Óó . .'.

Ponanto, se a fonna ju...'Ídica adorada produz os

mesmos efeitos da que seria a típica do negócio - re,üízação da compra e venda

_ mas obtendo os intervenientes na transação o mesmo resultado econômico,

não há o que se questionar, quanto à licitude da formulação u.tilizada, eis que

prevista no ordenamento juridico.

Recorde-se que õ objetivo inicial d~ transação era a

aqui:sção de nove glebas rurais contigüaS 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 - ITBI - da

competê::cia municipal.

AnterioIDlente já se referiu que o direito constitucioncl

_pátrio consagra o princípio de que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer

alguma coisa, senão em virtude da lei. por conseqüência, na ordem privada tem

se como v-jgorante o primado da autonomia da vontade, e, no plano negoci:l, a

liberdade de contratar.



arczr cem menor ônus tributi.'io.

sido realizada a compra e venda da citada gleba.
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Não ocorreu a evasjo, eis que não se esrá ccult:mdo

fato gerador, instaurador da obrigação tributária.

\'.3. - A Y?r:ALIZ.~çA6 De NEGÓCIO INDf. ETO

Os contribuintes, pela operação realizada, se 0IUiri~·ar.1

àa prárica do negócio de compra e venda anres da ~a rcaJ:zação; ponanto, não

OCOlreu o fato gerador do ITBr, .arcndiuo o pressuposto de que o negócio

a!tel1lativo realizado é [onnal e objetivameme lícito.

A aquisiç~o do capital ~c.ionário da empresa "A"

CO:1SÍSlC em r."gócio indireto. Trma· se da ut.ilizaç~o de negócio jurídico típi::o, a

aqui.:;ição do conrrole da empresa "A" - por cess;{o de t9Uê-.s as suas ações _

\'isando a al:::ançar resultados atípicos :l esse negócio, m<:s objetiva e

economicamente serr;elbnte ao que seria conseguido pelo ne~ócio típico

tigt:isi';:;lo da Foprieà~de d:1s citad.::s glebas.

nibutária. É o caso descrito, pois a cessão das ações da empresa "A", tom0:1

supérnua a transmissão da proprieo2.de das citada:. glcb3.s, impedindo a

insrat:r;,~ão da obrigação tributária, no .unbito do !TB!.

Albeno Xavier, a respeito do n~goclO IDólreto,

apoiando-se em ASCARELLI. explica, com a habitual clareza, o funcion:iII1enro

do negócio indireto (:1..10::110 Xavier, Manual de Direito Fiscal.p. 275):

;";.5. Q. C6 :::. Be.'VeQele. se::: :02· ::::z~. C.;:· :::e:::; ~C.:;:H15· !el; 1061} ~<J·~!!ii. i'::JX: 106:: 226.:;866
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A licitude da operação d~ cessão das :lções é clara, pois

se ::rata de negócio disciplinado per nosso ordenamento jurídico. Anteriormente,

ao se fazer a distinção entre evasão e e1isão, esclareceu-se que os motivos c a

finaliàac!e são comuns às duas figuras.

Um dos critérios diStÜ1t1vOS clltre evasào e evitação

nil.Jut6ria é a licitude oú licitude do negócio. ~o caso, há.3. utilização da

opcr3.ção dotada de 1egalioadc, posto que pre'vistano ordenamento ju..'idico

brasileiro.

lícito. da ocorrência do fato gerador, e. portanto, da instauração àa obrigação

Outro critério é o relativo ao momento de ocorrência

do fato ger~dor. ~a e1is3.0, elimina-se a possibilidade, por pr~tica dé negócio

Viu-se, na desçíição do caso, que os consulen1es

optaram, como objetivo de poder dispor das cit::d.as glebas, únicas propriedades

imobiliárias Ja alienante, por adquirir todo o seu controle aciomirio. O?rcu-se

por llecócio lícito, previsto '. o ordenamento juríd: -:0 brasilieiro. ~ão houve

cm:ificialismo na operação, mas utilização da fOlma jul'idica., ~ão <:lDusiva, p:!:"a

ot~cnç~o do mesmo resultado econômico que teria ::,iCo alcançac.J. caso t;vessc

procurar a fonna juridica prevista no ordenamento jwidico, que lhe possibiliic

v.~. - A LICITUDE no NEGÓCIO

13 1526 Osiris LOpeS rllno Cf.. N:v,veuv L..VJ-''-'''''
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Há duas simações, a seguir Úl1clisadas, que podem

comprometer, segundo a doutrina, a licimde da cper::::çiio realizada pdos

consulentes: o ::::buso da forma ou a existência de simu~açã0.
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A obrigação tributtria só existe em fJl1ç:io eb lei. O

faro gerador, prcvis50 aDstTé'.Ia na lei, cuj;;.- ocorr:3ncia dará ensejo à cri3ção da

obriga;;:::'io n'ibur::í.Jia, :!fora a sua pre\1são genérica, exige especificação na lei.

Diro de OUITa forma., o sistema não é aberto, necessita que :l descrição de cada

ti~.o de faro gcra(~ ·r, seja determinada na lei. Não pod: o intélprcte ou ojulg~dor

uti~izc:r a interpretação para exigir imposto, com b3.Se no abuso da fonna ou

prewlência do COnteúdo econômico, pois se estaria Cl1a.lldo, por imE'rpretJção,

novo fato gerador, em usilrpação d~s poderes do legislador. No caso, prevalece a

licitude do negócio juridico inuireto.

V.s. - Ii\'EXISTÊi\CL~ DA SL\l\..:LAÇAo TRI::r.l;TAR.I.A...

j\ào o::or.é:nte :1 simlll::lção, c, no CtiSO em ;)("0, o

,--~C~El.::· .~'.

É típico da si.l11ulaçjo rriiJmária configurar fo;-rna de

fuga ao u'j!JlltQ devido, pela práric:l dos ~lcg:óe;os <:p::lfCnlemenre lícitos.

A pririca da simu!açiio. que configure illlla das

]~:;)0;CS~S do ;Ir:. l02, do CóCig0 Civil, se implicar em l'rej-.:izo do Er8110, é

sus::e',ívd de TIulidRde, segundo a c()l11binü~à() do ~rtigos l03 e l05. do ciraào

Código

lle-gócio foi e[cm'amcmc' re:::li7ado - Ccss;o dJ inregralidade das ações de

sociedacie anônima - pela fonTI:! cl~ negócio indireto. que produziu os mesmos

eL:itos ccon61"icas como se tivesse sldo usada a fonna de negécio direto, não há

como prosperar a invalidação àa operô-ção realizada. É que s~J1do lícito o meio

empregado, está-se no campo ca elisào triblttária.

c-

--1- --

ç::_;.~..;~;;-~.: .~::. ;:::-::'2 ? ~:e-::;.:í·:- ; ;:--:::-i-2-i~::;:"

1ZL:.jL- ~., -Z -.-2;J.
::Js i "'"'y/ ~ / .

l' vê; ~:-1

"O que atrás já se disse leva-nos a conch~ir que' o

negócio fiscalmeiite menos oneroso, em qu~ se não

verifica uma simuI::!ção, se integra na c3tegoria

dogmática do negócio indin.to, ou seja, um negócio a

que as partes recorrem para através de:e atingir uns

diversos dos que representam a estrutura tipica daquele

esquema negucial".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

1528 USlflS Lüt)t:;::i rliI lU o. r\J-"-''' "-' ..... "-'

AdvogadoS AsSociados

Embora alguns técnicos, principaln:~ntc os que

pari.1C1pam da ad~nillisITação tributária, pratique::I1 a churnada interprct:ição

econômica no Direito Tribut:mo, em real~dade, es:..e processo de determinaç.1o

do semido, e alc~,ce da norma, não tem acclltida no ordenamento jw-idico

brasileiro. nem m~srno na jw-isprudência dO:;11Ínante.

SE?~.!\2~=··. F:'~:~·~=::i~~L

Na parte introdm6ria deste parecer, foi mencion<ldo

e~~isí.ir projeto de lei complementar pretendendo introduzir dáusula mltielisiva

ne CódiGO Tributário Nacional, para impdir o ::lbso do direita e o 2.b:.J.sa da

forrnà juridica.

IVA. - INOCORPÊNClA DO ABUSO DA FORj\·L--\
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A fraude pressupõe sempre a existência de aç5.o Oll

omissão ilícit~s. Se o contribuinte evita a ocorrência da fato gerador. pcb

adoçào de outro negócio, propiciado pelo Direito, n~o há que se falar em fraude,

eis qt:e a aIten~al;va utilizada é dotada de licitude.

Como as.sinala Samp:?io Doria (obra citada, pp 57 a

59), há aS':,cctos comuns à e1isão e à fr:lUde: aç50, intenção, finaliàacie e

resultado.

SAS. Q. 06 :0_ 5elVeoere. se::: 102 • 2:cs'JJo . OF·•.e-e:J: 70 CiO-915· 7e:: (0611321.3817 . _cx: (0611 226-0e66

A distinção dar-se-á pelo exame dos meios cfic:..:mcs

empre[ados para a consumação. Na fraude, os meios são ilícitos, vale dizer.

contém falsÍ\~ade; na elisão, são licito., como no C:lSO presente.

o outro crit6rio distü:rivo é o mOmento em que foram

pratiead\"s os z.tos, visando a evit<:r, retardar ou_reduzir o pél.ga.IIlento do tributo.

Pratic3dos antes da ocorr2ncia do fato gera~o:-, tem-se elisão; praticados

concom.itante~:nente ou <:!pôs a ocolTênciado fatogerauor, tem-se fraude.

A conjugação dos referidos critérios disti:1tivos

possibilita o en·~ndimento de que o eu.:;o aprescr.t<ldo não configura fraude, mas,

sim, elisão. O negócio jwídico foi prati..cado antes que tivesse ocorrido o fato

gerador de ITBI e o neg6cio jurídico indireto, está previsto na legisJaç~o do

Pais, tendo havido, port:.nto, licitude no meio empregado.

(:jÚnho de 2000
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Osiris LOpeS riino c:;.. j-\i,.;;;vO.....v L,.•..;I'-"'-''''
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No caso, em exame não ocorreu o fato gerador do

ITBf, posto que praticado ne~ócio jurídico indireto, sem a..--rificio malicioso.

Gilbeno de Ulhoa Canto (obra cit:lda, p. 39) observa:

~ ~ 5\ :::. 06. .E~_ SelVe:::ere. SC~ i C1 - 8r== .. ~r .. Ce~: 70.C70·Ç:15 . ~e!: (061) 321·361 j • ;:0· iü6 ~ ~ 226-08:6

A redação do dispositivo n~o é a m::is feli:.. Se n50 se

"Para que se configure a hipótese prevista no art. Tl da

Lei no. 4.502.164 é necessário que a omissão tenha sido

dolosa, como consta do seu enunciado, não apenas de

mera volição, mas , sim, como caracteristica da

valorizar o caráter doloso da ação ou omissão, ter-se-ia qn~ a ir.arivid~fe de

qualCluer -pessoa, proprietária de imóvel, que n~o dc;;ej:lSse aliená-lo, est:::ria

resuitando em fi.·aude, posto que sua i..ércia provocaria a n[o occ,núlcia do ;ato

!'.erador do lTBI.

De inicio, cumpre ressultar quc a fraud~

necesSari:llIlcnte se refere a fato gerador já ocorrido.

A fraude, como tipificada no art. 72 da Lei no.

4.502,de 30 de novembro de 19~4, "é toda a ação ou omissão dolosa tendent~ a

imp~dir ou retardar, total ou parciahnente, a ocorrência do fato gerador da

obrigação tribuiária principal, ou a excluir ou modificar as suas característicns

essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devidõ;'"Ou a diferir o seu

pagamento."

V.G -lNCCCRRÊNCIA DE FRAUDE Fl~CAL

17
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Correio Braziliense 02/06/99

Junho de 2000
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Osiris Lopes Filno ($'. PJ..f;jVtJUU ~Ut--'ç;,)
AdvOgcdOS AsSociodos

OAB: DF 11.794

ESte é o meu entenaimento.

C::-~l'.: '.- ~.w .:,r; C;E·:-:'::~.L

-.... f·
Cf:"~"c:'-''''---

OSIRlS DE .-\ZE\"I:DO Lor::s nUlo

Brasília, 23 de fevereiro de 2000.

Considerada a àescrição àos fatos e o negócio jurídico

indireto praticado, pelos consule~ltes -aquisição da integrcldade das ações da

empresa "A" _ e..itando-se o pagamento do iTBi. pelas razões CXi ·ostas aó

longo desrre trabalho. em especial as con:tantes do item V, SO:1 ele parecer ~e

q~e se configurou a elisão tribut?.ria, \'a1e dizer, p];mejamento tributá.ri.o lici~(I;

por conseqüência, não ocorreram a fraude, a soncg.açi'io ou :1 evasão rributirias,

:< }?',':'~7i?l /i

SA;. Q.C~:c. Se:ve::src.S:!: 102, Brcsiüc·O;:·:::eo: ;:.:;:.;"i.5· ie::·(:l:::32:.:;5i7. F=:<: ::Jt~ :2::.:S~~

\,1- CONCLUSÕES

Importante lembrar, que o questionamento ju.-idico que

eventualmente venha a ser feito em relação ao caso consultado, para cobrança

do ITBI, só terá legitirnid.:l.de se realizado pelo mtmici?lo mde estãosit'.l~dos os

imóveis descritos na consulta, eis que o ITBI é im?o~-õ·· de competênc;

municipal, A titularidade da capacidade nibuti-ia ati'\a é exclusiva do município

de situação àos imóveis.

o1772 Quinta-feira 22
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Declaração do Secretário Geral do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios

02/06/99

ltm~o de 2000

{-\ ---I ';-
.: /.-~----bL- (J

1.. I ! I [

r-~

;:~-:;;:~.~: ...~
. ~.:. '}: =~::é -:: ~::::--,~ -;~·:~~t:,-::~ ..

t2 c:. i? _;," __ ._. "'? _ íc:.

controu Estevão, vestido ihformai
mente, sem temo.

"Ele pediu que não fossem cona
dos recursos para a consuu~o de tri
bunais de oeouenas caüzas em Brd...<Í
lia c que fosse manúdo o total de \'er
bas para o Fórum de Sãõ!'aulo", dis
se fassâJ elh O dCPUl<ldo terin eXTlii
cada a Estevão que o C:lSO dos tribu
nais de ::>e!lucnas causas CSt<l\"! resol
vido. Q'uan to ao Fórum. disse qt:e
mo podiei íii2er nada. "Eu tinha dcci
dido manter recursos apenas par.;. a

.. conscrvacão. isso foi aprovado oeio
col~gio dê relatorcs, Fói o que extJ;;
quei a eie," Segundo Fassarellà. "
conversa com Este'cão foi r.loida. Us
dois esta\-:.-n em pé na sala àe Vareia,
que não presenciou a conversa. _

Estevão nega ter intercedido e:n I
favor da obra do TRT oaulista_ "";'
pedido ào presidente 'do Tribund
de justiça do DF, fui ao deputado
Fassarella pedir para remanejar :t

verba que eie estavacortando do lIi
bunal paulis.a para os tribunais óe
pequenas causas de Brasma", disse
o sen:ldor. "Nunca conversei com
ele sobre aobra do TRT:rl

Osenaàorneg<'. ,a111bJm. terpro;:;,;
mdo Adhemar Ghisi para pedirinior
n~:lções sobre o processo reieiüvo au
7HT de S50 Paulo. :-.tas ou\'iu tio prn
prio m:nis;ro a confumaç-.io da ügação.
Com (i rcn<irtCl' do Correio nalinhá: !:.,<
tC\-ão ügóü ontem ã. noite par<l:! r:JS2 da
minis..c. Ouviu dele e.xaUl.1'";1cm~ ü Gue
GruS! (Esse :tO Correio. '

";';;;'0 me iembro àe {pr lhe liga
do. \·lil. :ninistr01", re,rUCQU Este
vão, .:lmes cc rcproàuzir à reoórtcr
a conversa. "éonheco bas,::1te
bem o ministro, a ii1há dele inclu
si\'c ~rab:llhou comigo. :rias se C'J

:~~~~~l~r~r~~a~~l~~ ~~~e ro~r~~~
con\'c:s;; :HJroiur.d:tca . c:ss.: \.!c
puj~ .:lO Corrcio,

1534
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odeputado joào Fassarella f!'T
MGl. sUÍl-rdator rl.. (:amissão Mista
de Orcamelllo.liissc uue Luiz Este
vão teinou e\;lar COrt~ de vema do
Orcamenlo d;'l União destinaria ao
Fórum deSão Paulo, Segundo Fas
sarella. ESIl'\'áo () procurou em ja
l1l'irn pn«;:cl .. :':lr;t ""dir lll1e fosse
mantida ,Himação orçame~tária de
RS 10 milhões prevista par:l a cons
trução do iônml no projeto da Lci do
Orçamento de 1999 enviado peio "J
vemo ao Congresso,

Estevão também teria riemon.,.'rrado
interesse pela obra em OUtr.l oC<'.sião.
Oministro do Tribunal de COntas da
União ITeU! Adhcma: Ghisl confir
mou ao Correio tersido procurado por
Es,e\-ão. nor tclefone. em seugabincte.
"Uma"ezele me ligou querer.do [nior
maçõessobreo:mdalll!:nto rio proces
so em que cTeU investigava irregula
ridades no 1i1Tdc São Paulo", comou
Ghisi. Onro~csso correu entre 19S4 e
1995. In<J5 oministro r.ão se lembra da
da:a c;mta do tclefonema. "Ele era de
put:ldo tii~:rit::.1. Sugcri que entrasse
em contare com orclmor". informou.

Em ianeiro ü!timo. como sub-rcia
:or t.l:t Comiss:io do iudic;fuio. Fassa
relia ha\i;: dccidido conar odinheiro
éeStlllJtÍo auÍlr:!s no\'as ou sob Si.lS

oei::! de ir~r~ui;;riúalk:\ oeuióo do
án,;lj tlrrsidcme do TltT de São Pau
lo. :-!~ri:!110 \',17. ti:! 5ih'a. decidiu
r!1;J,nicr fi:: 1milbão para am:mUlcn
ç'::o Ja O~i;; do Fórum,

:\:! orim\.'i•.l ouinzcna de iallciro
eie r.50 sabe liizér odia cX:llo'-, Fassa
rdla conta tcr sido cn:uuJoo peio ore
sidclltC da Cmni~sãc do t)rrrlmC;llO,
~d \'arl'1~ ;r'::L·;.lGi. P;lr:l con\·c:s;:.r
co::: ::::a'\·;\o. ;;:} érmc;;. j;i eicito scna·
dor. :~1a~ '.i1 ~~b 1\:*t{) l·1i1!1!}~S~lCJO ..• lá erJ
:10ÜC. e\ll..,t~;·a l1,lsaí~ l,l(: rcU!!iõcs ti;,;
Cunlissilu OUiUH.1n Varcia rne
cn~Hnnu··. '.:o;·:tnu. :'~:l sai:! do :'iC~!·
dente:..ia t::};:~i:,;,;ln. o dt.:pln:;t!c ti!:.

PubliC:ldo: O:.;? í O,G.I 97
Corrdo Braziliense - Brasilia - DF
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(VOLUME -IX)

REPRESENTAÇÃO
Autores: Partido dos Trabalhadores e outros

N° 02, DE 1999

Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de
OliveiraNeto,apresentada pelo PI, por seu Presidente; PDT, por seu
Vice-Presidente; PSB, por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal; PPS, por seuPresidente; PC do B, por seu Presidente;
PV, porseu Líder na Câmara d<?s Deputados; e o PL, por seu Líder na
Câmara dos Deputados.

E.MENTA:

~ .

Junho de 2000

Brasília (DF), 02 de junho de 1999.

DECLARAÇÃO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

PODER JUDIClÁIlIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS_~RRITÓFlIOS

1~1

Além de sua Excelência o Senador, estiveram, presentes â
reumao os Excelentissimos Senhores Desembargadores'.Hennenegildo
Fernandes Gonçalves e Lécio Resende da Silva, Presidente e ·.C0t"regedor,
respectivamente, acompanhados dos servidores Mauro. Brant Heringer,
Secretário-Geral em exercício e Luiz Carlos Nerosky, 'Assessor 4e
Planejamento da Presidência

A preocupação fundamental da. Administração do Tribunal de
Justiça, rransmitida ao Senhor Senador, era a sustentação da eficácia do An.
36, da lei N° 9,692, de 27 de julho de 1998, que dispôesobre as diretrizes
para a élaboração 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 consrrução de sedes em cidades do
Distrito Federal.

- Declaro, por solicitação verbal do Senhor S~dor Luiz Estevão
de Oliveira Neto, que Sua Excelência, ainda na condição de Senador
diplomado, compareceu a este Egrégio Tnlmnal, no dia 13 de janeiro de
1999, ,a convite do Excelentjssimo Presidente da Cone,. para reunião de
rrabalho cujo objeto era a Proposta Orçamentária da· Justiça,do Distrito
Federal para o exercício de 1999, à época, em estãgio tinaí de discussão rio
Congresso Nacional: ..

São nonnais as aniculaçõesdo Tnounal com os Senhores
Parlamentares do Distrito Federal: os interesses da Justiça da Capital da
República, quando sob exame no Congresso, têm como interlocutores
naturais os seus representantes. Os senhores deputados Agnelo Queiroz,
Jofran Frejat e Wigberto Tarroce e os Senhores Senadores José Roberto
Arruda e Luiz Estevão de Oliveira Neto, com freqüênc;ia. têm apoiado o
esforço pela melhoria da prestação jurisdiciona1.rro-·Õistrito Federal.

. ~
'--.-/ .
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Ética e Decoro Parlamentar
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Ref.:

Data/date:

De/from:

-Para/to:

Empresa/firm:

Tel./phone:

fax:

NI de páginasl

number of pages:

Meflsagem/mess2lge:

Excelentísslmo 5enhorSenador Ramez Teb.et,

Com a presente remetemos àVossâExcelênda requerimento do Senador
Luiz Estevão nos autos·da procedimentoem.ref~rênda, cujo original seguirá
oportunamente, na forma e no prazo aAQe\alu.-gell] os .artigos 10 e 2° da Lei
9.800, de 26.maio.99. .

Cordial e respeitosamente, _

SENADO FEDERAl
Conseltlo de ética e Decoro Par1amenlar

Qe-P "~--!L
1313

/

Transmissão de fac-slmile
(fax transmission) .. .

Felipe Amodéo(ios•• 26.2801RJ e 145.334A/SP)
José Antnniodll Sil\':l Junior (in.~1:. 33.313)
Ro~io M=lini (inSI:. 76.1i.'.JRJ e 145.335Ml')
Afon.,o:o Oc::mi (insc. SO.6021RJ e 145.333NSl')
Alexandre Almeida (jose. 88.1lt3)
Man:o Moura (msc. 90.303)
Cbri:stoph Mi!llWski (insc:. 94.259)
Flávia Romero (iIlsc:.~S .336)
Natbalia de Fari.1 (iOSc.96.661)

\Junho de 2000Junho de 2000
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Em 23.03.2000

~

~/\\~".::::

SENADO fEDERALpt.o de êtica e De".f.:ro Pa~~ntar
p ~t J.. j :J'J

As" iJl..f.

SENADO FEDERAL
Gabmete do Senador JEFFERSON PÉRESor·a. ~&-ek-, ~~

.,en ~~~,

~ ~
Requeiro à Presidência do Conselho a adoção das seguintes

providências:

I - oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, divididas
em dois grupos, em audiências marcadas para· horários ou dias
diferentes;

TI - periciamento, por órg~o público habilitado ou por
entidade privada de reconhecida idoneidade, dos documentos que
foram objeto dos laudos periciais de fls. (doc. 45 e 46);

li - requisição das notas taquigráficas do discurso
pronunciado pelo senador Luiz Estêvão, em plenário, no dia
27/05/99, e do seu depoimento voluntário à Comissão
Parlamentar de Inquérito, em 30/06/99.
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Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Quinta-feira 22 01781DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~Se pode o consultado informar, para

efeitos de prova em procedimento que

tramita neste Conselho, se a qualquer

,t.é:mpo foi procurado pejo Senador Luiz

Estevão com qualquer pleito que dissesse

respeito a obras de construção do prédio do

TRT de São Paulor

_ .~ r' "~":O.;f".J i"--::f:.:' .

. ;.{ E-p., .~.. . Cj.S'

fi. H~ O ------ -~-_ ..._---
2. Estes últimos, em razão da deferência que lhes

é devida não só pela habitual cortesia como por força das elevadas

funções que ocupam, poderão óu bem serem subtraídos em suas

atividades habituais, ou bem Involuntariament~.._ provocarem

indesejado retardamento na produção da prova, com esforço de

adequarem suas agendas a audiências para suas oitivas.

3. Qualquer razão de retardamento é

absolutamente indesejada pelo ora=requerente, principal interessado

na celeridade do feito e no cabal esclarecimento -dos injustos e

injustificáveis assaques de que é alvo em improcedentes e levianas

imputações.

ESCRiiCI~:IC; =~=.\;:. \. ':)'~.' .::.~.~~ /.._
FELIPE AMüDEO

;:'.:f- ~-f.·'-·f~

4. Assim' é 'que o requerente entenderia atendida

a ampla defesa se houvesse por bem Vossa Excelência substituir os

depoimentos por indagaçãolêvâda' por offcio àqueles dignitários, que

contivesse consulta que observasse o exato seguirite teor:

ConsidEfrahdo que-":': và/e repetir :- é o requerente o maior

interessado na celeriJad~ do feito l {q~e a providência atenderia não

só à regular instruç~~-:d~ p~o~~dimento conio estaria, igualmente, a
. ri, • ~

lhe assegurar a ampla defesa, requeri portanto, a adequação do

método da produçãb'~da prova, se deferida for, ao meio :.. por ofício _

cuja execução ora' '. Dropnp m;;n;f·"~""'I~,.h-;':. .r::!2r.f'. ,..':::; intearal

concordância à decisão que vier a adotar Vossa Excelência; do que,

Junho de 2000Junho de 2000

Av. Ilcir:l M,Ir 216, . 3" ~nd~r

20021..Q60 Riu de Jllllcim lU Uro"il.

Te!. (21) 53255')2 Pu (21) 262"I·in!
ç.~I: tserilllrin«'Jan1l1llco.adv,br
hom.: Ila~ www...lIl<lIlctl.ad\·.hr

DE ADVOC..'\CIA

FELIPE AMODEO

1. Por ocasião do oferecimento de suas explicações a este

Conselho, o requerente postulou pela oitiva de diversas·test~munha~,
algumas funcionários· do Senado, quê esclarecerão quanto a

improcedentes imputações' de}erem .Sido ameaçadas; outr~s,

Ministros do TCU ou Parlamentares jur.to·ao Congresso Nacional que

responderam pela' PresidênCia ou. Relataria' de Comissão de

Orçamento, que esclarecerão' quanto à inverdade contida no

pusilânime assaque destinado pelos acusadores ao ora requerente,

relativamente a ter intercedido ou pleiteado qualquer coisa, a

qualquer tempo, relativamente_ a obras do TRT<ie São Paulo, objeto

d~ ;nvestigações da CPI do )ucÚ.dário. ~~.1>'~:·I'J ~E)ERAl
'...tJ:i~..cl!l: elE:' t.tca e Deccrn F'3r.·:·'1~"!P:·

....Ke-_~_:-r' __~.__'" i~..._
_ I>. ...,"' IJ

Senador. Luiz Estevão de Oliveira;. Neto,

nos autos do procedimento nO 02/99 em curso nesté egrégio
~.-} ,> . - :~:;',: ~

Conselho, vem respeitosamente a Vossa' Excelência,por seus

advogados que subscrevem a' pr:esente,· expor e requerer o que

segue.

;:~~t~l~~:;;;;::~;(~ij~~ l~;i~;;·;;·I~~ ~~\~~t's!,j
. 1'\'o,,:r io MJlcolio i (iose. 76.173:1U e 145.335I\1S1')
i\flloSO Dcslri (iose. SO.602ilU e 145_'l33A1SP)
Alexandre Almcida (iose. 88.813) ."
M lIr~1J Muurn (il~W. 90_1(3)
(:hr~<IQp Ir M i1~"Wski (il~'c.. <).1.2S'l)
Fl:ivQ J(llmcro (Í11.<c.'J:>J3Cl)
N:llhalia dc Fsr~l (illSC. %.cm I)
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Excelentíssimo Senhor Senador Presidente' do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

.;_.{2i~~/h- ~.
"--;.:'~'i:.--X---'b- , $ p-yC zy-'- -

,/l-çfr.r~- R ~~
r· él ~3/-.'~' ,
~

Felipe Amodco(insc. 26.280IRJ e 145.334A!SP)
José Anloniocla Silva Junior (insc. 33.313)
Ro~io Marcolini (insc. 76.l73/RJ e 145.335A/S?)
Afonso Oeslri (msc. SO,602/RJ e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
Marco Moura (insc. 90.3(3)
ChrislOpb Milcwski (msc. 94.259)
Flávia Romcro (iilsc.95.336)
Natbalia de Faria (i1lSC. 96.661)

Senador Luiz Estevão de Oliveira. Neto,

nos autos do procedimento nO 02/99 em curso neste egrégio

Conselho, vem respeitosamente a Vossa Excelência, por seus

advogados que subscrevem a presente, expor e requerer o que

segue.

1. Por ocasião do .oferecimento de suas explicações a" este

Conselho, o r~uerente postulou pela oitiva de diversas testemunhas;'

algumas fundonários do Senado, que esclarecerão quanto a

improcedentes imputações de terem sido ameaçadas; outras,

Ministros do TCU ou Parlamentares junto ao Congresso Nacional que

responderam pela Presidência ou Relatoria de Comissão de

Orçamento, que esclarecerão quanto à inverdade contida no

pusilânime assaque destinado pelos acusadores ao ora requerente,

relativamente a ter intercedido ou pleiteado qualquer coisa, a

qualquer tempo, relativamente a obras do TRT de São Paulo, objeto

de Investigações da CPI do Judiciário.

Junho de 2000Junho de 2000
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e. deferimento.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2000.

1. Ministro MarcoS Villaça~

2. Ministro Paulo Afonso;

3. Senador Renan Calheiros;

4. Senador Ney Suassunaj

5. Senador Carlos Bezerra;

6. Senador Gilberto Miranda

7. Deputado Iberê Ferreira;

8. Deputado Aracely de Paula;

9. Deputado Humberto Souto; e

10. Ministro Sarney Filho. '--'

Relação das testemunhas com oitivas já requeridas que poderiam ser

consultadas por ofício:

caso o entendimento seja pela produção da prova por ofício,

igualmente em hom~nagem à economia processual, dispensa 

também e desde logo - qualquer notificação sua ou de seus patronos.
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seNADO FEDERAL
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Ministro Marcos Villaça;

Ministro Paulo Afonso;

Senador Renan Calheiros;

Senador Ney Suassuna;

Senador Carlos Bezerra;

Senador Gilberto Miranda

Deputado Iberê Ferreira;

Deputado Aracely de Paula;

Deputado Humberto Souto; e

Ministro Sarney Filho.

Relação das testemunhas com oitivas já requeridas que poderiam ser

cons~ltadas por ofício:

caso o entendimento seja pela produção da prova por ofício,

igualmente em homenagem à economia processual, dispensa _

também e desde logo - qualquer notificação sua ou de seus patronos.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 01785_.._------

Termos em que,

e. deferimento.

3

Rio de Janeiro, 23 de março de 2000.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I.:\EFA\CLlENT6\LlIIZ ESTEVÃO\CoNSÉnCA\CEDl'DEl'\TEST'l!I4lll'ICIO.llOC

Junho de 2000
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Considerando que - vale repetir - é o requerente o maior

interessado na celeridade do feito, e que a providência atenderia não

só à regular instrução do procedimento como estaria, igualmente, a

lhe assegurar a ampla defesa, requer, portanto, a adequação do

método da produção da prova,sedeferidá for, ao meio - por ofício 

cuja execução ora propõe, manifestando de plano sua· integral

concordância à decisão que vier a adotar Vossa Excelência; do que,

SENADO·FEDERAL
~ln9-;'le Ética ~ Dt!COn) p.1Ililtnen!ar•., e r ,,) 'I c

ti" "'<- I -'-..!
As,-.Lló:2.. ,IA' - -

"Se pode o consultado· informar, para

efeitos de prova em procedimento que

tramita neste Conselho, se a qualquer

tempo foi procurado pelo Senador· Luiz·

Estevão com qualquer pleito que dissesse

respeito a obras de construção do prédio do

TRT de São Paulo?"

4. Assim é que o requerente entenderia atendida

a ampla defesa se houvesse por bem Vossa Excelência substituir os

depoimentos por indagação levada por ofício àqueles dignitários, que

contivesse consulta que observasse o exato seguinte teor:

3. Qualquer razão ~e retardamento é

absolutamente indesejada pelo ora r~querente, principal interessado

na celeridade do feito e no .cab~1 esclarecimento dos- injustos e

injustificáveis assaques de que· é 'alvo em improcedentes e levianas

imputações.

2. Estes últimos, em razão da deferência que lhes

é devida não só pela habitual cortesia como por força das elevadas

funções que ocupam, poderão ou bem serem subtraídos em suas

atividades habituais, ou bem involuntariamente provocarem

indesejado retardamen~o na produção da prova, com esforço de

adequarem suas agendas a audiências para suas oitivas.
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BRASÍLIA-DF

SENADO FEDERAL
Conselho de ética e Decoro Pariamentar
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SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

., j

~1
'~

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.Junho de 2000
J~de2000

~.

. OlARIO DO SENADO FEDERA1- SUPLEMENTO

DESPACHO:

4. Quanto ao requerimento da defesa no sentido de ouvir as 10 (dez)

testemunhas mencionadas em seu requerimento de fls. 1.778/80, por oficio,

decidiremosi...:;ortun~~nt7~'
~ô· t'"' ~

, • .... ,,-'" ,{ r\(, ."" ~ , :, I' Brasília, 28 de Matço de 2000.

~'iJ.. \ ~'i "~\~'l't.. C /~_ "\ ,J" v:.: •«~ "'}:':. )J!~. n \0
1
.... r}

;?" )..\Y.n~I «S;~'/I ')é'
QJ{ ; ,/tr'

'Vn /J::~ ,
; \~~ t!' :s-enador Ramez Tebet,~It } \Presidente do Conselho de Etica

SENAOO FE.DERAL
~1~~! és êtica eDecoro p,a.'l'!Fe,~~

./JS-ÇL~r' ;L in
F~. /1Õ'7 u. . J

2 ..~L .1- .1]<;' 1"1~ "J AA'" - .., iI ç::- .....1 r1''/ -J. cC

3. Também defiro o periciamento requerido pelo eminente relator no item 11

de seu despacho de fls. 1.776.
Nesse sentido, cuinpre-nos diligenciar perante a Presidência daCasa.

2. DefIro a juntada das notas taquigráficas dos discursos pronunciados pelo

Senador Luiz Est~vão, em plenário, no dia 27/05/99 e do pronunciado,

voluntariamente,- perante à Comissão Parlamentar de Inquérito do

Judiciário, em 30/06/99, consoante requerimento do eminente relator.

1. Designo o próximo dia 05 de abril~ às 9:00 horas, para serem ouvidas as

três primeiras testemunhas arroladas pela defesa, ou seja, os servidores do

Senado Federal Dulcídia F. Ramos Calhão, matrícula 4104, Francisco

Naurídes de Barros, matrícula 3763 e Luiz Cláudio Brito, matrícula 2121.

...~~~:'/ .~
l';f:' :,...%.
~~t$~ 01786 Ouinta·feira 22
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que pesquisa de opinião, publicada na semana~
sada pelos jomais da cidade, mostra que 67,8% dos
eleitores da cidade aprovamo meu trabalho como
Senador, contra 25% que o desaprovam. Portanto
uma proporção de quase três aprovações para cad~

rejeição. Esse número de 67,8% é proporcionalmen_
te muito superior ao número de pessoas que votou
em mim nas elei~s de 4 de outubro.

Tenho convivido, no entanto, durante esse
tempo. com algumas ações desesperadas de adVer
sários polrticos' que, inêõhformados ainda com'ore.
sultado soberano, veemente, inquestionável e indis
cutível das umas, 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 opo
sição ná legislatura passada, que deu entrada neste
Senado, especificamente na CPI do Judiciário, num
volume de documentos, procurando justificar uma
pretensa investigação ãrespeitç da minha vida e do
meu relacionamento com o Poder Judiciário do Dis
trito Federal. Não tiveram coragem - não tiveram c0

ragem -. aqueles que pretendiam me acusar por
meio da imprensa de, pelo menos,· assinar um re
querimento, abraçando aquelas supostas denúncias
que faziam contra minha pessoa. TIVeram coragem,
isso sim - se é que se pode chamar de coragem -,
tivetam a covardia de ter medo de assinar um reque
rimt;!nto. assumindo a responsabilidade pelas supos
tas denúncias. mas tiveram a covarcfla de ir à im
prensa anunciar as pseudodenúncias que fariam.

Ao entrar aqui e ler na imprensa as famosas
denúncias contra a minha pessoa. eu não sabia real
mente se ria ou se me calava E resolvi falar na c0

missão porque eram tão absurdas a ponto de a prin
cipal delas tentar,atnbuir a mim um suposto favoreci
mento em duas obras realizadas Pelo Tribunal de
Justiça do Distrito. Federal. quais sejam: _a. constru
ção do seu anexo e a construção do Fórum de Sa
mambaia.

Pretendiam meus adversários dizer que a mi
nha empresa, por ter sido vencedora da licitação
dessas obras. teria sido beneficiada nesses proces
sos 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 ne~
eu. nem qualquer parente meu em qualquer grau fOI,

em qualquer momento, sócio ou funcionário. Mais do
que isso. não conheço sequer os donos da Estacon,
por ser uma empresa localizada- no Estado do Pará.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

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 Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça, eleito
membro da Mesa Diretora como V"ICe-Presidente.
tendo obtido a unanimidade dos votos dos meus Pa
res, em outra situação inédita na história política da
Gamara Legislativa, de vez que cheguei à Vice-Pre
sidéncia da Câmara, inclusive, cOm os votos dos
meus adversários políticos naquela Casa

É bom fomecer alguns números parareferen
dar o trabalho que fIZ e também para lembrar que o
apoio obtido por mim nas eleições do ál2 4 de outu
bro não foi gratuito. Fui o parlamentar que mais
apresentou projetos de lei - mais de 600 em quatro
anos de vida parlamentar. O número, embora possa
parecer exagerado para alguns. é perfeitamente jus
tificável. porque a Lei Orgãnica do Distrito. Federal foi
promulgada em 1992, sendo, portanto. uma lei muito
recente. Diversos de seus artigos previam leis com
plementares ou ordinárias a serem elaboradas pela
Cãmara Legislativa, oportunidade em que a elE1S dei
curso como legislador. Hoje, encontram-se em vigor
mais de 140 leis de minha autoria no Distrito fede
ral. o que, provavelmente, faz de mim um dos parla
mentares com o maior número de leis em vigor em
qualquer unidade da Federação.

Por tudo isso. animado pelas pesquisas de opi
nião, resolvi aceitar o desafio do meu Partido e can
didatar-me ao Senado. O resultado foi uma vítória
consagradora, que me fez perceber humildemente
que deveria permanecer na vida pública enquanto o
eleitor assim o quisesse. Nessa função, norteando
meus atos, minhas ações por aquela que foi a marca
do meu trabalho de quatro anos na Câmara Distrital: ,
como legislador. mas também como um fISCal do,_,(
~ovenio e de qualquer governo porq~essaé am.
buição de todo parlamentar_ Sobretudo, sendo um
prestador de serviços ao eleitor. quer o eleitor da
nossa cidade. do nosso estado, ou o eleitor de todo
o País. O político. antes de tudo, não pode perder de
vista que ele tem um líder, um patrão que paga seu
salário. E o nosso líder e patrão são o nosso eleitor
e a sociedade a quem nós servimos.

Nesses poucos mais de 90 dias de mandato no
Senado - uma vez que assumi esta cadeira. em -1 11

de fevereiro, mas os trabalhos parlamentares inicia
ram-se no dia 22 -, tenho procurado manter a mes
ma tônica do meu trabalho. O que tem sido, aliás, re
conhecido pelo eleitor do Distrito Federal, uma vez

Junho de 2000
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..__ ~. _ .._ ;:''ê'':l~~''. ",m nada mel~ora..~. juízo que tenho a

acontecia na economia Hoje. mesmo q;;;; ::: ~,:"nl">- "C"""" ,----

mia melhore. a leitura que o Paí:;; fará d~ Presidente respeito do Presidente oa nt:tJ...u ..~
da República é a do homem que utiliza eSse vocabu- O SR. IRIS REZENDE (PMDB - GO) - Sr. Pre-
lário pobre. chulo, e que interfere nas vendas do sis- sidente, SrBs e Srs. Senadores, concluindo meu
tema de telecomunicação com essa desenvoltura pronunciamento, quero mais uma vez afirmar que
~tada nas fitas gravadas. No mais. o disCUrso é preciso que o Govemo se aproxime dos Municl-
de V. exo é pertinente, traduz a preocupação lastrea- pios. Um Brasil forte e vigoroso. com certeza. res-
da na sua experiência de administrador público tan- surgirá desse dar as ~ãos. está na hora de o Go-
taS vezes experimentado. vemo fazer essa nova e decisiva aposta, principal-

O SR. IRIS REZENDE (PMDB _ 00) - Muito mente os Poderes Executivo e Legislativo, que, ao
obrigado pelo aparte de V. exo, mas góstaria de sa- estenderem as mãos aos prefeitos deste País, da-
lientar que iniciei este pronunciamento reiterando. cão conõlÇÕeS de atendimento aos munícipes, dos
aqui da tribuna, o meu apoio, mais do que nunca. ao quaisestáo mais próximos e sofrendo na próprio

Presidente da República. came suas angústias.
Quero que V. exo entenda que a interpretação Muito obrigado.

de u~a conversa, de. uma gravação, vem do sub- O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce-
CO.nscle~te de cada l:itor cu de cada espectador. TI- do a palavra aó nobre Senador Luiz esteVão. V. ExI
rei as minhas deduçoes de que ali nada houve sem dispõe de 20riliriutos
apreciar a riqueza do vocabulário. O que buscava -_c. - • -
não era isso, era compreender e sentir o que busca- • OS~ ,L:U_~ esTEVAO (PM~B - DF. Pronun-
vam, o que queriam naquelas conversações. Sena- ela o segulnt~ dlSCU~'} --: Sr. PresIdente,S~ e S~.
dor Requião, ninguém busca tirar leite das pedras. Senador~. <I~sde ? 100ClO da semana estou 1Il~0
Tenho a honra de conhecer o Presidente d~ Repúbli- para ocu~ar~ !'ibl:"'a e falar de um terna que ~1-
ca há muitos anos. ainda quando companheiros do go da Ill2lor r,er~~Clae que tomar-se-a. a cada: dia
velho MDB. CClnhecendo-o tão bem e tendo tido a que passa. .malS tmportante para o nosso PatS e
honra de compor o seu Govemo _ tenho. por isso, o para o~undô~ .Trata-se do fato de a OrganizaÇão
dever de conhecê-lo com profundidade _, posso Ól- das Naçoes~OIdas ter declarado~ ano, 1999~ o
zer que de um homem com a formação do Presideri- AnO lntem~na1 do Idoso, e de, hadu:s semanas
te Fernando Henrique Cardoso. um homem imbuído . ter se ~e~o, em Foz~ Iguaçu. o 1 Con9~esso
de um amor profundo ao seu País e ao seupove, de Genatria e Gerontologla do Mercosul.
um homem dotado de um ideal. de um sentimento Todavia; antes de entrar no terna que me traz a
patriótico exemplar, não se espera outra coisa senão esta tribuna e tendo em vista noticiário da imprensa
a luta e o interesse em conduzir o Govemo do País publicãdooQtem e também hoje,souobrigado a
?(url!0s esperados por todos nós. abordar orifbiJtroétema

Não quero dizer que seus assessores não te- Desdeqúe assumi meu mandatO como Sena-
nham falhado na seleção ou nas regras estabeleci- dor, tenho ptocurado transformar a minha atividade
das para esses leilões; mas, diante desSas falhas, é polítiea. referendada pelos 460 mil votos recebidos.
que senti o que buscava o Presidente Femando Foi a maior votação já obtida por um político em toda
Hénrique Cardoso: _que um potencial extraordinário .'" a histÓria política: do Distrito Federal. .contiSriando
do País não caísse nas mãos de aventureiros. -Era previsões segundo -as quais jamais um empresário
isso e nada mais. alcançaria a :vitória numa eleição majoritária. Isso'

Portanto, se V. ExD assumiu uma posição, por era v~rdadeii'ó, porque, até minha vitória, no dia°4 de
ela tenho todo o respeito. Agora, é Claro que tam- outubro de 1998, 21 empresários bem-sucedidOS, vi-
bém quero que a minha posição, minha interpreta- torioSOS, ê até alguns dirigentes de entidades de
ção e meus sentimentos também sejam respeitados. classe -não· lograrâm alcançar este objetivo em elei-

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) .;.. Refor- çõeSpãra o Seriádo. -
ço o elogio que fiz ao pronunciamento de V. ExI. A Portanto, em que pese a dúvida de muitos so-
posição que V. ExD toma neste momento demonstra bre a·possibilidadéda minha eleição para o Senado,
com clareza a boa qualidade do seu caráter de alia- o eleitorado· do··Distrito Federal a desmentiu com'
do. de ex-Ministro do Presidente da Rep.ública. A grande ênfase 'eveemenela, outorgando-me, corno
postura corajosa em um momento. dilícil define. mais . disse, a maior votação já obtida por um político nos '
uma vez. quem é o Senador lris Rezende. Contudo.· . 12 anos de vida'pública da nossa cidade.
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relação de negócios entre nossas empresas e nã;
houvesse nenhuma ligação telefônica entre elas o
que então seria uma situação mágica: uma empr~
em São Paulo e uma empresa em Brasília desenvol_
veriam juntas um negócio e não se comunicariam
por telefone; quem sabe se comunicariam Por tele
patia.. Portanto, não vejo a estranheza peja eXistên_
cia desses telefones. Vejo estranheza. isso sim, 'na
abordagem daca pelo noticiário da imprensa que c0
loca 'n' telefonemas para a minha pessoa, o que ab

SOlutamente não U-ªfdadeiro. porque telefonemas
dados de uma empresa para outra não significa que
sejam dados para a minha pessoa E mais do qUe
isso! Desde abril de 1994, estou Ucenciado da dire-
ção dessas empresas, e quem acompanhou o meu
trabalho na Câmara Legislativa e quem acompanha
o meu trabalho diuturno. permanente. sempre pre
sente aqui no Senado da República sabe que eu não
poderia, ao mesmo tempo em que estou aqui no Se
nado, estar recebendo telefonemas de quem quer
que seja na sede .da minha empresa. E durante o
meu mandato na Câmara legislativa, como Deputa
do mais assíduo, o que mais apresentou projeto,
também n?o poderia estar lá e, ao mesmo tempo,
estar recebendo telefonemas de quem quer que seja
na Sede da minha empresa. Portanto, repudio aqui o
tratamento mentiroso e leviano dado por aqueles
que me citam como recebedor pessoal daqueles te
lefonemas. são telefonemas dados de empresa para
empresa.

.0 Sr. lris Rezende (PMDB -GO) - Permite V.
Ex4 um aparte?

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMOB - DF) _ Com
muito prazer, ouço com muita atenção o aparte do
Senador lris Rezende.

O Sr. lris Rezende (PMDB - GO) _ Muito obri
gado, Senador luiZ Estevão, pelo aparte que V.~
me concede. Eu compreendo o gesto de V. ~, ocu
pando a tribuna do Senado e dando'êXpficações a
respeito de reportagens danosas a sua pessoa Sei
que V. Ex!' o faz num respeito muito pessoal ao
povo. A maior parte desta Casa conhece com muita
profundidade a vida de V. ~. Eu, por exemplo. pos
so dar aqui um testemunho. Eu conheci V. Ex!' e seu
irmão, LuiZ Miguel, em Goiânia, quando acompanha
vam Juscelino Kubitschek n;3. sua eleição para Sena
dor no meu Estado. Luiz Miguel ficou em Goiânia. é
nosso amigo. empresário, e V. Ex!' buscou Brasüia
Tomado de muita coragem, um homem extrema
mente determinado, inteligente, competente e sério,
conseguiu vencer na vida empresarial. Hoje, para
alegria do povo, dedica sua competência e sua inteli-
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e. no dia seguinte, me informou que, efetivamente, a
suposta denúncia que havia recebido era completa
mente infundada A outra inverdade que procuraram
assacar é quanto ao fato de, por ter participado da li
citação com uma de nossas empresas e ter ficado
em segundo lugar. ter apenas recorrido administrati
vamente, sem que o fIZeSSe pelo Poder Judiciário,
contra a decisão da comissão que me considerou
não o vencedor naquele certame. Ora, a razão é evi
dente: recorremos administrativamente na tentativa
de buscarmos, naturalmente, a vitória Isso me levou
a conceder uma grande entrevista ao jornal O esta
do de S.Paulo no dia seguinte à flCitação, uma en
trevista de quase página inteira, reclamando dos cri
térios de julgamento daquela licitação e ãrzendo que
entraria com recurso, o que, efetivamente., fiz. Ape
sar disso. lamentavelmente. não obtive provimento.
A decisão de não recorrer ao Poder Juefrciário foi
mais do que apropriada ao momento. Em primeiro
lugar, percebíamos que, por ser uma licitação COm

critérios subjetivos de julgamento, não havia elemen
tos que norteassem uma ação no Poder Judiciário,
já que. os critérios estabelecidos no eãltal não per
mitiriam um caráter condusivo do julgamento das
propostas. É preciso ãlZer que, naquele certame,
mais de 20 empresas retiraram o eãrtal No entanto,
nenhuma delas foi ao Poder Judiciário para reclamar
das suas conâlÇÕeS. A única que recorreu, embora
administrativamente, foi a nossa empresa.

Inviabili2ada essa POSSibilidade de me envolver
naquele processo, na última terça-feira fui informado
que, na quebra do sigilo telefônico das empresas
construtoras do foro e do juiz responsável pela c0

missão de construção - e, na época. Presidente da
Comissão de ücitação - haviam sido encontrados
telefonemas para as minhas empresas ou a mim
mesmo. Reagi com a maior normalidade, até Porque
aquela empresa, extremamente conhecida e concei
tuada no mercado de São Pau'lo e no mercado brasi-.
le.o, é uma empresa que possui empreenâ,mentos
em cflVersas localidades do País e, em ,duas ocasiõ-:
es, esteve associada a nossa empresa em empreen
dimentos ãlVersos. O primeiro deles, na fase de "
montagem do processo de construção do eãlfício
sede da Ordem dos Advogados do Bras~; em Brasí
fia, portanto uma obra privada, e o segundo deles fa
zendo 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 màis do
que naturais. Anormal seria que tivéssemos alguma'
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embora seja de grande expres~º e mereça todo o rosa pIJ
nOSSO respeito. Não estou aqui referendando as acu- ras PÚ~~ Federais; e outrabuscandoacondeoa-
sações que me pretenderam imputar (fosse eu dono da ção criminal~ cIlretoresdo sindi<:at0 e ,<105 respon-
empresa. o que não é verdade) e que pÇlSSivelrnente sãveispor,essa p~ncação. já que é inadmissivel
gostariam de fazer contra ai'eferida empr8$êLque se deixem'~9ue, prati~ esse tip? de

Portanto, é uma acusação totalmente infunda- Clime. pe~que~ emJ;iZer.política com
da. que mereceu de minha parte a única reação qué esse tipo de ~nte 'convivendo no seio da so-
podia ter: o ajuizamento de duas ações na Justiça ciedada. lamentavelmente., pafeÇ.eqlJes sanha da-
do Distrito Federal. uma das quais buscando indeni- quetesque procuram 'me atingir deálguma maneira
zação por danos morais. pelas calúnias. mentiras e não term.inou. •" c' " , " '

aleivosias assacadas a meu respeito; a autra. visan- O Sr. Edison Lóbão (Pf.L ;';'MA) -V. 'Ex' me
do à condenação criminal dos responsáveis poressa concederia um aPaífé? ,•.,... '. '
fraudulenta denúncia . O SR., LUIZESTEVÃ() (Pf\tOB-tlF)- Ouço,

É preciso dizer que os mesmos,denunciantes com muita atenÇão. o apárte do.Senad()f elflSOn Lo-
já foram processados por mim em outtas ocasiõeS. bão' .' .• ' ," ".' C" , ", --' " •• "

tendo sido condenados, nas duas I~cias, ao J)a- , . ' O Sr. EdISo~ lobão (PFL - MA) - senador'
gamento de multas ~ndenlzatórias àlTli~:pess~',LuiZ Estevão,',a. experiênciaderr.<mstra ,que oho
no valor de R$S60 mil, ~Ia prática do cnme de calu-" . mem público não se fMa nunca dos 8.cM9rsários
nia e, principalmente, pelos danos morais causados mais inpeniterites. Mas o primeiro juiz do homem
à minha imagem. , público é o'poVo, eV.Ex'aCliba de cleménstrar que

Não satisfeitos com isso - vejam aqui uma ou- o povo do seutenitóri9, "tliJe é O DistrItO Federal,
tra Investida contra o meu nome ':"" eis ojomaldo está ao seulado. portsnto,r1ãÓ há pOrque se preo-
Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindi- cupar." - -, , ,

sep), datado do mês ele maio.Trala~, p'ortanto~ de, OSR. ...UIZ ~TEVÃO.(PMOB- OF1~ ,Multo
um jomal b~erecente. O que é o Slndisep? Um ,obrigadO, ,Sfjnador ~~~'.LObão,aquern~ó,a
~ndicato fi~dO à Cl1T. como ÕIZ aqui a Primeira.~~, ,,' ,honra e,o privilégi0de,<iCín~ ~~rnii\h~ çMg~"'~
911\8 deste JOrnal, deS páginas, de 9randeCO!'te6d,0:~' ',daaB~II'~,eqUe, po(co.n~ lIleu,çàráter;e,de-'

Em'uapág~~":..=~· .' ···;~"t-='t!;'~~~I;
Just~ decretou falência da Encol, Coritíiiio~'Os'adversáriÔSriãO $e C8{lsáin neSsa

uma .das tres empresas do .Grupo ~K, de sua san~ 'OesdequecO~ aCPI clOjUd'lClário,
propnedade. c!<? Senador LUIZ Estevao, do com o 8ssUntódo TnõunalRéglonal do Trabalho de
PMOB do Distrito Federal. São Paulo, e sâbedoÍ"esdaeiãstência deUrnâ'réla~:"

Seria rislvel, se não fosse uma vergonha eSse ção comercial entre à1gumadás·minhasemptesas.'
tipo de procedimento. Porque qualquer pessoa que uma das empresàsque ccinstiuiram «) ForO ela Clda-
tenha militado nos úllimosanos, tenha passado por de de'SâÓPauIo;témsidodesespetacSo'ciésforço
Brasilia; qualquer pessoa que tenha acompanhado o 'de proc:ilrarem' jogãi'-mê;dentro do' usuntci dessa
mercado imobiliário nos últimos anos no Brasil sabe CP/. Oprimeiro'deIes forao receber um'telefonerna
da existência e da falência da empresa'EnCol que, de umrep6rterôáquelêést,ado,1ogo 1'10 lrÍicioclesse~ •
por muitos anos, foi eleita a empresa do ano, foi con·· proceSso,·dándo COnta deqús havia recebido uma"
siderada a maior incorporadora de todo o mundo; e informSçãodeque o terreno onde estaria sendo er-
sabe mais do que isso que jamais fiz parte do qua- guido o tribuna\teriapertencido a mim oua alguma
dro funcional, diretivo ou associativo, nunca tive pessoa de minha famnia Eu lheped~fllmplesmente,

qualquer ação e nunca tive qualquer empreendimen- que fosse ao Ministério Público, que Investiga esse
to feito conjuntamente com essa empresa. assunto há muitos anos e que deve ter toda a doeu-

Ora, qual foi a minha reação? A 6nlca posslve\, mentação pertinente a esse terreno e a todo o pro-
a um cidadão que busca repare pelas injustiças que cessod~volvido nessa obra e~Im verl~casse ,a
possa vir a sofrer. Oirlgl-me novamente ao Poder Ju- quem pertence cu pertenceu essetemano; .dessa.
dlclário com duas ações, uma buscando Indenização forma, veriflCaliaque~s, em tempo algum, per-
por danos morais, pelos danos que poderiam ser tenceua mim cua qualq\Jermembro da minha faml~

causados à minha Imagem por essa matéria menti- na.. Foi oqíse fez,cIlrigiitdo-se ao Ministério Público
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O livro Direito de Trânsito, cujo autor também é
jomaflSta e delegado de polícia, obteve notável re
percussão, a par do seu conteúdo, por toda a trajetó
ria profissional do Dr. Francisco Guimarães do Nas
cimento, como Diretor do Departamento Estadual de
Trânsito - Detran, por duas vezes, bem como dos
Institutos de Identificação e de Criminalistica da Polí
cia Civil Paulista, além de professor da Academia de

Direito de Trânsito, cujo autor, o ilustre Or. Francisco
Guimarães do Nascimento, meu antigo chefe e cole
ga da carreira de Delegado da Polícia Civil do Esta
do de São Paulo, possui todos os atributos neces
sários à produção dessa que é considerada a pri
meira obra a estudar o Novo Código de Trãnsito
Brasileiro de forma sistemática, profunda e abran
gente_ Creio ser importante incluí-lo no acervo da
biblioteca desta casa para facilitar o acesso aos
meus nobres Pares, assim como a qualquer inte
ressado, e por constítl.:'.!r..abalizada fonte de infor
mação e opinião sobre assunto de tamanha impor
tância. E essa importância continua a crescer por
força de funestos acidentes, como o que tirou a
vida, na madrugada do dia 18 deste mês, .de um
dos mais admirados escritores e teatrólogos brasilei
ros da atualidade_ Refiro-me a Alfredo de Freitas
Dias Gomes, nascido em Salvador, em 1922, e que
se notabirlZou como autor da peça "O Pagador de

: Promessas", além de muitos outros sucessos do
teatro e da televisão, er:!tre os quais se incluem no
velas reputadas internacionalmente, cama "O Bem
Amado", "Roque Santeiro" e "Saramandaia". Sua
morte decorreu do desrespeito a duas regras funda
mentais de trânsito, isto é, só fazer conversões per
mitidas e usar o cinto de segurança

Naquela madrugada, na última corrida de seu
penedo de trabalho, uin imprudente taxista violou as
regras, primeiro por não exigir ql!e o casal de passa.
geiros - Dias Gomes e esposa - colocasse os cintos
de segurança existentes no banco traseiro e, em se
guida, por tentar a conversão proibida num dos cru
zamentos mais movimentados .de São Paulo, ou
seja, a Avenida 9 de Julho com a Rua Estados Uni
dos, no Jardim PauflSta Houvesse o motorista res
peitado o Código, seu·táxi ter-se-ia fMa.do do abal
roamento por um ônibus ou, mesmo ororrendo a c0

lisão, Dias Gomes seria retido pelo cinto no interior
do veículo e a Nação, provavelmente, não estaria la
mentando seu trágico désaparecimento. Tanto isso é
admissivel que o motorista e a passageira sofreram
apenas ferimentos leves, enquanto o carro rodopia
va, e o escritor era arremessado violentamente con
tra o solo.
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matéria na revista Veja, em fevereiro deste ano. A
reportagem, de maneira até um pouco exagerada,
disse que eu trocava o número dos meus telefones
celulares a cada semana Não, não troco a cada se
mana Mas periodicamente troco, efetivamente, já
que julgo ser extremamente desagradável receber
uma ligação e, por estar no plenário do Senado ou
numa Comissão, estar impossibilitado de falar com o
eleitor. Portanto, sabe a imprensa. principalmente a
imprensa do Distrito Federal, que aqueles números
para os quais apontam alguns telefonemas há muito
tempo não estão em uso pela minha pessoa É la
mentável, porque a publicação de meias-verdades é
tão cruel, é tão leviana, é tão irresponsável, quanto a
publicação de uma mentira, principalmente quando a
integr;alidade da verdade é conhecida daqueles que
a publicam e se recusam a fazé-Io_

Trago aqui essas explicações porque julgo
meu dever dar essa satisfação a meus Pares no Se
nado Federal, de quem tenho recebido, nesses pou
co mais de noventa dias de mandato, enorme apre
ço, enorme apoio nas questões que tenho trazido
para discussão nesta Casa Principalmente de Sena
dores e Senadoras experientes e experimentados te
nho recebido bons conselhos no sentido de defen
der, cada vez melhor, o povo que me elegeu.

A essas calúnias, a essas tentativas de me di
famar, 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
tipo de expeãiênte para tentar me diminuir perante o
eleitor, a resposta melhor de todas é dar continuida
de 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.

Durante o discurso do Sr. Luiz Este
vão, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice·Presidente,
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupa
da pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães. Pre
sidente.

o SR. PRESIDENTE (Antonic Carlos Magalhães)
- Prorrogo a Hora do Expediente por 15 minutos.

Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para uma

comunicação inadiável. Sem reviSão do .orador.) 
Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Senadores, pedi a
palavra para comunicar que estou encaminhando à
Biblioteca do Senado Federal um exemplar do livro
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que nenhum deles propôs qualquer ação de direito
de resposta contra a minha pessoa

Lamentavelmente, outro fato também publica
do pela Imprensa dá canta da pseudo-existéncia de
dezenas de telefonemas do Juiz.!'Ucolau para a mi
nha pessoa; informação absolutamente improceden
te. Lembro-me realmente de ter recebido dois telefo
nemas desse inálVíd.uo. O primeiro deles, no Natal
de 1997, poucos meses depois do fun 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 álZer algumas
palavras a respeito do seqüestro de minha filha
Para minha surpresa. porque, efetivamente, há mui
to tempo, não falava cam 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 saí da sala, sem cumprimentá
lo, desgostoso com a maneira como tinha sido deci

:dido o processo IicitatÓrio. Além disso, recebi um se-
gundo telefonema. no dia-05 de outubro de 1998, em
que ele me cumprimentava pela minha vitória para o
Senado da República Por que razão deveria recu
sar-me a receber esses telefonemas, se até aquele
momento, embora houvesse uma Obra sob investi
gação, mas sem nenhum julgamento e sem nenhu
ma decisão condenando o procedimento dele ou de
quem quer que seja, ele era apenas uma autoridade
que fazia questão, socialmente, de me dar um telefo
neina,em duas datas de algum significado? Foram
converSas extremamente breves, e a prova de que
não tenho ~enhum relacionamento pessoal com ele
é que, quando aqueles que o acusam vieram a essa
CPI trazendo elementos comprobatórios de todas as
acusações que fIZeram, em nenhum momento decla
raram aqui qualquer nilacionamento .meu, pessoal.

com aquele juiz.
Quanto aos telefones celulares; para os quais

apontam ligações, deixei de usá-los há muitos anos,
o que, anás, é de conhecimento da Imprensa do Dis
trito Federal. Isso porque no final da campanha de
1994 os telefones que eu usava até então passei a
desconsiderá-lOS, deixei de usá-los, tendo em vista
que eles se tomaram do canhecimento de um núme
ro enorme de pessoas. Além disso, naquele tempo.
todos precisam se lembrar, não havia telefonia digi
taI e, portanto, não havia como identificar os autores
das chamadas que atendíamos.

A partir daquele momento, ou seja, desde feve
reiro de 1995, passei não só a trocar os números da
queles telefones, como também a fazê-lo de forma
sistemática, o que, a propósito, foi objeto de uma
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gêncla à política. Posso dizer que V.~ é, sob to
dos os aspectos, um homem exemplar, como em
presário, como chefe de famOia e, hoje, como ho
mem público. Posso dar o meu testemunho. Digo
mais: V. ex- é um homem, embora jovem, experi
mentado e sabe que todas as 'vezes qúe uma peso
soa brilha, quer na vida privada, quer na vida em
presarial, quer na política.. ela se toma alvo muitas
vezes de infâmias, calúnias, difamações, mas V. ex
deve ir em frente. V. EJcI ainda tem muito o que dar a
este País, muito. Tem muito o que dar ao Distrito Fe
deral. Estou certo de que V. Ex" tem sido e será
sempre um espelho na vida púbflC3. Um homem que
tenha desflZes na vida, a pessoa que tenha prevari
cado na vida privada, homem que tenha manchas,
que tenha nódoas na sua história jamais seria um
Parlamentar de oposição como foi V. Ex« aqui no
Distrito Federal, uma oposição conseqüente, res
ponsáve~ mas dura e firme. Esteja tranqüilo. Agra
deço o gesto de V. Ex«, mas não era neeessárto.
Muito obrigado.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (pMDB - DF) - Muito
obrigado, Senador lris Rezende. V. ex- me enobrece
muito com o seu aparte, com as suas patavras a res
peito da minha vida e com uma lembrança muito
oportuna Fui durante quatro anos veemente e
aguerrido opositor do GoverT!0 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 pes
soa, simplesmente porque não encontraram, não
porque não tenham buscado. Aliás, quero álZer que
só pode ocupar a posição de oposição, que eu ocu
pei realmente, quem tem absoluta canfiança na inte
gridade 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 campa
nha eleitoral, em mais de 150 progr.;mas de rádio e
de televisão, nenhum adversário político meu pediu
o direito de resposta aos meus programas. Simples
mente por quê? porque nenhuma das mensageris
que divulguei por meio da televisão e do rádio. ne
nhum dos pronunciamentos que dirigi ao eleitorado
do Distrito Federal, continha qualquer calúnia, qual
quer acusação leviana, qualquer crítica não-funda
mentada aos meus adVersários. Está lá registrado
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Satumino, solicitandoos depoimentosprestadosà CPI
do SistemaJudiciário relativos ao caso Encol e Banco
do Brasil. Requerimento n2 134 de autoria do Senhor
SenadorJoãoAlberto Souza, solicitando à BM&F para
que autorize o Sr. Antônio Carlos Mendes Barbosa a
prestaresclarecimentos técnicosà CPI, porsorlcitação
desta, tenda em vista álVergências nos dados recebi
<ftls pela Comissão. Requerimento n2 135 de autoria
de Senhor Senador J"óãoAlberto Souza, solicitando
que o Banco Central do Brasil, tecendo as considera
ções que entender pertinentes: 1. Disponibilize para
estaCPI cópias de todososvotos, acompanhados das
respeclivas atas: a) CMN n2s 185 a 187r de.199z..:
:acompalÚlados dos réspeclivos votos BCS, quàndo
pertinente: b) BCB n'S 401 a 403, de 1997, acompa
nhados dos respectivos votos CMN, quando perti- 41
nente; c) cópia dos pareceres juríálCOS referidos pelo ~

Sr. Demósthenes Madureira de Pinho Neto, que res
paldam a atuação do BCB nos mercados cambiais da 4
BM&F; 2. Informe que fflnites operacionais sãoembar
cados naexcusão da base de cálculo de que se tratao
Voto CMN n2 1861'97- Ao bem como que entidades e
mercadosque lhe são afetos. Requerimento n2 136de
autoria do SenhorSenadorJaderBarbaIho, convocan
do o Dr. Everardo Maciel, Secretário da Receila fede
ral Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
Senador Bello Parga, enceria os trabalhos e. para
constar, eu. Will de Moura Wanderley, Secretário da
Comissão, lavrei a presente que, fida'e aprovada, irá à
pubficação.

Aos trinta dias do mês de junho do ano de um
mil novecentos e noventa e nove, às dez horas e «
dezenove minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo
Coelho, reúnem-se os Senhores Senadores Ramez
Tebet, Paulo Souto, Carlos Wilson, José Agripino,
Geraldo Althoff, Gerson Camata, Ney Suassuna,
Maguito Vilela, Luzia Toledo, Jeffeerson Peres, José
Eduardo Outra, Djalma Bessa, Amir \..ando e Pedro
Simon, membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito "destinada a apurar, no prazo de 120 (cen-
to e vinte) dias, fatos do conhecimento do Congres
.so Nacional, e outros divulgados pela imprensa,
contendo denúncias concretas a respeito da exis
tência de irregularidades praticadas por integrantes
de Tribunais Superiores, de Tnbunais Regionais. e
de Tribunais de Justiça". Presentes também, os Se
nhores Senadores: Luiz Estevão, Jáder Barbalho,
Welfington Roberto, Roberto Freire, o Deputado Mar
celo Deda e o Prefeito da Cidade de Campo Gran-
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Destinada a apurar fatos do co
nhecimento do Senado Federal, veicu
lados pela imprensa nacional, envol
vendo instituições financeiras, socie
dades de crédito, financiamento e In
vestimento que constituem o Sistema
Financeiro Nacional

COM1SSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Ata da 3()!! Reunião realizada em 5 de agosto
de 1999

'-js;s dt:ztroras -e trinta e cinco minutos dos cinco
(fias do mês de agosto do ano de üm 'mil novecen
tos e noventa e nove, na sala número três da Ala
Senador Alexandre Costa, Anexo (I do Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores &110 Par
ga (Presidente), José Roberto Arruda, João Alberto
(Relator), Gilberto Mestrinho, José Alencar, Romeu
Tuma, Eduardo Siqueira Campos, Lúcio Alcântara,
Eduaroo SUpflCY, Roberto Satumino, Garfos Bezer
ra. Jader BarDalho, e Emirla Fernandes, membros
da Comissão, reúne-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a "apurar fatos do conhecimen
to do Senado Federal, veiculados pela imprensa na
cional, envolvendo instituições 'fmanceiras, socieda
des de crédito, financiamento e investimento que
constituem o Sistema Financeiro Nacionar. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente, Sena
dor &110 Parga, declara abertos os trabalhos e in
forma que a presente reunião destina-se à eleição
do Vice-Presidente da Comissão, tendo em vista a
indicação do Senhor Senador José Roberto Arruda
para a Uderança do Governo no Senado Federal e
solicita à Secretaria a distribuição das cédulas. Rn
do o processo de votação, o Senhor Presidente con
vida os Senhores Senadores Rómeu Tuma e Gilber
to Mestrinho para escrutinadores.

O número de votos confere' com o número de
cédulas da uma e o resultado determina a eleição
para Vice-Presidente com 07 (sete) votos o Senador
Lúcio Alcântara, que agradece a honra pela confiança
da sua condução a mesa da Comissão. Com a palavra
o Presidente informa ao plenário o recebimento do ofí~

cio de substituição do Senhor Senador José.Roberto
Arruda pelo Senhor Senador Romero Jucá ~.a indica
ção do Senhor Senador Pedro Piva A #;eguir usaram
da palavra os Senhores Senadores JoãO Alberto Sou
za, José Roberto Arruda, Jader Barbalho, Carlôs Be
zerra e Eduardo Suplicy. Em seguida, a Presidência
coloCa em votação os seguintes requerimentos, apro
vados pela maioria: Requerirt,ento n2 133 de autoria
dos Senhores Senadores Eduardo Suplicy e Roberto
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deJMS, André Pucclnefi e outros. Havendo número Vice-Presidente, Senador Carlos Wilson e pela ar-
regimentaI, o Senhor Presidente declara aberto!: os dem os Senhores Senadores Ney Suassuna, Djalma
trabalhos da 34<1 Reunião ordinária da Comiso:lo, Bessa, e outros. Não havendo mais oradores inseri·
ólSpensando a leitura da a1a da reunião anterior, tos, o Senhor Presidente infoana ao Plenário que o

'que é dada como lida e é aprova<fa por unanimida- Senador José Agripino apresentou um requelimento
de, A seguir, o Senhor Presidente esc{arece que a subscrito também peio Senador Ney Suassuna, de
presente reunião, destina-se a ouvir os depoimentos igual teor do requerimento do proplio depoente, soli-
dos Senhores: José Eduardo Cotrea Teixeira Ferraz citandoà PolIcia Federal Proteçã9 à integridade física
e Antonio Moacir Dantas Cavalcanti JlJnlor. O Se- dodepoente, requertambém, aoitivaatravés daPoli,
nhor Presidente deteanina à Secretaria que faça en- da Federal de João PessoaJPB, do Si". VaIson,
trar no recinto da reunião o primelro depoente, Sr. ex-Gerente do Banco Unibarlco- Sub-agênciaEpitá-
José Eduardo Corres Teixeira - cio Pessoa, ambos foram aprovados. A seguir, foram

. Ferra:z, convidando-o a tOl:11ar assento à~ dos aprova9.Q$ P.Q!: maioria absoluta daComissão, os se-
Trabalhos e que se faz acompanhar do seu advoga': ~ --o 9uint~requerimeõiõS:OSenhor Presidente passa a
do Dr. Luiz Femando Sá e Souza·Padleco - OAB leituraevotação dos requerimentos apresentadosna
nO 146.449/RJ e do Sr. Fernando EglátO de Souza presente reunião. 1} Requerimento do Senador José
Murgel que irá assessorar o depoente quanto ao Eduamo DutIa, apresentado oralmente e ora formar!-
manuseio dos documentos que setão UtlTlZados no: zado pelo SenhorSenador, nosentido dereconvocar
depoimento. A Presidência infoana que o Teano de· o depoente José E<!CJ8/do Catres Teixeifa Ferraz,
Compromisso já está devidamente preenchido e as- patã prestar escIareclmentos adicionais a estaCPI, o
sinado, qualmcando-o em seguida Ao ser concedi- requerimento é aprovado e seráagendado posterior-
do a palavra ao depoente, este e$C{arece que não é mente em dala a serdeflflida pela ComissãO; 2} Re-
sócio da Empresa Inca! e sim seu Diretor executiVo, quelimento formula:do pelaSecretaria da Receita Fe-
colocando-se à disposição dos Senhores Senadores deral o qual, o Presidente passaàs mãos dosSenho-
para os questionamentos necessários. O Senhor res Senadores para conhecimento; 3} Requerimento
Presidente concede a palavra ao Senhor Relator de autoriadoSenador Paulo Souto, com fundamento
para suas indagações e a seguir aos Senadores ins- no§ 32do art.58 daConstituição Federal, combinado
critos. FIZeram uso da palavta os senhores Senado- com o ó!SpoSto na lei flll1.579/52, a trnnsferência de
res Carlos Wilson, Ney Suassuna, Djalma Bessa, sigilo bancário, flSC3l e telefônico das empresas arco-
José Eduardo Dutra e ,Maguito Vilela. O senador la:das, no período compreenátdo ehtre outubro de
José Eduardo Dutra requer oralmente a reconvoca- 1991 e a presente data: Monteiro de Barros - MB
ção do depoente para o mês de agosto, o Senhor Construções; Monteiro de Barros Empreendimentos
Presidente pede ao Senador José Edua, tio Dutra Imobiliários e Participações SA; Monteiro de Barros
que fonnalize o seu requerimento, e após: fonnali- Escritório Imobiliário Uda; Monteiro de Barros Flflan-
zação do mesmo, será colocado em votaÇáü. ce Ud.; Recreio Agropecuária Empreenáll'l1entos e

O Senhor Presidente deteanina à Secretaria Participações Uda., e FMB Administração S/C Uda;
que faça entrar () segundo depoente, o Sr. Antônio 4) Requerimento de autoria do Senador José Eduar-
MoacirDantas CavalcantiJúnior, que se faz acompa- do Dutra, requer, nos teanos regimentais, oficializar
nhardos seus advogados. o Dr. Geison Salomão lei- ao Ministério das Comunicações, a transferência de
te e o Dr. João Agripino. A Presidência comunicaque sigilo telefônico, para junto às empresas telefônicas
o depoente preencheu o Teano de Compromisso, do Estado de São Paulo/SP, realizar levantamento,
qualificando-o e em seguida eesclarece que o depo- de todas as ligações telefônicas, móvel e fIXaS, efe-
ente foi convocado a pedido apesar de ter sido citado tuadas para o Distrito Federal, pelos Senhores Fá-
várias vezes em depoimentos anteriores prestados bio Monteiro de Barcos Rlho e José Eduardo Correa
nesta CP\. O Senhor Presidente concede a palavra Ferraz, assim como de suàs empresas, ligações es-
ao depoente para suas coflSideraçóes iniciais, e logo tas, ocorridas nos últimos trinta dias; 5) Requeri,
após concede a palavra ao Senador José Agripino, mento de autoria do Senador Paulo Souto, requer,
que pelo fato de ser Presidente da Comissão de nos teanos regimentais, a convocação para prestar
Constituição e Justiça do Senado Federal deverá re- depoimento perante esta CPI, em data a ser marca-
tomar aos trabalhos daquela Comissão Pennanente, da poSterioanente, do Juiz José Maria de Mello Por-
após suas indagações ao depoente. FIZeram uso da to, do Tribunal Regional do TrabalhO da l' Região-
palavra, o Senhor Relator, Senador Paulo Souto, o Estado do Rio de JaneirolRJ; 6) Requerimento de
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confoane relação anexa, bem como, visando escla
recer a que título tais valores foram recebidos e se
os mesmos foram de~ente escrituradas, uma
vez que os reculSOS envolVidos nesses pagamentos
foram p~ovenien!es do pa~arriento das obras de
construção do Fórum do Tnbunal Regional do Tra
balho de São Paulo; 13) Requerimento de autoria
do senador Paulo Souto, requer. nos teanos regi
mentais, que seja solIcitado ao Departamento de
Polícia Federal, diligências·oo sentido de identificar
junto aos respectivos bancos depositários, os~
ficiários dos cl:Ieques emitidos pela Construtora
lncaI, confoane relação anexa, bem como, promover
oitivas de tais a-eclores, no sentido de esclarecer a
que títulos tais valores foram recebidos e se os mes
mos foram devidamente escriturados, uma vez que
os recursos envolvidos nesses pagamentos foram
provenientes do pagamento das obras de constru
ção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo; 14) Requerimento de autoria do Senador
José Eduardo Dutra, requer nos tennos regimentais
e com fundamento no § 3l! do art 58 da Constituição
Federal combinado com o art 2l! da lei n01.579J52,
a oficiarlZação da Juntas Comeroiais das unidades
da Federação em que o Grupo Monteiro de Barros
atua empresarialmente .para que forneçam a esta
CPI todos os documentos constitutivos e respecIivas
alteração de suas empresas; 15) Requenmento de
autoria do Senador José Eduardoputra, requer, nos
termos regimentais e com fundamento no § 32 do
3rt. 58 da Constituição Federal combinado com o
3rt. 2lI da Lei n2 1.579/52, a ofiàaflZaÇâo aos C0nse
lhos Regionais de Engenharia para que fomeçam
cópias das ARTs relativas às obras reaflZadas ou
em andamento pela Empresas do Grupo Monteiro
de BarrOS; 16) Requerimento de autoria do Senadot
José Eduardo 0utIa, requer. nostermos regimentais
e com fundamento no § 3l! do art 58 da Constituição
Federal combinado com o art. 2ll da lei nl! 1.579/52
a oficializaÇão de toaos os Cartórios de Ofícios e
Notas nas unidades da Federação em que o Gru
po Monteiro de Barrbs atua empresarialmente
para que fomeçam a esta CPI todas as procu
rações. substabelecimentos ou revogação de
procurações, tendo como outorgantes quaisquer
das empresas deste Grupo Empresarial, como ou
torgados, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas;
17) Requerimento de autoria do Senador José Edu
ardo Dutra, requer, nos tennos regimentais, se dig
ne Vossa. Excelência a designar assessores da CPI
do Judiciálio para promover difigências junto aos
bancos BBV, BCN, BCIBANCO, CmBANK, HSBC,
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autoria do Senador Paulo Souto, requer, com funda
mento no § ~ do art. 58 da Constituição Federal
combinado com o disposto na Lei n2 1.579152, de
terminar à Policia Federal de São Paulo, para que
seja providenciada a tomada de depoimento dos
SI'S. Edward Riggs Müller e Antonio José da Costa
Ferreira, funcionários, em uma das empresas do Dr.
Fáblo Monteiro de Barros Rlho; 7) Requerimento de
autoria do Senador Paulo Souto, requer, nos teanos
regimentais e combinado com o órsposto na lei n2

1.579/52, oseja oficiaflZado ao Dêpartamento de Avi
ação Civil - DAC, para que envie a esta CPI cópias
da registros de entradà.no Biasi~ da Sra. Josephina
dá la Uama, riõ· peiiõclo c1e.o

feveretro de 1994 aos
ÓIaS de hoje, assim como, de relatórios contendo as
datas de embarques do Sr_ José Eduardo Teixeira
Correa fenaz para os EEUU, no período compreen
dido entre fevereiro de 1994 até a presente data, o

bem como no M"mistério da Justiça também; 8} Re- 
querimento de autoria do Senador Paulo Souto, re
quer, nos termos regimentais, a convocação para
prestar depoimento perante·esta CP~ em data a ser
marcada posterioanente. do Juiz Beetoven Giffoni
Ferreira., ex-Juiz da Vara de Infância e Juventude da
Comarca de JundiaílSP; 9} Requerimento de autolia
do Senador Pauto Souto, requer, nos teanos regi
mentais, a convocação para prestar depoimento pe
rante esta CP~ em data a ser marcada posterior
mente, do Desembargador Asdrúbal ZoIa Vasquez
Cruxên, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
DiSlrito Federal; 10} Requerimento de autoria do Se
nador Geraldo Althoff, requer, nos tennos regimen
tais, a convocação para prestar depoimento perante
esta CPI, em data a ser marcada posteliormente, da
Sra. Inês Mal<owski de OrlVeira Bicudo. Promotora
de Justiça do Estado de São Paulo; 11) Requeri
mento de autoria do Senador Geraldo Althoff, re
quer, com fundamento no § 32 do art. 58 da Consti- ,
tuição Federal combinado com o ÓlSposto na lei nl!·
1.579/52, determinar à Polícia Federal de São Pau
lo, para que seja providenciada a tomada de depoi
mento da Sra. Ulrike Julie Maria Pfeiffer, brasileira,
RG 4.394.155-2, CPF 398.8460009-53, com endere
ço declarado na rua João Peixoto Viegas. 759 
Santo Amaro-São Paulo. com telefone (011)
5562.8472, sobre os fatos tidos por irregulares, a
respeito das adoções intemacionai~ na cidade de
Jundiaí; 12) Requerimento de autofia do Senador
Paulo Souto, requer, nos tennós regimentãis, que
seja solicitado à Secretaria da Receita Federal dili
gências junto às pessoas tísicas e jurídicas benefi
ciárias de cheques emitidos Ml;:! Con~trtJtora Incal.
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vesse alguma manifestação no sentido de me convi
dar. eu estaria imeólatamente à ãlSposição

Portanto. solicito a V. Ex!! e aos ilustres Pares,
membros da CPI, que concordem com a minha oitiva
neste momento.

OSR. GERSON CAMATA- É direito, não se
tem nem que votar.

OSR. PRESIDENTE (RamezT€bet) - Manifes
tou-se o Senador Gerson camata, sustentando ser
direito do Senador.

O$R. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Ney Suassuna

OSR. NEY SUASSUNA - Eu acho que, estan
do presente, Sr. Presidente. já podíamos ouvi-lo.

O $R. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O $R. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o..SenadorJefferson Pêres.

OSR. JEFFERSÔN 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 documenta
ção pode ser muito vasta

Eu. por exemplo, não teria condição alguma,
hoje, de argüir o nosso eminente colega, Senador
Luiz Estevão. porque estou completamente desapa
relhado para fazê-lo.

Eupoderiaouvi-lo, e oouviriacom muitasatisfa
ção, na fOffila de uma explanação à Comissão, desde
que não substituísse a sua vinda em outra oportuni
dadepara, realmente, sersubmetido a umaargüição,
se S. Ex!' assim o quiser. Porque, se, no entanto,
como é um direito dele falar, a Comissão não pode se
recusar a ouvi-Io, mas eu não considerarei isso uma
argüição. e, portanto, não tomarei parte nos traba
lhos.

O SR. JADER BMBALHO - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Pela or
dem, o SenadorJader8arbalho. Em seguida, a Presi
dência vai-se pronunciar sobre o assunto.

OSR. JADER BARBALHO-Sr. Presidente, eu
concordo com o SenadorJefferson Péres. e acho que
o Senador Luiz Estevão estará à disposição da C0
missão quantas vezes a Comissão quiser ouvi-lo. Há
a formulação de um requerimento fazendo um convi
te, eoSenador está presente. Ele não disse que, se a
Comissão desejar, em outra oportunidade, ouvi-lo,
ele não virá O seu gesto demonstra que, quantas ve
zes aComissão assim o dr iar, ele estará presente.

Ú:'~';'~'IÕlO ;j,~ f.:Jca ê Decoro Pãnaí:1er.18r
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Já coloquei em discussão.
Em votação.
Estou despachando, aquL
Aprovado com as cautelas já adotadas, anteri

ormente, em outras diligências. A Secretaria tem co
nhecimanto e tem que preparar o termo de diligência
da forma como fui feito anteriormente

Senador José Eduardo Dutra, noto que os re
querimentos de V. Ex!' estão subsedtos. Estão data
dos com a data de 09 de junho. Houve erro de datilo
grafia? Indago se houve erro de datilografia e se V.
Ex!! permite a correção. (Pausa)

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O Senador
Pedro SimolLestá.óíZendQ que esse erro não é c0
mum na assessoria do PT.

O SR. PRESIDENTE (RamezTebet) -Requeri
mento. nos termos regimentais, para promover dili
gência junto à Junta Comercial de São Paulopara le
vantardocumentos cadastrais referentesa empresas
- eu acho que isso já está incluído no outro, pratica
mente, oãoé? Mas está em votação. Éparadiligência
junto à Junta Comercial de São Paulo, referente ao
Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho.

Há uma convocação para prestar depoimento.
Há um requerimento do Senador José Eduardo Du
tra, a fim de que seja convocado a prestardepoimen
to o Sr. José Diniz da Silva Fúho. Superintendente da
Construtora IkaI.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça. a palavra, encerro a

jjscussão.·
Em votação.

As SC!!s e os Srs. Senadores que o aprovam
~ueiram permanecer sentados. (pausa)

Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler e

Jara o qual peço a atenção dos Srs. Senadores:
Requeiro, nos termos regimentais, convidar S.

~ o Senad9r Luiz Estevão para prestar esclareci
nentos perante esta CPI, em data a ser marcada
Jara 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

lrdem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
lão.

OSR. LUIZ ESTEVÃO- Tendo em vista aapre
;entação desse requerimento ontem, estou aqui, à
lisposição daCPl, para prestar todas as informações
~ atender ao seu convite, da mesma forma que já ha
'ia comunicado por carta â Comissão que, se hou-
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ardo Dutra, pela ordem, que requer a rearlZação de
uma reunião de caráter secreta da CPI. nesta data,
após a Ordem do Dia da sessão do Senado Federal.
Orequert~ento é aprovado, após consultaao Senhor
Relator e demais membros presentes. A Presidência
convoca os Senadores membros para a reunião às
18horas dehoje. nasala02daAIaSenadorNÍIoCoe
lho. Antes de encerraros trabalhos, em reunião reser
vada foram aprovados os seguintes ~uerimentos:

1) Requerimento de autoria do Senador Carlos Wil
son. requer nos terrrios regimentais, e com funda
mento no artigo 58 daConstituição Federal combina
docom odisposto naLei nl! 1579152,sejam convoca·
-dosparaprestardePõi~"ComissãoosSrs.

Sérgio Mello daPaixão, Paulo Roberto V"l3I1a Martins
•Neiron Cruvinel eWaldomiro de Azavedo Ferrelta, e
2) Requerimento de autoriado Senador Paulo Souto,
requer, com fundamento no § SlI do art. 58 daConsti
tuição Federal combinado com o disposto na lei oI!
1..57.9/52, determinar à PoUcia Federal do Distrito Fe
deral, paraquesejaprovidenciadaa tomadade depo
imento do Sr. Gilton deAmorim Borges, ex-Tesoureiro
do Consórdo ltapemirim. empresa que fazia parte do
espóliode Washington LuizNominato, aJvodedenúncia
sob anáflSe da Comissão Parlamentar de Inquérito. O
depoente develáprestar informações a respeito damo
vimentação financeira da empresa cilada à época em
que era o responsável pelas contas da mesma Não
havendo mais oradores inscritos e nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente decI<ira encerrada a
presente reunião e, para constar, eu, Dulciãla Ramos
Calháo, Secretária da Comissão, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, selá assinada pelo Senhor
Presidente e ilá à publicação. juntamente com o
acompanhamento taquigráfico, que faz parte inte
grante da presente ata

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) -Havendo
número regimental, declaro aberta a 3411 reunião des
ta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Soficito ao Plenário se entendem necessária a
leitura da Ata (Pausa)

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) -Concedo
a palavra ao Senador cartos Wilson, pela ordem.

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a dispensa da leitura da Ata.

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Requeri
da a dispensa da leitura da Ata pelo Senador Cartas
Wilson.

Os Srs. Senadores concordam com a dispensa
da leitura da Ata da 33'l reunião? (pausa)

UNION. UNIBANCO. FINASA. BMD. SUDAMERIS.
CEF e BANCO DO BRASIL, referentes aos extratos
de conta corrente 08, 09, 10, 11.12, 24, 25, 26;2.7.36,
37, 38, 39, 4ô54, 56, fil, 58, 59, 50, 62 e 64. podendo
para tanto, obter cópias de documentos referentes a
quebra de sigilo bancário das empresas Construtora
Incal, Construtora lkal Uda. e dos senhores Fábio
Monteiro de Barros Filho eJosé Eduardo Correia Tei
xeira Ferraz já aprovados por esta CPI; 18) Reque
rimento de autoria do SenadorJosé Eduardo Dutra, re
quer, nos termos regimentais, se digne Vossa Exce
lência a designar assessores da CPI do Judiciário
para promover difigências junto à Junta Comercial de
São Paulo para levantar documentos -cadastrais ..
referentes às empresas perteocentes. ao Sr. Fábio;e M:rltsro de Bant::s Rtto; 19) FleqtJelinerOO de aliDria do
Senador José Eduardo Dutra, requer, nos termos re-

• gimentais e com fundamento no § SSZ do art 58 da
Constituição Federal combinado com o art. 22 da lei ~.

n" 1..579/52, seja convocado para prestar depoi
mento, percante a Polída Fedem!. o Sr. José Di1izda Silva
Filho. Superintendente de Construção da Construto
ra lkal Uda, e 20) Requerimento de autoria do Se
nador Paulo Souto, requer. com fundamento 00 Art.
58 do § 3ll da Constituição FEideral, da Lei 0 2

1.579/52 e do art 148 do Regimento Intemo do Se
nado Federal, requer, a convocação para prestar
depoimento perante esta Comissão sobre denúnci
as de irregularidades praticadas no Tnbunal Regio
nal do Trabalho da 136 Região-PB, do Sr. Severino
Marcon~ Meira Filho, ex-Diretor da Secretaria
Administrativa do TRT-PB, 13i! Região, em razão da
citação de seu nome como beneficiário de paga·
mento efetuado pelos Srs. Antônio Almério Ferreira

:8 Marra e Antônio Moacir cavalcanti Júnior. g, ~nal·

mente, o Senhor Presidente coloca em votação o
" requerimento de autoria do SenJ3.<jor José Eduardo

Dutra, no sentido de convidar para prestar esclareci
mentos a esta CPI, o Senador Luiz Estevão. O Re
querimento é colocado em discussão. Presente ao
recinto o Senador Luiz Estevão que coloca-se à in'
teira disposição dos membros da CPI, para prestar
esclarecimentos. A Presidência após ouvir o Plená
rio, defere a soficitação do Sr Senador, ao qual
concede a palavra para os seus esclarecimentos ini
ciais. Fizeram uso da palavra os Senhores Senado
res José Eduardo Dutra, Paulo Souto, na qualidade
de Relator, Gerson Camata, Jáder Barbalho, Rober
to Freire e Ney Suassuna

O Senhor Presidente agradece a presença do
Senador Luiz Estevão e dos Senhores Senadores
presentes e concede a palavra ao SenadorJosé Edu-
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apresentaria o requerimento de convite - como inclu
sive são os termos do requerimento - para que ele vi
esse ã Comissão para esclarecer.

O Senador J,.uiz Estevão está s?licitando que
essa exposição seja neste momento. E óbvio que to
dos nós Senadores temos de acatar essa solicitação.
Agora, quero ólZerque estou reivindicando, indepen
dentementedaexplicação que ele vai daraqui no ple
nário da CPI, como poderia ser dada no plenário do
Senado, vou ficar presente ouvindo a sua exposição.
Agora. quero soIicitar,-imeÕlatamente após a sua ex
posição, uma reunião secreta dos membros da CPI
relativaa proceáunentasquea CPI deverátomar. Se
ficitoque seja::;ecreta, porque querocolocarquestões
que não fico à vontade para colocá.-Ia em reunião pú
blica.

OueroólZerque, em princípio, todos os brasilei
ros estão à álSpoSição de uma.Comissão Parlamen
tarde Inquérito, porque elatem opoderdeconvocara
todos e ninguém está acima da leL A prova ácsso é
que esSa é uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar irregularidades nostribunais e quejuí
zes já foram convocados, alguns que até se conside
ravam acima da lei, como é o caso do Dr. N"lCOIau.

Considerando isso, quero álZer que a CPI está
fazendo um convite ao SenadorLuiz Estevão para fa
zer uma exposição. Se reivindica que essa. exposi
ção se dê hoje e naturalmente a CPI vai ouvir o seu
depoimento com toda a atenção que tem ácspensado .
a todos os depoimentos. Mas queroreg~ que es
tou solicitando uma reunião administrativa da CPI,
aPós a exposição, para que a CPI tome deliberações
a respeito de procedimentos que deverão ocorrer du
rante o mês de julho e a partir do mês de agosto no
sentido de que ela possa ter um trabalho o mais profí
cuo possível

Esse era o registro que eu gostaria de fazer.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,

peço a palavra

OSR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de
conceder a palavra ao Senador Carlos Wilson, comu
nico que acabo de receber requerimento do Senador
Paulo Souto solicitando a oitiva do Sr. Severino Mar
coni Meira Filho, em razão da citação do seu nome
como beneficlário de pagamento efetuado pelós Srs.
A1mério 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 per

manecer sentados. (Pausa)

. pensa que, se o seu depoimento for tomado somente
em agosto, pode-se interpretar que S. EJ<'2 é que não
quis comparecer a esta Comissão.

Por outro lado, o ~nador Jefferson Péres dei
xou muito clara anossa situação. Eu também não es
tou preparado. Mas S. EX! vem aqui para fazer a sua
exposição. S. Ex'l tem o direito de falar, de fazera sua
exposição. Esse é um respeito que prestamos ao Se
nadar. Isso fICOU claro. e há uma unanimidade com
relação a essa questão. Isso não impede - S. ~
mesmo está. álZendo; todos estão álZendo - que, em
agosto, se for.o caso, S. Ex4 esteja aqui novamente.
Considero essa proposta altamente positiva

O SR. PRESIDENTE.(Ramez.Tebet) - Agrade-
çooapóiodeV,EXG.·- - .

11 A Mesa desejaregisttar, em nome de toda a Co
, missão, a grande satisfação e a grande alegria de es

tarmos sendo prestigiados no dia de hoje pelo ilustre
Deputado Marcelo Deda _

Conéedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presi
dente, Srlls eSIS. Senadores, como aUtor do requeri
mento, fIZ questão de mànifestar a minha opinião.

Quero árzer que concordo com todas as exposi
çõesaquifeitaspelos 5enadoresJefferson Péres, Ja
der Barba/ho e Pedro Simon e pela decisão da Mesa
Ontem, ao apresentar o requerimento, informei que
haviasido 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 pelaconstrução 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 álSse 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 fonna que eu ajo quando vou-me pronunciar
no Senado da República citando o nome de algum c0

lega e aviso ao colega para estarpresente nasessão,
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 re
querimento eo comunicaria antes de apresentar o re
quelÍm.ento.

Ontem, no intervalo da reunião da CPI, antes
até das minha? perguntas ao Dr. Fábio ~onteiro de
Barros, encontrei-me com o Senador LuizEstevão no
cafezinho do Senado e informei-lhe que, a depender
do depoimento do Dr. Fábio Monteiro de Barros, eu
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isso ocorra, eu entendo, como Presidente da Comis
são, de deferiro pedido, até porque-peço um minuti-

• nho SÓ porque tenho que justificar, é uma decisão da
Mesa essa aí, Sam nenhuma_ não vou retirara opor
tunidade de ninguém de falar - até porque, como es
clareceU.o próprio Senador Jefferson Péres, um Se
nadorou qualquer pessoaque por aqui passar pode
rão ser reconvocados.

Vou darum exemplo concreto que ocorreu hoje.
O depoimento que ouvimos hoje foi dado para aten
deraumjustó pleitode quemse sentia injustiçado. Lá
ele quis OUIIir, havia data para isso, e o último depo
en~e, Antonio Moacir Dantas, teve o seu depoimento
deferido1JOff\Ó5." .

Sou daqueles que admitemõ-amplo direito de
defesa.Sou daquelesqueentendem que issofaz par
te até de uma prerrogativa do Senador, sem emitir (
opinião pessoal nenhuma Não quero saber. Penso
que, provavelmente, ele será. reconvocado; não sei

- ao certo, já que e$Sa será. uma decisão futura Mas
entendo que, se todos nós estamos aqui reunidos
hoje, negar-lhe esse direito seria, a meu ver, violar a
prerrogativa que S. ex- tem não só como Senador,
mas também como cidadão. Como nós, S. ex- tam
bém tem o direito de ser ouvido.

Devemos considerar também que não é possl
vel marcar essa reunião para amanhá, porque ama
nhã será recesso. Penso que, no caso em particular,
só poderíamos ouvi-lo em agosto. Ses. ex- jáse pro
nunciou 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.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, vamos

ouvi-lo agora? Não vamos suspender a reunião, não
é?

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Não. Va,
mos ouvi-lo agora, se assim quiserem.

O SR. PEDRO SIMON - Pensoquetodos estã,
pensando do mesmo jeito, Sr. Presidente. Esta ses·
são está sendo importante e significativa. e temo~

que nos respeitar reciprocamente.
Na imprensa, pennanentemente, estavam sen

do divulgadas infonnações com relação ao Senador
se S. EX! vai ser ou não ouvido. Isso é público enotó
rio. Creio que S. E.xI tem o direito de se oferecer par;
vir aqui prestar depoimento. Além disso, há um ped'
do, um convite, para que S. Ext venha aqui em ago:
to_Mas S. Ex'l se oferece para depor agora, porqu

O SR. GERSON CAMATA - Posso dar um es-
clarecimento a V. Ex'l. , ,,'

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) -•••entendo
que negar ao S~nador o direito de /a1ar nesta hora,
quando ele se vê citado ne~a Comissão el::om re
querimentos para que ele seja ouvido e com indaga
ções quea própriaPresidênciàrecebe se vaiserouvi
do ou não vai ser ouvido, àhavendo tempo para que

Eu concordo com o Senador Jefferson Pêres. Se ele
não está preparado hoje, que ele e os outros Senado
res possam convidar o Senador Luiz Estevão em ou
traoportunidade, apesarde que é públicoenot6riode
que tudo o que se passa nesta Comissão a respeito
das relações do Senador Luiz Estevão com as suas
empresas está publicado nos jomais com todoo os
detalhes, o que demonstla o imenso interesse e c0
nhecimento a respeito das relações empresariais do
Senador. Nós que, no Senado, aprovamos as coisas
~ regimE! dE1 urgência, não podemos. Sr. Presiden
te, neste momento, nosfurtara.darumaoportunidade
a um membro da Casa, a um integrante da Casa. de
ser ouvido. Portanto, mesmo sem ter procuração do
Senador Luiz Estevão, mas como seu Uder, eu gos
tariade registrarque concordo com o SenadorJeffer
son Péres. Se, no dia111 de agosto, o Senadorquiser
ouvi-lo e passaras suas férias lendo detalhadamente
todos os detalhes dos depoimentos e c:loCUmentQSõ o
SenadorLuiz Estevão estaráaqui noÓta 111 e no dia2,
tenho certeza Mas eu ad10 que não deveria, Sr. Pre
sidente, se encerrar este período da sessão legislati
va, deixando, um mês, um Coiegaexpostoa tudo que
tem sido tratado com uma verdadeira devassa nas
suas relações empresariais.

Acho que, portanto, a Casa. por um mínimo de'
cortesia ede cordialidade com um dos seus integran
tes, não pode, absolutamente, se furtardessaoportu
nidade.

Eu registro o'apelo que faço como Uder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Srs. Se
nadores, sem embargo de algumas observações que
pennito fazer ao lider Jader Barbalho, se há assun
tos sendo noticiados pela imprensa. eu entendo que
isso é próprio da função da imprensa eda fonna pela
qual os nossos trabalhos estão sendocondU2idos,
com a mais absoluta publicidade. Todavia, nós mar
camos esta reunião para hoje:.a· Óão marcamos hora
para tenninar. Entendo que é direito do Senador, em
bora não tenha encontrado isso em nenhum dispositi
/0 regimental, porque não procureI, mas talvez até
'Stej' contido em algum dispositivo regimental, en

·l • .I~tiO....
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tes citou aqui um relacionamento de natureza comer
cial com as empresas do Senador Luiz Estevão.
. Digo~ para que as minhas argüições, que.

Via de regra, sao detalhadas-certamente, nãoo 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 momento, se eu tivesse que ten~
algum esclarecimento- aindaque não tenha prepa
rado algo que eventualmente possa sustentar uma
observação -. a úniêã~Cô1sa qiJe me parece impor
tante-se oSenadorpudernosólZer-éque tipo re
almente de relação comercial S. exu tem com as em
presas desse grupo que. durante quatro ou cinco
anos, execular.3messa obra . - -_o

Essa é a única coisa quetenho, nesse momen
to, a perguntar.

aSR. LUIZESTEVÃO-Bom, ao longosdos úl
timos 11 anos, aproximadamente, começamos a de
senv~lveralguns~ naárea imobiflária, princi
palmente na área de construção civil,.e naárea agro
pecuária com o Grupo Incal, Grupo Monteiro de Bar
ros. Alguns desses negócios resultaram em empre
endimentos eoutros não chegaram aresultarem em
preendimentos. Posso, aqui, historiaralguns deles.

O primeiro deles foi a quéstãodaconstrução do
EótfícioSede daOrdem dosAdvogadosdo Brasil, em
BrastTta, quando, naépoca, haviasido feita uma con
corrência. E uma empresa de São Paulo, denomina
da Moraes Dantas, havia ganho, juirto60m essa em
presa Monteiro de Barros, aquela concorrência da
qual eu não participara Por razões que eumais tarde
vim aconhecer. elanãoquis virParaBrasília, embora
tivesse sido uma empresa que participou da constru
ção de Brasillana década de 50 e60. Mas, porrazões
de doença na famifl3. e uma certa idade. o empreen
dedor resolveu não levar avante aquele processo.

Eu não conhecia pessoalmente o Sr. Fábio
Monteiro de Barros. Fui abordado por ele, que se
apresentou num acontecimento social da nossa cida-

. de, mais especificamente um casamento. E ele. con
versando comigo, disse-me que tinha uma perspecti
va de um empreendimento, queera esse em Brasília,
e que o parceiro dele, no caso. tinha desistido do em
preendimento eque, portanto, ele estaria me iazendc
um convite, como fazia a outras empresas, para qUE
assumissem essa participação. Examinamos o negó
cio, entendemos que era uma boa perspectiva, at{
porque se tratava de uma instituição em que_o tínha
mos grande interesse em fazer oprédio daOAB. pel;
importãncia de estar ligado, no caso, numa institui~.

do renome da Ordem dos Advogados do Brasil. ,
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Disse a S. Exll que se sentisse absolutamente
confortável em relação a isso; qualquer que fosse a
sua decisão, isso não mudaria a minha relação pes_
soal, as minhas tratativas políticas ou a minha convi
vência política com S. Exll ou com qualquer membro
do Senado da República

OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Quero ape
nas confinnar exatamente as palavras de V. &A.

OSR. LUIZ ESlEVÃO- Muito obrigado, Sena
dor.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero
dizerque não cheguei a conversarcom V. ex«. v. ex«
ÓISSe que queria falar comigo, mas nesse exato mo
mento foi dada práerência, ttit1lt61asta:. aO'Senador
José Eduardo Outra

t OSR. LUIZESTEVÃO-Enãovim antesà CPI,
porque, se os membros da CPl não julgassem perti

l nente, em algum momento, soflCitarmeu compareci
mento para prestar algumas infonnaçães, evidente
mente, não teria sentido-a minhapresença aquL

A partir do momento em que foi apresentado o
requerimento, antes mesmo da sua deliberação, on
tem à tarde, eu já havia comunicadO'à Imprensaque
me apresentaria para prestaresses esclarecimentos.
Eaqui estou à ólSpOSição de todos os Colegas.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero
dizer ao Senador Luiz Estevão que, se V. ExII come
çasse a falar, evitaria- vamos falaraverdade-um
certo constrangimento.

Se V. ExII der um "ponta-pé" inicial de uns três
minutos de convetsa e vamos logo._

(Risos) ,

Não. A reuniãü é séri.a, meus sertnores. É ape
nas no intuito de colaborar. Peço, então, escúsas
pela maneira como me dirigL

Se V. ExII já se coloca à ólSpoSição, tudo bem.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Coloco-me, repito. à .

ólSpOSição dos nobres pares...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Descul

pem o procedimento da Presidência, que não pede
sugerir nada nesse sentido.

Com a palavra o Sr. Relator. Senador Paulo
Souto.

O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, na verdade, pela primeira vez, nessa
CPI. pelo que eu me lembre. na reunião de ontem foi
cilado o nome do Senador Luiz Estevão, por um dos
depoentes.

Oaro que houve algumas notas de Imprensa
Acredito que muitas delas não foram provenientes de
documentos que eventualmente chegaram à CP!. De
modo que, ontem, pela primeira vez, um dos depoen-
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ser ouvido nessa sala, quero ir naquela lá de baixo"
el: man:a o loca\ também. É um direito. Está na lei:
Nao tem nada ÔlSSO. Então, não se pode nem votar.
Se quer depor; temos de ouvi-lo.

O ~R. CAR~OS WI~ON - euero agradecer.
Sr. Prestdente. a 1Qtervençao brilhante do Senador
Gerson camatae agradecer aV. Ex" por ter-me con
cedido a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Alguém
mais? Não hámaisquem queriafazer uso dapalavra.
Então, a Presidência agradece o apoio que recebeu
detodososmembrosdaComissão e convidaoSena
dor Luiz Estevão parasentar-se conosco à Mesa

O8FtLUIZ'ES1'EVÃci:.Eu,~wlardaqui?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. V.

ex« deve falar da Mesa.. Se outros falaram da Mesa.
V. Ex'- é Senador. (Pausa) .,

Sts. Senadores, atenção. Concedo apalavra ao
Senador Luiz Est~vãopara suas considerações.

OSR. LUIZESTEVÃO-Sr. Presidente Ramez
Tebet. Sr. VICe-Presidente. Senador Carlos '\Nilson.
Sr. Relator. Senador Paulo Souto, demais Colegas,
membrosdoSenado daRepública, Srl's eSrs.,S~ e
Srs. jomaflStas,gostariaapenas de ôlZer que não vou
fazer nenhuma exposição. até porque todos esses
assuntos jáestão sobejamente expostos pela mídiae
pelos próprios depoimentos anteriores da CP\.

Quero apenas. nessa introdução. deixar claro
que estou e sempre estive à ólSpoSição desta e de
qualquerComissão, oque, aliás. nãoé nenhum favor.
Eum dever de qualquercidadão brasileiro colocar-se
à dispOSição para prestar esclarecimentos sobre
qualquer assunto, mormente alguém que ocupe um
cargo público, como é o caso da minha pessoa.

Para esclarecer a minha visita feita ao Senad&
José Eduardo Outra: essa visita aconteceu há cerCé
de três semanas, quandofui recebido no Gabinete dE
S. Ex'-. Estãvamos no Plenário e eu, então, disse ti,
nha algumas infonnaÇÕe5 edocumentos que gostarié
de lhe levar. S. ex« me convidou para que compare
cesse ao seu Gabinete. Assim o fIZ. E lá, primordial
mente, tratamos da questão dos supostos telefone
mas dados pelo Juiz Nicolau a minha pessoa.

Ontem. conversava eu no MCafezinho· do Sem;
do com o Senador Ramez Tebet, quando fui solicite
do pelo SenadorJosé Eduardo Outra para uma brev
conversa, o que efetivamente aconteceu. S.~ m
disse que, adepender do depoimento dos empresál

os donos do Grupo Incal, ele avaliariaou não a pos~
bilidade de encaminhar um requerimento ã CPI IT

convidando paraprestar esclarecimentos.

Aprovado.
Com a palavra o Senador Canos '\Nilson.

. O SR. CARLOS WILSON-Sr. Presidente. que
na colocar apenas o seguinte: o Senador Luiz este
vão já se tinha colocado à ôlSposição da Comissão
por meio de uma carta, quando ele se prontifICava a
vir prestar depoimentonaComissão. O SenadorJosé
Eduardo Outra ontem apresentou requerimento no
sentido de convidar o Senador Luiz Estevão para
compareceraestaComissão. Então, não temos. ago
ra, o que votar_ Nãotemoso requerimento paravotar.
Não há nada a votar. porque Q Senador Luiz Estevão
se coloca agora à ôlSpüSição daComissão ese colo
cará. se a Comissão entender depois, novamente à
disposição da Comissão.

a SR. GERSON CAMATA- V. Exll me permite
um aparte?

OSR. CARLOSWlLSON- Eu vou pennitir. Qu
ero apenas, SenadorGerson Camata, louvara p0stu
ra, que tem sido a mesma desde o início desses tra
balhos, do Presidente Ramez Tebet, no sentido de
conduzir uma comissão demOClática, em que esta
mos atendendotudo oque é solicitado parase fazero
melhor trabalho na CPI do Judiciãrio.

Destaco também a iniciativa do Senador Luiz
Estevão de viraquL S. ex« podeiia, como foi destaca
do antes, estarnoplenário, como jáfez antes, usando
a tribuna do plenário do Senado para apresentar as
suas razões. Por isso, acho que aCPI ganha, porque
o Senador Luiz Estevão é um Colega, um Senador
igual aqualquerum denós, etem odireitosagradode
apresentarasua defesaperante aComissão. agorae
sempre, e sempre que a Comissão assim também o
entender.

e SR. GERSON CAMATA - Senador Carlos
Wilson, o meu aparte?

O SR. CARLOS WILSON - Com o maior pra-
zer, Senador Camata.

O SR. GERSON' éÁMATA -Logo no início,
quando foi lido o requerimento. eu.disse assim: "não
pode votar". Por quê? Eu não sou advogado. Sou
economista, mas hápoucos dias, porexemplo, recebi
umacarta precatóriade um juizdaqui de Brasíliapara
deporem um processo. como testemunha, láem Vitó
ria. E o juiz na carta diz assim: "8011';10 aV.~ que.
de acordo com o Código qe Processo Penal, marqt,!e
dia, hora e local em que deseja ~er ouvido: ACPI re
ge-se pelo Código deProcesSo Penal, como está es
crito no Regimento Intemo e na Constitüição. Portan
to, o parlamentar, ojuiz, °promotor, certo número de
autoridades têm o dirl'ito de marcar o dia, a hora e o
local. Então. se o Senador resolver agora: "não quêro
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sas terras, em que fICOU definido qual era o saldo de
vedor que eles teriam que nos pagar para comple
mentaro pagamento das terras e também das despe
sas em que tínhamos incorrido durante todo esse pe
ríodo.

A fazenda foi cercada - e dá para imaginar
uma área de 54 mil hectares, o tamanho do investi
mento necessário pala cercar a fazenda_ Teve que
ser feito um levantamento planialtimétnco, natura/
mente, parapoderdeflOir.asuatopografia, para poder
definira anáftse desolo também, paraverseuprogra
ma de manejo e aproveitamento; enfim, foi feita uma
série de estudos. Inclusive, já naquelaépoca, era in
tenção deles dividir a fazenda em várias-glebas para
proeutar também avenda ftacionada, que eles acha
vam ser mais aproveitável do que a vencia feita de
uma vez só.

Essa foi a situação da fazenda E, nesse caso,
dois outros fatos aconteceram. Precisa ftear claro o
seguirUe: a parlirdomomento em quedemosos apar
tamentos e pactuamos com o Grupo Incal Monteiro
de Barros que a fazenda ficaria toda para eles e que
eles nos pagariam em ámheiro. já não tínhamos ne
nhuma relação com ogrupo Codeara, com que estive
uma ou duas vezes apenas. Uma vez eles estiveram
em Brasília nos visitando.

Ora, houve um problema em alguns desses
imóveis, notadamente apartamentos em Goiânia.
porque demos - eles sabiam que havia;uma hipote
ca sobre esses apartamentos proveniente de financi
amento; nós quitamos os financiamentos, pois eles
estavam vendendoos imóveis para poder receber di·
nheiro. E a Caixa Econômica Federal não liberou as
hipotecas de dois empreenátrnentos em Goiânia 
embora estivessem quitados-, alegando que esses
empreendimentos teriam que darsuporte a outro em
preendimento de terceiros. de quem tínhamos com
prado esses empreendimentos, que não têm nada a
ver com os grupos de quem estamos falando aqui.

Isso criou um embaraço porque os comprado
res desses imóveis que haviam sido vendidos pela
Codeara deixaram de pagar, já que a Codeara não
podia dar escritura

Em função disso, o Grupo Monteiro de Barros
foi à Codeara e assumiu o ônus do pagamento des
sas parcelas vincendas, referentes à venda desses
imóveis. Evidentemente, ficou com o direito de rece
ber dos compradores, no momento em que resolves
se essaquestão legal, opagamento desses imóveis.

Essaé ahistória das tais promissórias, trocadas
entre eles e a Codeara, com a qual o Grupo OK não
tem nenhuma f1gação.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

meiro 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 ãlVisa com o Estado de Goiás, em
frente a Ilhado Bananal. Eu fui visitara fazenda, gos
tei. A fazendaestavatoda pronta,querdizer, era uma
fazendaquenão tinha necessidade de se fazer inves
timento. 8apoderia, já, imeálatamente, teraumenta
do a sua população de gado e tudo isso. Era, tam
bém, uma fazenda grande, uma fazeflcla, de~l!!ÍI_

neaãfes'e. como havia disposição em receber gran
de parte disso em imóveis, nós, então, compramos
essa fazenda no Municfpio de Sandolãnãla.

Naquele momento, eu ainda não havia visitado
a área daCodeara Pouco depois, fui lávisitar. Ftquei
muito bem impressionado com a área, uma área ex
traordinária do ponto de vista de teoa, teoas de gran
de fertifidade, com matas e com aproveitamento de
madeiras muito promis;sor. Urtl? área, inclusive, com
a documentação absolutamente leganzada, sem ne
nhum problema de invasãoenadaálSSO até porque a
Codeara continuava dona dos restantes de, aproxi·
madamente, 60 milhectares-nóshavíamoscompra
do 54 miL Mas, fazendo um estudo do investimento
necessário para que aquela fazenda começasse a
serprodutiva, chegamosà condusãodequeseriaum
investimentocom retomo lentoeaínós comunicamos
que o nosso interesse era não ficar com nenhuma
parcela da fazenda

Houve, natura/mente, negociações em tomo
.disso. O Grupo Monteiro de Barros já tinha uma fa
Ezenda ali perto, se não me engano, a Agropecuária
Recreio, que eu não conheço enuncaestive lá, masé
uma distância pequena, também, no Estado de Mato
Grosso e para eles, no sentido de otimizar essa ques
tão do aproveitamento das terras, era mais conveni
ente ficar com aquela fazenda do que para mim, até
porque essa fazenda em Sandolândia está auma dis
tância de menos da metade da tal fazenda em Mato
Grosso. Em função disso, eles continuaram nos pa
gando - 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 eesse pagamento foi feito, até que, em
1997, salvo engano, nós lavramos uma escritura O
Grupo OK havia dado umaprocuração para eles para
receberem a escritura das terras e essa procuração
acabou não sendo utilizadaeem 1997, salvo engano,
nós acabamos assinando a escritura de compra des-
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Em 199Q, no final do ano, continuamos manten
do relacionamento, álSeutindo possibilidades de as
sociações em negócios que" aliás. é muito comum no
ramo da construção çMl e no ramo de empreendi
mentos comerciais. Porque a exemplo da vida políti
ca. as pessoas se associam, fazem parcerias mu
dam parcerias. QuerãiZer, cofigam-se deuma~anei
ra numaeleição de hoje e se coligam de outra manei
ra numa eleição amanhã. O mesmo se dã no mundo
empresarial; Então, continuamos discutindo algum
negócia.com.elesJl1é q!-!6, na-final de 1993, eles nos
apresentaram uma proposta, uma possibindade de
comprarmos einvestirmosnaagropecuária. Nós jãtí
nhamos uma traãtção nessa área, desde 1975 que
nós jáéramos os maiores plantadores de soja, milh(
e feijão do Distrito Fedem1 e um dos maiores da re
gião-temos umaprodução de meio milhão de saca:
de grãos por ano em ãlVersas áreas do Distrito Fede
raI-, eessaera uma possibmdade de ãlVersificar para
a criação de gado. Analisamos. tivemos um primeiro
contato com outra empresa. que era·o Grupo Gara
vello que estava vendendo uma grande 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 outrapessoa e nós, então, não ti-

vemos êxito.
OGrupo deles, então, nos apresentou apossibi·

lidade dessa área de terras.que pertencia ao GrupO
SCN, especificamente úma empresa:de nome,salvo
engano, Sinpex-Çodeara. Era uma área de indiscutí·
vellegalidade, de inãlSCUÚvel procedência documen-.
tal e havia uma particUlaridade nesse negócio, que
dizer, naquele momento eles-não tinham condições
de caixa para comprar a área e nós tínhamos apossií
bilidade defazerumapermutaem imóveis, efoi Isso o
que fIZemos. Demos, na época. inicialmente; sessen·
ta e seis e tenho a impressão que, no final, foram em
tomo de setenta e poucos imóveis urbanos (aparta
mentos, salas e lojas) no Distrito Federal e em Goiâ
nia em troca:; ou seja, foi uma permuta Não entrou di·
nheiro nessa transação entre o Grupo OK, Monteiro
de Barros e a Sinpex-Codeara. no caso, o Grupc
SCN, sendo que a integralidade desse pagamento fo'
feito por nós. Nós pagamos tudo e, a partir dai, fica
mos de definir a participação de cada um de nós n(
empreendimento. Ele, então, inicioU os pagamento:
em dinheiro a nós da sua participação, já que nós t
nhamos pago a fazenda em imóveis, e eles, natura
mente, foram nos pagando. NoSsa intenção, num pr

~o~ _
tos", 4,m dos maiores advogados do 8rasõ, de São
Paulo, um criminalista Então, fomos iniciar as tratati
vas com a OAB.

Estive em São Paulo com a diretoria dessaem
presa e ela me expôs as razões pelas quais queria
desistir do contrato. AsituaçãodaOABeraumasitua
ção até dertcada. porque a OAB haviafeito uma ficita
ção, assinado um contrato com uma empresa. e la
passar pelo constmngimento daoldem dos Advoga
dos do BrasU não conseguir viabiflZaJ' um empreendi-

__ mento dela mesma
Então, naveldade, tiVe um grande empenho da

OAB paraque assumCssemos aobra Houve, na épo
ca. uma audiência púbUca com todos os seccionais
da OAB no 8rasil, aqui na Oltfem dos AdVogados do
8rastl- Seção 8raslfta, inclusive fui apresentado ao
seu novo, futuro presidente, que era o Dr. Ophir FiÍ~
gueiras cavalcante", do Estado do Pará. Nessa au·
diência, fiz umaexposição sobre oque aempresap0
deria participar da obra,-fom9S aprovados por unani
midade e assinamos o contrato com a Qltiem dos
Advogados do 8rasiL Naépoca.oGrupo Monteiro de
Barros continuou cuidando daparte de comerciafa:a
ção do empreendimento junto conosco·

Naquele momento, o GrupoMonteiro de sarros '
já tinha um investimento em Brasma. que havia com
prado um terreno, porque era intenção deles, junto,
junto com a construção desse empreenãunento da
OAS, começar a ocupar um espaço nO mercado de
Brasilia linhacomprado um terreno. Era um terreno
residencial e nós concoldamos. então. em ficar com
esse terreno também, jáque perdiaosentido oinves
timento mais expressivO deleS nanossa cidade.

Foi assim que começaram nossos negócios
Com o Grupo Monteiro de BarroS. Esse terreno é um
terreno na 3iO. E, evidentemente, que não considero
esse terreno um empreeRdimento feito com o GrupÕ
Monteiro de Barros,porque quando se compra um
terreno de alguém, é evidente que não se está fazen·
do um empreendimento juntos. Aexemplo de alguém
que compra um terreno, Q:lnstr61 uma casa. não dá
para dizer ql1e o an~lgo dono do te~eno seja, de certa
forma, um aliado no empreendimento. Isso não exis·
te. ,,_' ,v' _

Bom, depois disso, tfnhamps também uma par
ticipação num terreno no Merumbi, em São Paulo.
Era um terreno grande; para uma consti'tlção de uns
800 apartamentos e, naquele momento, jã estáva
mos envolVidos, aqui,-com uma série de empreendi·
mentos e achamos por bem repassar a nossa partici·
pação naquele terreno para eles, jã qUELtínhamos fi-



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO Quinta-feira 22 01807

:);:t,':.I,OO FEDERAL
(~':''':S(~iI10 de Elicc e Decoro Pa!1am.;ntõ r"

.Jt..é"P N" J. I 91
FI~ :1? -oS

Plenário do Senado, e disse-lhe: "Olha, eu desconhe
ço". Dirigi-me ao gabinete do Relator, Senador Paulo
Souto, que se encontrava em seu gabinete, aliás, na
presença da repórter, salvo engano, eu rlguei para o
SenadorPaulo Souto; fui ao seugabinetedoSenador
Paulo Souto, não sei se V. Ext está lembrado - foi a
primeira e única vez.que para lá me áuigi - e solicitei
que me dessem informações sobre esses telefone
mas. Naquele momento, tive acesso a uma relação,
da qual não guardei cópia e dei explicações à repór
ter, mas, no ál2 seguio1?, depois que a imprensa já
havia pubrrcado a tal relação de telefonemas, eu tive
acesso à relação da telefônicadeSão Paulo. Aí. per
cebi o dano eu sofria por não ter tido, previamente,
conã~<:le~ar~documento.

Vejam bem: das tais quarenta e oito rlgações,
maS dametade delas, se davam em simultaneidade.
Ou seja, a telefônica registrava, em um mesmo mo
mento, três ligações feitas pelo tal juizpara telefones,
às vezes, iguais ou álferentes, que teriam, em deter
minaoomomento, pertencidoa mim. e falava comigo.
Éalgo inécflto umapessoaconseguir. portrêsouqua
tro telefones, falar símultaneali1ente com outra
pessoa. InMIta e desnecessária. Ora, por causa
disso, eu percebi que, se eu não tivesse acesso aos
documentos previamente, teriasempre essasituação
de desvantagem, em que eu era obrigado a exprscar
uma coisa jápublicada, e faCIlmente desmentíveL

Qual foi a iniciativa que eu tomei?
_ Além de oficiar à CPI, tomei à iniciátiva de bus

car quais eram, desses telefones que haviam recebi
dosesses telefonemas. que eramcelulares. Porquê?
Porque no caso do celular, todo o mundo sabe, o ci
dadão que recebe o telefonema também é tarifado,
também paga Portanto. deveria haver registro, na
Telebrasília. Celular, dequem, ouse aquelas ligações
eram efetivamente verdadeiras.

Solicitei, então, à CPf. que se dirigisse à Tele
brasnia Celular, Tele Centro-Oeste Participações, no
sentido, no dia 02 de junho, de me informar quais
eram os telefonemas recebidos por aqueles telefo
nes, 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, comple
mentou essa relação com todos os telefonemas da
dosaté 1998, quando acabaram os telefonemas. Eaí
qual não foi a minha surpresa, porque dos tais vinte e
cinéo ou vinte e seis telefonemas apontados pelaTe
lebrasília, diferentemente do que alZia a telefõoica de
São Paulo, que apontava telefonemas de até vinte e
dois minutos, vinte e três deles têm segundos de du-

véssemos lá, acompanhando pari passu o desenro
lar desses pagamentos e dessas obras.

Foi o que fIZemos, o que, aliás, é muito normal.
Anormafseria que nóstivéssemos emprestado dinhe
iro a essa empresa, ela não nos pagasse e nós não
tomássemos nenhuma providência para receber os
nossos créõrtos.

O SR. PAULO SOUTO -Só paraconcluir, o se
nhorsolicitou à CPI-e isso foi feito- que o senhorti
vesse acesso a pagamentos que haviam sido feitos
às empresas do senhor pelas empresas do Grupo
Monteiro <:le Barros. Esses pagamentos se referem,
portanto, a alguns desses negócios que o senhor
acabou de descreveraqui?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Perfeitamente. Ape
nasparaesclarecer, nobre Relator, sorlCitei nãocópia
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 telefõoico, já que nós estávamos sendo siste:
maticamente surpreendidos pela imprensa, que tinha
acesso a esses documentos. Nós ficávamosnumasi
tuação muito desconfortável e desvantajosa, porque
é impossíveL- Por exemplo, para qualquer um dos
presentes aqui - e peço que façam tlma reflexão - é
impossível ser confrontado com um cheque de um
pagamento feitodois, três, quatro ou cinco anosatrás
e cobrar às seis e meia ou sete horas da noite que a
pessoa que emitiu ou recebeu o cheque lembre-se
obrigatoriamentea que serefereaqueledocumento.

Era isso que estavaaconteeendo. Eu recebiate
lefonemas. Um deles fofãs oito e meia da noite de
uma sexta-feira. Eu estava até fora da minha empre
sa, fora do Senado, num acontecimento que nada tl
nhaa vercom asminhas atividadesparfamentaresou
com atividades da empresa, quando uma jomaflSta
me ligou, álZendo: "Olha, foram encontIa<1os"n" che
ques do Grupo Monteiro de Barrospara a sua empre
sa Nós queremos saber de que se trata-o Eu álSSe:
"Olha, eu tive diversos negócios com o Grupo Montei
ro de Barros, mas não posso, ãs oito e meia da noite
de uma sexta-feira lhe dãr, de pronto, uma resposta
sobre o assunto.

A partir dai, tomei a iniciativa de pedir à Comis
são que me facultasse acesso aos documentos que
dissessem respeito à minha pessoa para queestives
se preparado, caso questionado pela imprensa, para
dar as informações necessárias, lembrando também
a questão dos telefonemas. Quando, em um primeiro
momento, fui comunicado por umarepórter, que está
aqui presente inclusive, que haveria telefonemas do
Juiz Nicolau para minha pessoa; encontrava-me no
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Santo e a Vale do Rio Doce, também de terminais de
carga; já tinham feito um terminal de cargas no esta
do de São Pauto; 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, entra
mos de parceria deles nesse empreendimento, fIZe
mos alguns investimentos, até que eles __ O empre
endimento teve alflCUldades na suaviabilização, oin
vestimento era extremamente grande e eles obtive
ram a possibilidade da parceria com uma empresa
francesa que veio ao Brasil -
_ .._Estivemos reunidos e achei, naquelemomento,
que; se entrasse a empresa francesa, eu ficaria com
umaparticipação muito pequena, jáque elateriauma
participação expressiva O melhor, então, era deixar
aquele empreendimento em cuja concretiZação nós
não chegamos, digamos assim, a ter participação••
_ Permariecemos ali por alguns anos, mas saf
mos antes da assõciação do Grupo Monteiro de Bar·
ros com uma empresa francesa, até porque nós nun
ca fizemos uma associação em que nós tivéssemos
uma participação minoritária. Na pior das hipóteses,'
queríamos uma participação igual.

Então julgamos desconfortável essa posição.
Também não considero um empreenall1lento, até
porque não posso conslqerar empreendimento um
determinado negócio que eu não cheguei a concretl·
zar.Entrei esarantes quea concretlzaçãofisica ocor·
resse.

Houve também o caso de Pemambuco. Nós te
mos um banco- isso épúblico, estátodos osdias nos
jornais. FIZemos alguns empréstimos a empresas do
Grupo Monteiro de Barros. Dadas essas alficuldades
financeiras em que eles se envolveram, nós tivemos
alflCUldades para receber e pegamos recebrveis do
Grupo Monteiro de Barros em caução desses em·
préstimos. Éuma prática:muito comum no mercado ft·
nanceiro. E um banco, quando empresta para al
guém, empresta em cima de uma garantia real - ne
caso um imóvel, uma hipoteca-em cimade uma cau·
ção 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 realizaçãc
de obras.

Nós, então, para resguardar o nosso recebi·
mento, pegamos esses contratos - umas obras dE
Pemambuco - assumimos a gestão financeira e ~

co-gestão dos empreendimentos, porque, evidente
mente, não adiantava termos um contrato nos trans

. ferindo o direito de receber esses créditos se não est;

Apartirdar, creioque eles tentaram venderessa
fazenda fracionada; maS não obtiveram êxito. Houve
efetivamente uma queda - qualquer pessoa aqui
que tenha familiaridade com essa questão rural sabe
-que houve um queda no valor de terras nos últimos
anos no Brasil. Eles não lograram êxito nessavenda.
E surgiu uma possibilidade de que déssemos terras
em dação em pagamento de dívidas perante o INSS.
Então, fIZemos um acordo com eles, em que eles nos
transfeririam dois terços dessa área; nós oferecería
mos em dação em pagamento junto ao INSS;e, caso
tivéssemos proveito nessa transação, evidentemen
te, pactuarfamos um valor e pagaríamos a eles.

-..,. ---"Isso foi feito mediante atransferênci~~~ __.
porque não haveria, no caso., pagamento de imposto
intervivos. Se houvesse a transferência da terra, te
ríamos que tero pagamento de impostos detransrais
são intervivos. Essa é a realidade daquela fazenda.

OSR. PAULO SOUTO-então, senador, todas
essas movimentações feitas foram decorrentes dês
ses negócios a que V. Ext se referiu?

OSR. LUIZÉSTEVÃO-Não, não, não.Chega
mos à fazenda, depois disso;-o Grupo Monteiro de
Barros tinha um investimento._

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Em que
ano ocorreu isso, Senador?

OSR. LUIZ ESTEVÃO-Afazenda foi compra
da em 1993. E o desfecho dessaquestão dafazenda
aindanãoaconteceu. porque, se lograrmosêxito nes
sa dação em pagamento, teremos que partir para
umanova negociação com eles. Primeiro, temos que
saber por quanto será recebida essa dação em paga·
mento, porque não podíamos nos comprometer com
eles a pagar um determinado valor, sem saber por
quanto a Previdência ou outro qualquerpoderia rece
ber essa terras em dação em pagamento. Só pode
mos pactuar com eles depois que o INCRA faça uma
avaliação ou que possamos dar em dação em paga-'
mento aalguém interessado. f:!ª9 podemos combinar
um preço sem saber quanto vamos receber do outro
lado.

Então essa é a situação da fazenda
TNemos também um envolvimento com eles a

respeito do Terminal de Cargas Santo Antonio, da cio
dade do Rio de Janeiro, um projeto muito grandioso,
com três milhões de metros quadrados em"Ouque de
caxias, uma área extraordinárn.(que qles haviam c0

meçado esse empreendimento, se...n~o me engano,
em'1989 ou 1990. 8es tinham um sócio - era uma
construtora e não me lembro se era a Mendes Júnior
ou a Andrade Gutierrez. Se? já tinham um outro em
preendimento com a Andráde Gutierrez no Espírito
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que o Trfbunal demonstrava de maneira clara qae
não aca1ava nosso posicionamento, mesmo que fôs
semosao PoderJudiciário e obtivéssemos umaante-
cipação de tutela ou uma decisão funinar nos dando
vitória, isso não significaria que fôssemos obtera ad
judicação do contrato. E essa situação poderia ficar
pendente por 8, 10, 12 anos, e teríamos investido
uma imPOrtância grande, porque, para uma concor
rência desse vulto, não se contrata um advogado por
poucodinheiro para entrarnum Processo como esse.
Teríamos tido um invesnmemo grande para. no fim.
nãoterqualquerêxito, ou~a, haviaa dfficuldadede
se interpor um recurso contra um órgão do PoderJu-

-- 'drdártó"lfiie;Segimdo-ã"nossa avaflação e a dos pró
prios advogados, teria pouca chance de êxito•

Apenas patadarum exemplo recente. salvo en
gano em novembro de 1998, participamos aqui. da
concorrência de construção do Tribunal Superior do
TrnbaIho.. E o que aconteceu? Era um concorrênda
<flferênte. Ar!, havia uma fase de habifrtação, e quem
nãofossehabilitado não tinha o direito de tersuapro
posla de preço aberta Fomos desclassificados na
fase de habifltação, ou seja, no dia da abertura das
propostas, não tivemos o direito de ter nossa propos_
taaberta. Fomosà Justiçapediruma liminarnão para
ganhar a flcitação, mas apenas para que nossa pro
postadepreço fosseaberta Obtivemosa fiminar, que
foi cassada dois dias depois. Perdemos a licitação.
Nossopreço era R$2 milhões mais barcrto que a em
presa que ganhou, mas não tivemos nenhum êxito.
Naquele momento, julgávamos que a nossa chance
de êxito era muito grande, porque pedíamos apenas
o direil.o de que o nosso preço fosse conhecido.

Estive, inclu~ive, na época - não era Senador
empossado nem diplomado -, com o Presidente do
Tnbunal Superior do Trabalho, porque, antes de re
correr à justiça, fIZemos um recurso administrativo,
que foi indeferido. Evejam bem, nãoqueríamosadju
dicação daconcorrência para a nossa. empresa Que
ríamos 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
1992acabou-se confirmando verdadeira, numa situa
ção muito mais pertinente do que a de então, E não
estávamos discutindo efitérios de nada, queríamos
apenas que o nosso preço tosse conhecido, e tería
mos ganho por RS2 milhões de diferença

O SR. GERSON CAMATA - À boca pequena,
diz-se que a IkaI, na verdade, é uma empresa de V.
~_É?
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numero exagerado de elevadores - 31 elevadores.
Enfim. ele não \lia chance de êxito e, também.- Até
porque, naquele momento, era dono do Grupo OK
Luiz Estevão, amigo antigo do Presidente Femando
Collor". Por tudo isso, na época. tl:r\ho a impressão
de que ojomal não viu COm nenhumasimpatia a pos_
sibilidade de ganharmos aquela licitação.

Depois disso, houve um depoimentoao Ministé
rio PúbflCO, uma matéria também bastante interes
sante. da qual1amtiém só fui tomar conhecimento
bastante tempo depois. A matéria foi sobre um dos
membros da Comissão de Ucitação,se não me enga
no até seu presidente, que falou algo sobre a procfa_
mação do resultado da licitação. Eu gostaria de ver

• aquiuma~éria dojornal O Globodo<fla2dejunho
.) de 1999. que não tenho, que <fIZ o seguinte: "Jamil

Zàntut, um dos três membros queformaram aComis
} são de Ucitação responsável pela análise das pro
. postas apresentadas. contou a O Globoque Estevão

esteve presente no diado julgamento das propostas.
Na presença de empresários do grupo Monteiro de
Barros edejomarlStas- relembràZantut -, o SenadQr
se mostrou inconformado com a vitória do conCOrre0
t~ Se reagiucom veemência, disse que havia gasto
muito preparando o projeto e que, O'lallte do resulfa
do, ·levantotHle é 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 <fIZ o seguinte: -em depoimento ao M"mistério
púbrlCO. segundozantut. aempresanoticiara que a fI
citação estariadestinadaao Grupo OI<, sendo sua vi
tória dada como certa, pois o empresário seria ligado

li. ao enf?o Presidente Femando Collor. Em depoimen
., to ao Ministério Público, Zantut argumentou que a vi

tória da Incal sobre o Grupo OK significava uma de
i monstração cabal da fisura do processo de licitação.
. Segundo Zantut, um fator pesou decisivamente para

a derrota: do consórcio de Estevão: além da <fderença.
de preço, o Grupo OK queriaconstruir um prédio hori
zonta~ que esbarrava numa favela~

Então, não tive conhecimento disso. Fui conhe
cer isso aqui, pormeio dessa declaração dele presta
da em depoimento ao Ministério Público. Nunca mais
viesse Sr. ZantiJt naminhavida enão me recordo se
quer dos traços fISionômicos dele.

Naquele momento, recorremos administrativa-
.mente e fomos derrotados. Ora, era um empreendi
mento para ser construído ao longo de muitos anos e,
evidentemente, se não houvesse a garantia de paga
mento, a empresa que tomasse a iniciativa de empre
endé-Io correria sérios riscos. Enós julgamos que, já
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cofau não tivesse nem sequer existido, porque ela,
efelivameote, não existe nem existiu.

a SR.PRESIDENTE (RamezTebet) -Osenhor
Relator encerra suas perguntas7'

Pela ordem, concedo a palavra ao ilustre Sên"a
dor GeISOll Camata.

aSR. GERSON CAMATA-Sr. Presidente, Sr.
SenadorLuiz Estevão, Srs. Senadores, algumavez o
avião de V. exa deu alguma carona, trazendo oJuiz
Nicolau a Brasllia?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca. Inclusive, te
nho infonnação de que o M"mistério Públi~ ç&!, ~Q...
Paulo já tem oaviãoqueteriatrazido oJuizaoDistrito
Federal. Portanto, é uma infonnação facilmente de
tectável pelos Senadores, pela CPI. pela imprensa E
oavião não pertence, nuncapertenceu e nem sequer
é da característica dos aviões que nossa empresa
tem.

- O 5R. GERSON CAMATA-Há um outro ques-
tionamento. Porquea empresade V. Ex- concorreu e
não recorreu para aquela obra em São Paulo?

O SR. LUIZ ESTEVÃO - É muito simples. Em
primeiro lugar, aquela concorrência era por pontua
ção. Para cada item de apreciação da proposta -lo
caflZa.ção, CtlSto, tráfego. projeto - recebia um deter
minado número de pontos. E a nossa empresa, em·
bora tivesse apresentado um excelente projeto, não
foi vitoriosa. No 0'1a seguinte -aliás, tem umamatéria
do jornal O Estado de S.PauJo••• Peço apenas um
minutinho para procurá-la.(pausa)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aprovei
to para registrar, com muita satisfação, a presença,
entre nós, do ilus.tre Deputado Federal por São Paulo,
José Genoíno.

O SR. LUIZ ESTEVÃO-Isso é umamatéria de .
OEstado deS.Paulo, dodia19 março de 1992, onde
está esctito o seguinte:

"Novo·fórum terá 20 elevadores.~Esse retrato é
meu. E digo o seguinte. Luiz Estevão, projeto mais
caro e recurso contra oTAT. Digo o seguinte••• Aliás,
eu me levantei da sala onde estava sendo disputada
a licitação, protestei contra o resultado, até de uma
maneira um pouco agressiva erude demais. Eisso foi
registrado também pela imprensa E disse que recor
reria da decisão, porque não achava certo. Nosso
prédio não era omais caro. Ele era mais caro no glo
bal, mas tinhauma área construída maior, e um terre
no bastante maior.lndusive, à época, o próprio jomal
OEstado de S.Paulo fazia críticas à nossa proposta
Ele não concordava com a diSCtlssão que fIZemos de
resultado da licitação. Ele dizia que o prédio tinha ucr

gundos, nove
segundO$, dois segundos,
gundos. Ora, é evidente que são telefonemas que,
provavelmente, não geraram nenhum tipo de conver·
sação.

Desde o primeiro momento - respondi até àre
pórter que me perguntou no primeiro dia •• que me
lembrava de ter falado com o Juiz em pouquíssimas
ocaSiõesoorante a minha vida. Uma·delasdtll3llte a
abertura do processo rlcitatório; outra delas, quando
ele havia me telefonado para cumprimentar-me em
uma véspera de Natal; outra delas. pouco tempo de
pois doseqüestro daminhafilha, eoutra delas. no<fia
seguinte à minhavitória ~a eleição para o Senado..E.
a relação de telefonemas fomecidapelatelefônicade
8rasflia confirma rigorosamente essa informação.
Depois <fISSO, inclusive,~és de acesso às minhas
declarações junto ao Tribuiiàl Regional 8eitoral, a
imprensanoticiouter havido, no<fiaSdeoutubro, dois
telefonemas meus parao telefone do Juiz. Eé verda
de! Por quê? No dia5 de outubro, ele tentou falarca
migo duas vezes. Tentou falar comigo duas vezes.
Umadelas àuroiJ zero minutoe zero segundo; aoutra
zero minuto e 26 segundos. Quando retomei, depois
do almoço, ao escritório de campanha, ainda na se
gunda-feira, pedi que retomassem as ligações, e, na
turalmente, uma das ligações retomadas foi para o
juiz, a primeira delas com 1 segundo de duração - tal
vez tenha caído; e, a segunda delas, onde efetiva
mente houve a conversação, a que eu me referi, de
ele me Ctlmprimentando 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 juizde qualquer Tribunal do País, me telefo
nasse 10ou 15vezes, não fuh"a nenhum motivo para
deixar de atendé-lo. Não o fIZ, porque, nas outras ve
zes 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 aum tele
fonema seu. Não haveria razão.para is~. Aliás, na
vidade um político, de um homém público, agente re
cebe telefonema de centenas e m~h4res de pessoas
até de adversários políticos - e, a priori, não há ne
nhuma razão para que se deixe de atender a um tele
fonema A partir daí, veio a minha preocupação, por
que percebi o seguinte: se eu tivesse tido acesso a
essas informações, antes da imprensa, talvez toda
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(j~ o Senador Luiz Estevãoã~ no Plenário
do Senado, noãla27 de maio. que em duasocasiões
esteve associado ao Grupo lka.l:primeira delas na
fase demoritàgem do processo deconstrução deedi
fício-Sede daOrdem dos Advogados do Brasil e ose
gundo momento·para a compra de um empreendi
mento agropécuário no Estado do Mato Grosso. Qu
ando eu fIZ essa pergunta para o Dr. Fábio Monteiro
de Barros, e ele fistou umasérie de empreendimentos
com o Senador l..1Jiz Estevão, eu confrontei o depoi
mento do Oro Fábio Monteiro de Barros e disse que
ele estaria mentindo porque euconfrontei com o dis
curso do Senador l..1Jjz Estevão evi que não batiam.
Agora, eu vejo o Senador Luiz.Estevão tratar de uma

.série de outros empreendimentos ou negóCios ou
proximidades com oGrupo lkat, mas háde convirque
odepoimento dele hoje é diferente do discurso do dia
27 de maio. Também com relação•••

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Posso responder a
sua pergunta? Posso responder uma por uma?

OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-Estou fazen
do conSiderações gerais. Depois, vou fazer uma per-
gulita ~-pecífica.· ..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta.feira 22

/Ct:-P _w 1. I_ti-
Fls. .J? 01

-t~u. Minha~ãe ~unca ~eve no tal show do Páva~ O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ Sr Presi-
rottí em MiamI, esatu publicado naimprensaessetipo dente, S~ e Srs. Senadores como euã~· .
de insinuação. . ..<.... ...•. nha introdução. eu pretendia' ouvir o Senado~a~~

Poro~o lado, quero dizerque não est()u quei- Estevão sem prejuízo de depois analisar o seu pro-
xando-m:; nao venho aqui ~iaier quElixá de nin- n~ciamento. compará-lo com o depoimento de Fá-
guéni. A unprensa fez seu papel de investigar o as- blO Monteiro de Barros. Contudo, como fuiautor·do
sunto;àsv:.zes, publicou algumascoisas antes de ter requerimento. se eu não fIZesSe nenhuma pergunta
comprovaçao. mas, enfun. a vida pública é isso, ees- poderia parecer, como aflás foi insinuado nestases-
tou aqui para esclarecer. .. .. ... .. . .. .. .. são. que a única intenção era aprovar lJm requeri-

O SfL~ADER ,ª~BALiiO~.~.·~defa': mento de convite, deixaro Senador Luiz Esteváo.ao
zerum aparte, se me Perinfte o.SenadQr·GeisOOCa- .' relento dUf<3llle um mês,.recebendo pancada da Im-
mata Como empresáriO•.pergUrlto aó senacJorLuiz . prensa, porque foi alguém que foi convidado ou COl:l-
Estevão se considera COlriqueilO'.norinaJ. uma effi;;~· vocado.;.para presta: ~ecil1Jentos.:e durante todo
presa ganharuma con<Xlriênciae passar Ji3.ra oatta,-. este.mes ele estaria·suJeito a essas Intempéries da
umavez que háempresano Brasil que já foi acusada política.
de ser fmnchislng, inclusive no·Governo do Presi- Nessesentído. como fui autor do requerimento
dente Collor. Quero saber se é verdade que empre- e tenho condições. ao contrário dos outros membros
sas fazem associação e constroem juntas. .. . da CP!, de levantaralguns questionamentOs ou a1gu-

O SfL LUIZESTEVÃO-Issoé mais·do que co- mas afirmações. eu vou fazê-f<i. E quero ãlZer que o
mum, usual e corriqueiro. Aliás. darei um exemplo meu ;equerimento para esclarecimentOs do senador
muito claro: é só pegarO contratodaobradometrôde l..1JizEstevão-equ"ero deixar registrado que odepoi-
Brasíf&a, assinado pelo Governo anterior do Oistóto mentodehojepoderásersuficieiltecomopoeteránão
FedenaI. em que asemPreSascontratadassubempre- ser suficiente para à CPI- f~ decOrrente da postura
iIaram a obra. Eram três ou quafro empresas~" absolutamente contraditória, sejaatravésdeentrevis-
tadas Pala fazer a obra, que a subempreitaram.com tas à imprensa. seja através depronunciamentos fei-
um desConto de não sei quanto, para ãIVersos cons- tos pelo senador l..1Jiz Estevão. que, ameuver. deve-
trutores do Distrito Federal. São três grandes enipre- riam merecer esclarecimentos por parte da Comis-
sas nacionais que apenas administlam o proCéSSo são.
eonstrutivo. Administram. fISCalizam econduiem;
porque a efetivaexecução é feita pOrempr~ sub
contratadas. Arlás, esse é um processo em que lÍão
há ilegalidade.

O SfL PEDRO SIMON - Não seria oideal.
OSR_ LUIZESTEVÃO-SenadorPedro Simon,

a consideração de V. 8t'é muitoimpOrtairte. Tudo o
que está dentro da lei é legal, e Cabe ao Congresso
mudá-la quando avalia que ela não foi elaborada de
maneira pertinente. Então. não podemos acusar uma
pessoa de ilegafldade_ .

OSR. PEDRO SIMON-Eunãqfalei que era ile
gal; ãlSSe que não era o ideal•. ·

OSfL LUIZESTEVÃO- Não éo ideal. Concor
do com V. exa eiachegar lá Nãose pode impedirque
uma empresa adote um procedimento que está amo
paradopela le~ aindaque consideremos quea lei dei
xa aberturas para alguns procedimentos que não se
jam ideais. sejam legais. Aí. acho que no papel de le
gisladores, nós temos. o.povo nos deu a ferramenta
p"'!.ra corrigir essas imperfeições. .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) ... Com la
palavra o Senador José Eduardo Outra.
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que háviam trabalhado no Grupo OI<, que depÓis fo.
ram trabalhar naquela empresa, ·porque havíamos
concluído uma obra de grande porte na. cida<i~ de
São Paulo. Todos sabem que, no casOde obraeen
genharia,asconslIUtoras, em ~tenninado momenio
têm um volume significativo de obras, numa determ~
nadacidadee num detenninadoEstado;e noutro mo
menta, podem não ter. Nem todo mundo concorda
em se deslocar para outro Estado; nem todo mundo·
tem conãlÇÕes de transferir seus filttos. sua taniilia.
Portanto. foi com muita satisfação que vimClS, naque- ...
la ocasião, que alguns dÕs melhorElS guadros que tr
nhamoshaviamencontrado~i<ta.de~1rabaIho
no grupo que iaconstruir o f6rumtraball:ll$ fim São
Paulo, porque seria muitodesagradãvel~nóS tei
quedemitiraquelas pessoasquehaviam~bem ser':·
vido a nossa empresa e ver oconstrangim~to delas
depois. por não encontrarem·uma O<:t.IAAção.

E. mais do isso, se tivesse que telefonar para o
-Sr. Fábio, para os donos de quaisquerempr~·de
construção no. Brasil. como fiz dezenas·~.lteZes
quandotiveo constrangimento deterque despédir!)U
demitir uma pessoa que havia presta$servlços à.
nossa empresa, eu o·faria com a ma1o,.l.lbeitUrà e.
transparên<:ia,parasabersetlãotiav~~a~~
ção. umapossibilidade detrabalh0p<w-~jáq~ t~
dos sabem das ãlflCUldades que existem nomerca.do
de trabalho hoje. <. • .. ..•.•

Perguntem a algum Cios fome<:eeloreS dá,. óbiá
do Tnõunal, que~ preçoS Para fom~l1)ehto·

.de materiais ou prestação de serviçosnessa ~ra,.~
alguma vez receberam um telefone. umamen~~
telepática. um telegrama, um fax. umavisitaQUoque
quer seja de alguém do Grupo OI<, paraíraíàr de as
suntos referentes à obra do Tribunal de SãciPáúlo_
Portanto. essa é uma insinuação. uma tese que não
tem o menor fundamento. ..

Estiveramaqui depond~genrod~iújze umasé
rie de pessoasqUe oconhecem. comocoI~as d?Iri-.
bunal do Trabalho. e, em nenhum mOl'l!~to. folmen
cionada qualquer relação pessoal minha com esS~
pessoas, ainda que. como ficou bastante comprova·
do aqui. as pessoas gostem de alarC1earrelações que
nem sempre têm. . . , . •

Por outro lado. quero ãlZer que foi levantada a
hipótese de que o juiz tivesse usado um dosno~
aviões. Eu solicilo que perguntem ao Ministério Públi·
co de São Paulo qual o avião utilizado, a fim de qU€ .
essa suposição seja definitivamente· esclarecida
Houve noticia publicada pela imprensa de que have
ria foto desse juiz na companhia da minha mãe.eo
um acontecimento social em Miami. Isso jamais3cor.·

o SR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca foL Não sei
qtlàn~o àIkaJ foi constituída, masogrupoMonteiro de
Barros existe já hámuitos anos nacidade de São Pa
ulo. Ontem. não tive oportunidade de assistir ao de
poimento. masnão sei se eles mostraram aquios em
preendimentos em que eles estiveram envolvidos.
Mas conheço o portfolio deles. Éum grupo que, até
aquele momento. inclusive do ponto de vista do mer
cado imobiliário. já tinha feito mais transações imobi
rlárias que o nosso grupo. Ou seja, até aquele mo
mento. ele tinha um portfolio maior que o nosso.

E deixo claro algo muito importante. Qual O im
pedimento legal que haviaou haveriapaIõ.que eu ou
anossaempresa-::sefõSSe õcaso--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 aq~1a obra, o que foLteito sistematicamente
dentro do Congresso. nos anos todos em que aquela
obra esteve em construção. Haveria incompatibilida
de e ilegalidade. no caso. se eu tivesse alguma in
fluência junto ao Tribunal Superior do Trabalho, por
que quem propunha recurso paraaquelaobranapr0
posta orçamentáriadaUniãonãoeraopretenso. pse
udo ou falso sub-rogado ou subcontratado. era o Tri
bunal Superior do Trabalho. que tinha obrigação por
tanto de flSCal"lZal' e detectar alguma irregularidade
naquela obra. E nunCa foi responsabifidade minha,
nem jamais na minha vida, nunca pus os pés no Tri
bunal Superior do Trabalho. salvo nessa visitaque fiz
no final de 1998. nessa audiência com o Presidente
Vagner Pimenta sobre a questão da obra do Tribunal
daqui.

Portanto. teria total fiberdade. do ponto de vista
legal. do ponto de vistaemprésarial. de qualquerpon
to de vista. para - se fosse o caso -, se tivesse sido
convidado ou se tivesse havido tratativas nesse senti
do, de participar como construtor, como subempreite
iro, 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 dei
xaram muito claro - aliás, foralp-ábordadõs por diver
sas outras empresas, segundo tive,conhecimento 
que queriam conduzir aquela obra:sOzinhos. isolada
mente.

Aliás, comprovar isso é muilo fácil. Basta per
guntar se alguma vez algpém me viu naquela obra.
Basta perguntar a algum inclusive dos engenheiros
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Muito obrigado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nobre Senador. eu

queria, apenas para facilitar. pois são mais ou menos
6 questionamentos feitos por V. ExA. talvez eu tenha
necessidade que v.~ repita alguns deles. porque
não deu para anotar tudo:

Começando pelo meu discurso pronunciado
aquino Senado-meu álSCtlrso é muito c1aro-, digo o
seguinte: em 02 ocasiões esteve associado o Grupo
Monteiro de Barros.à_n~ empresa em empreendi
mentos cflVers05. Eu nunca ãlSSe 'negócios'•.Existe
uma grande átferença entre negócio e empreenát
mento. Se eu comprar um terreno de algUém. eu não
fiz um empreendimento. eu fiz um negócio. Seeu em
prestard!nheiro paraalguém. eu nãofiz um empreen
dimento' eu fIZ um negócio, eu fiz uma operação.
Empreendimento é quando realmente essa associa
ção. essa. parceria, no caso. resultaem algumacoisa
concreta Então, apenas para lhe dar um exemplo,
em seguida eu digo o seguinte_

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Poressa ló
gica de V. ~. então, a construção do ecfdicio sede
da OAB não poderia ter sido classificada como em
preendimento.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Claro. até porque, se
V.~ andar uns poucos metros, vai ver o prédio lá
construído e vai ver o seguinte - inclusive, o que eu
disseaqui no meu depoimento, que. aliás, está grava
do e pode ser verificado .: que a Manteiro de Barros
continuou participando dacomercialização doempre
endimento•.portanto ela esteve junto conosco, por
que.veja bem. um empreendimento. eu nunca me
propus apenas a construir ó prédio da OAB: eu cons
truí o prédio dá OAB e o vendL E eles estiveram figa
dos conosco na comerciaflZação do empreendimen
to. E veja bem: o primeiro deles, na fase de monta
gem do processo de construção do edifício sede da
Ordem dos Advogados do Brasi[ 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 empreendi
mentos: das nossas negociações com o Grupo Mon
teiro de Barros, são as duas operações que resulta
ram efetivamente em uma coisa concreta, em uma
coisa fisica. No caso do terreno do Morumbi. houve
umanecessidade de recomprarrnos, porquea empre
sa à qual estávamos associados em São Paulo teve
uma álficuldade e. no caso do RiOde Janeiro, saímos
ant~ que os franceses entrassem naparceria do em·
preendimento. E no caso de Pernambuco foi a ques

.tão - que vou chegar lá, porque foi a 6l! pergunta -

parte da fazenda, assinado por Grupo OI<, Coostru
ções e Incorporações. Luiz Estevão de OrlVeira Neto,
em outubro de 1997. Assinado por ele. O que entra
em contradição com o pronunciamento do Senador
luizEstevão. no plenário doSenado, álZendoque es
tava licenciado da direção das empresas. Ora, se ele
está licenciado da direção das empresas legalmente,
ele não poderia assinar como diretorsuperintendente
respondendo pela erl1presa O Senador Luiz Estevão
era deputado distrital. Há, inclusive, entenáunentos
de juristas- mas nãovou entrar'nessa.seara, quenão
é omeucampo- de que elepoderia até serobjeto de
processo para cassação de mandato quando deputa
do õlSlrital. mas isso é outro assuntó:

O que quero ressaltaré que esses tatos se cho
cam com odepoimento dopróprio SenadorLuiz Este:
vão.Daí, esses esclarecimentos que se faziam ne
cessários, porque o fato é que o Senador Luiz Este
vão foL à mecflda em que iam surgindo novos fàtos;
mocflficando as versões anteriores.

E eu queria apenas fazer uma pergunta e aí S.
exa poderá fazer considerações sobre tudo o que fa·
lei: o Oro Fábio cflSSe ontem que, na ven:lade, essas
operações que ele vem fazendo com .empresas do
Grupo OK-e disseque. inclusive, com outrasempre
sas..;, que essas empresas estavam como umaespé
cie de pronto-socorro paraa Inkal. jáquea Inkalesta·
vacom incflSpOflibmdade de bens: conta bancária blo
queada Então, ele encontrou essa formade umpron
to-socorro das outras empresas para garantiraconti
nuidade dele.

Gcst.ari<l 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 ~ Senador da Repú
blica, pois existe procuração do Banco OK depois da:
abertura da CPI também para receber esses recur
sos, que deveriam ser recebidos /'6[a Inkal -, não se
sente constrangido. na condição de Senador da Re
pública, por suas empresas fazerem o papel de pron
to-socorro de uma empresa que teve seus bens b[o
queados por pedido do Ministério Público, e da pró
pria CPI. por ter claramente se envolvido em desvio
de dinheiro público.

Quero apenas registrar aqui, ~resentando as
justificativas desses esclarecimentos, porque - insis
to - o Senador Luiz Estevão tlSn1 adotado umapostu
ra que necessitava esclarecimentos. porque ele vem,
em todos esses fatos - e não me referi apenas à im
prensa, mas também a depoimentos no Senado 
mudando a sua versão, adaptando-se aos fatos que

-Vêm surgindo. •
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ram dados em garantia aos empréstimos
que eles tinham no Banco OK. E onde en
tra, nessa história, o Engenheiro Diniz?·Ele
era o representante da IkaI em Pernambu
co. Como a garantia 90s nossoS recebimen
tos 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
registJar que os negócioS ocorreramn~ passado.

Ainda relativo ao discurso do Senador Luiz
Estevão: .

"Desde abnl de 1994, estou rlêenciãélo
da direção dessas empresas. Quem aéom
panhou o meu trabalho na Câmara legislati
va e quem acompanha o meu trabalho. diu
turno, permanente e sempre presente no
Senado da Repúbfica, sabe que eu não p0
deria, ao mesmo tempo,_. Volto a cflZer.
desde abril de 1994 estou Iicenclado da di
reção dessas empresas".

No entanto, aescriturade compra e venda e da
ação em pagamento da compra da fazenda revela:
"Grupo OK,Con~ e Incorporadoras. represen-'
fadas por seu Diretor-8uperintendente, Luiz Estevão
de OrlVelra Neto. em 1997". Portanto, esses docu'
mentos se chocam com o discurso do·Senador Luiz
Estevão.

Com relaçãoaoscheques. oSenadorLuizEste
vão disse em entrevi~ .

. "Nínguém está dizendo que esse pa·
gamento foi empréstimo do banco. Até por·
que. veja bem, além dos empréstimos de
banco. tivemos o negócio da compra da fa·
zenda A comprada fazenda envolveu imb
veis e esses imóveis, claro, eram de propri·
edade de empresas; não eram de proprie
dade do banco. Entramos com imóveis, pa
gamos a totalidade da fazenda com imóveis
e. evidentemente. para que eles se tomas
sem donos de parte da fazenda, teriam dE
nos pagar em dinheiro a parcela correspon
dente".

IS$O aconteceu para justificar que esses roe
quas encontrados seriam para pagar a parcela

No entanto, também nessa escritura de compro
e venda, há um recibo de quitação. no valor de R
2.237 mil. emitidoporSLG S.A•• umaempresadogn
po Fábio Monteiro de Barros, que não teve o sigil
quel;lrado, dando a quitação do pagamento daquel •

Também com relação à postura do Senador
Luiz Estevão perante à imprensa. também contrcaditó
ria. O SenadorLuiz Estevão. em entrevistaaoJornal
da Tarde, de Z7 de maio. Quando perguntado sobre
negócios com o GI\JPO lkal: "O senhor fez com ele o
prédio da OAB ou não? Não. Com o Fábio o senhor
teve mais negócios? Tive. claro". Alo repórter cfesse:
"Mas deixe-me esclarecer umacoisa: na primeiraVf;Z

que nos falamos. há duas semanas. o senhor cflSSe
que apenasconheda o Fábio, que não era amigo e
que não tinha nenhum negócio". O Senador Luiz
Estevão diz: "Eu jamàis cflSSe isso. Disse que não te
nho. hoje. nenhum negócio COf!1 ele. TIVe negóciçs
com ele. Deixe-me colocarosvemos no tempo certo,
porque isso facirrta as nossas vidas".

Comprova-se, na verdade, que o Grupo OK é
co-gestor, junto com a IkaI, das obras de PernambU
co, sob aalegação de que é parapagarempréstimo e
ter garantias de empréstimo. Mas são neg6cios'que
ainda existem.

Terceiro, em relação ao Engenheiro José Diniz
da Silva Rlho, que peço para ser convocado,; Inicial
mente, no dia 28 de maio, o Senador LUiz Estevão
deu uma entrevista ao CorreIo ElrclZITIense: .

". O senhor conhece o José Oiniz da
Silva Rlho?

-Conheço.
- Ele trabalha para o senhor?
- Não. Gostaria até que trabalhasse. É

um cara extremamente competente. Ele foi
funcionário da OftS 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 corretlssimo. Pr0cu
rou-me e disse que iria deixar a empresa.
Eu o convidei para dirigir um negócio. Ele
disse que não poderia fiear porque tinha-o
projeto de .voltar pa!!l_o Nordeste. linha re
cebido uma proposta de ser sócio de um
ex-patrão ejele, etc.-

Depois, quando questionado.a respeito de pro
curações que a Saenco - de propriedade do Sena
dor Luiz Estevão - havia dado para o mesmo Jósê
Diniz, o Senador Luiz Estevão diz:

aÉ muito simples/No ano passado, as '
empresas de Fábio Monteirdde Barros Rlho
tinham dívidas jUf!to ao"BahCO OK.,. Então.
eles fIZeram um acordo com o banco. cauci
onando os recebiveis em favor dele. Os pa
gamentos que as empresas do Fébio tinham
a receber em obras PÚ.91icas no Nordeste fo-
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eu me declarava licenciado das empresas, mas teria
assinado mais do que os documentos que V: Ex.1I
apresenta, eu teria assinado procurações, contratos
referentes às empresas das quais eu estaria Iicencia
do. Eessamatéria foijulgadapeloTRE, à unanimida
de, efoi julgadapelo Tribunal Superior Beitoral, tam
bém à unanimidade, porque oque a leiãlZ não é que
o Deputado DislritaJ, o detentor de mandato eletivo
esteja proibido de administrar empresas.. O que ela
álZ é queele nãopode~parda. administração de
empresa$ fmanceiras e não pode participar de em
presas.que tenham contratos çom cláusulas não uni
formes com o Poder Público, que é uma situação de
poder concedente. Então, uma situação completa
mente ãderente.

Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o fato
de eu me licenciar daadministração- e efetivamente
me licenciei, não porumaformalidade legal, mas pelo
meu impedimentodeserumapessoa, como qualquer
outJ:a, 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 nãÇl poderia estaraqui e lá Portanto. eu to
mei essa providência, o que não me impede, como
acionista das empresas, de CQlltinuar inclusive assi
nando cheques, inclusive assinando "COntratos, indu
sive assinando procurações, induSive'recebendo no
tificações juõlCiais. Logo, não há nenhum contrito nis
so. e a matéria já foi julgada pela mais alta Corte de
Julgamento de Justiça Beitora~_que é o TSE.

Aquestão da escritura da fazenda, que eu assi
nei com o diretor-superintendente. claro, meu pai é
uma pessoa de84 anos de idade, com as naturais di
ficuldades de mobilidade, de tudo isso e, evidente
mente, que eu não vou - sempre que eu puder assi·
nar um documento para evitar que ele tenha que se
deslocarpara fazê-Io ou que eu possadaruma procu
ração para alguém. eu vou fazer isso.

Aquestãodos cheques. V. Ex.ll apontou, eu não
me lembro bem, o que foi mesmo o negócio dos che
ques?

O SÁ. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu fiz refe
rénciaa que, em entrevista, V, Ex.~, ao ser questiona
do pelo fato de esses cheques terem sido deposita
dos em empresas suas justificariam o pagamento do
empréstimo. A imprensa questionou que o pagamen
to do empréstimo teria que ser para o banco. e não
para as empresas. Então. V. ExA cita, na entrevista,
que os cheques seriam para pagamentos da fazenda.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

mos as providências cabíveis para receber. O que
aconteceu?

Muito bem! Caucionamos os recebíveis 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 receberaqui
lo que era nosso crécflto. O que aconteceu? HOlNe
um determinado momento em quehaveriaa possibifl
dade de que houvesse um bloqueio das contas dele
também nessas obras do Estado de Pernambuco, o
que causaria a seguinte situação: sem possibilidade
demovimentaro mínimo de recurso, essas obrasnão
teriam éOndiçôes deconclusão. nem condições dere
cebimento. Qual era o nosso papel ar? O que nós fI
zemos? Demos uma procuração para o Engenheiro
Diniz emais doisou três engenheiros, queeu nem c0
nheço. para que eles abrissem contas em nome da
nossaempresa.

OSR. JOSÉ EDUARDO OlfTRA-O engenhei
ro Diniz o senhor não conhece?

OSR. LUIZESTEVÃO-Não,não é'isso queeu
disse. Para o Engenheiro Diniz e outros dois ou três
engenheiros. que eu nem conheço, para que eles
abrissem contas da nossa empresa, porque, no caso,
- inclusive são cidades- Uma delas é a cidade do
Recife eas outras duas são cidades pequenas do in
terior de Pernambuco. Eu não me lembro do nome
delas.

Mas, naquela ocasião. se eu-
OSR. CARLOS WILSON - Deve ser a Adutora

do Oeste a obra
OSR. LUIZ ESTEVÃO - É. 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 ne
cessário para que eles terminassem as obras e tives
sem direito ao recebimento.

E quero adiantar o seguinte: como não hOlNe
bloqueio das contas deles, essas contas não chega
ram a ser utilizadas. Então, o que nÓS fIZemos? Sim
plesmente aperfeiçoaram os mecanismos para o re
cebimento dos nossos créãltos, o que qualquer pes
soa em sã consciência faria Quero dizerque isso não
implica uma relação de trabalho, até porque uma pro
curação não infere uma relação de trabalho,

A questão do meu licenciamento. Essa matéria
é muito fácil para responder, até porque ela foi questi
onada pelo partido de V. Ex.2. no momento do registro
da minha candidatura no Tribunal Regional Beitoral,
no ano passado. quando o Partido dos Trabalhadores
entrou com ação no TRE, questionando o fato de que
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oSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-Quero saber
se co-gestão financeira é negócio ou não é. porque
talvez...

O SR. LUIZ ESTEVÃO -Isso não está escrito
no JornaldaTarde. Existeumaátferença muitogran-
de... .

, OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Não. aí é no
Correio. Aí é na entrevista do Correio de ontem.

OSR. LUIZ ESTEVÃO - Eu vou chegar lá, até
porqueéoutlaperguntaaqui; é outlaperguntamais à
frente, sobreaquestãodoDiniz,eaper9untaseguin
te.

Então. portanto. neste momeritõ;" nõS Rãõesta:
mos desenvolvendo nenhum negócio com o Grupo
Monteiro <le Barros; nenhum negócio com ele. Esta
mosconlinuandoadministrando os negóciosquetive
mos no passado. e alguns deles não estão integral
mente resolvidos ou resilidos.

Bom, a outra questão é sobre o engenheiro Oi
ni!. Oque quero deixarmuito claro aqui é oseguinte:
ofatode darmosumaprocuraçãoaalguémnão impli..
ca umarelação de trabalho, e não precisaserempre
sário, não precisaserconstrutor para tera percepção
disso. Tenho a sensação de que diversosSenadores
aqui, por uma questão de conveniência, já outorga
ram procuraçãoaterceirosporálVersas razões, oque
nunca implicou uma relação~e trabalho.

Qual eraasituaçãoquetínhamos? ÉimPQ!1ante
visuarlZal' isso. TInhamos empréstimos feitos pelo
Banco OKao Grupo Monteiro de Barros-vejabem 
e, quero dizer, nunca como pronto-socorro, até por
que não sou dono de'hospital. Se quisesse ter um
pronto-socorro me envolveriacom aáreadehóspitais
etrataria de procurarempreender um. NóS temos um
banco, que é uma situação completamente álferente.
Eos últimos empréstimos feitos a eles, empréstimos
novos, foram no dia 12 de setembro de 97 e no dia 1°
de maio de 1998. Foram empréstimos feitoS a eles.
Portanto. quero ôlZer que não se trata de pron
to-socorro nenhum; fIZemos esses empréstimos, que,
indusive, não foram pagos por ele e estão sendo re
negociados. Eu cometi aqui um engano no dia 1· de
maio; não é dia 1° de maio. Isso aqui é uma questão
de contagem de juros. que foi uma renegociação do
contrato, então, o contrato vencia naquele dia

Então, oque acontece? De lá paracánãohouve
qualquer empr.éstimo novo para o Grupo Monteiro de
Barros•.Agora. eu tinha uma obrigação empresarial
eu não. a empresa, o banco- de receber oque tinha.
Isso é dever. Anormal seria aqui, se nós tivéssemos
feito elTlpréstimo para uma empresa e não tom~sse'
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dos empréstimos. A questão do Jornal da Tarde.'
Essa questão do Jornal daTarde-eu pediria, eunão
tenho, V. f:xll pode me dara matériaparaeu les:? Será
que alguém poderia passar às minhas mãos aqui?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Senador.
nastrês primeiras páginas, estáa Integradaentrevis
ta ao Jornal daTarde.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - É muito simples. Em
determinado trecho da entrevista, ele álZ o seguinte:

"Jornal da Tarde-O senhor declaroU
a outro jornal que teria comprado a fazenda
junto com o.Fábio, é isso?"

. "'Luiz Estevão - Isso. Comprei junto
-com ele e com outro grupo de empresários,
depois nós separamos essa sociedade:

Ou seja, confirmei aqui o negócio da fazenda
E digo o seguinte:

"Luiz Estevão - Ugaç5es de Fábio 
para a nossa empresa deve ter várias, até
porque. como é público e notório, as duas
empresas tiveram relacionamento comercial
em outras áreas. Então, é isso ar. amigo. É
público e notório:

auando ele me pergunta aquL
-"uiz Estevão - Eu disse que não te

nhohoje:

E por quê? Porque. neste momento. eu não
estou desenvolvendo nenhum negócio com o Grupo
Monteiro de Barros. O que eu tenho com ele atual
mente é essa questão da fazenda, que é uma ques
tão que já foi desenvolvida anos atrás; a questão
das obras é uma decorrência dos empréstimos ban
cários feitos a ele. Neste momento, que negÓCio eu
estou empreendendo. desenvolvendo ou álSCUtindo
com o Grupo Monteiro de Barros? Nenhum negócio.

OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Permita-me
interrompê-lo, Senador LuiZEstevão.

OSR. LUIZ ESTEVÃO - aãro.
OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Como não

sou do mundo dos negócios. tenho dificuldade deen
tender essa separação entre empreendimento e ne
gócio. Mas V. Ex4 dizque, nessasituação de Pernam
buco, é uma co-gestão._ DA ~enco pafticipou das •
obras, então?· E V.~ DFoi'úma'r-gestão apenas
financeiran Quer dizer... ".

OSR. LUIZ ESTEVÂO-Não, não. Vejãbem•••
OSR. JOSÉ EDUARDO DlfTRA- Eu realmen

te... Co-gestão financeira~. Isso está escrito aqui.
O SR. LUIZ ESTEVÃO -; Não. Veja bem_o
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Eu gostaria de ver o ofício que foi encaminhado
ao Banco Central por ocasião da quebra do sigilo
bancário das empresas do grupo Monteiro de Barros
que foram citadas. Primeiro oficio que foi !:,ncamínha
do, sem prejuízo de continuar as argüições. Eu queria
apenas ver este oficio e encerro a minha participa
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Algum
Senador deseja formular mais algum questionamen
to?

O SR. CARLOS_WILSON - Só uma, Presiden.
te. O SenadorJader tem-Preferência

O SR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Por gen-
o tíleza, eu esqueci. O Senador Japer Barbalho.está
inscrito. .--.;-'.-:::, =

Antes, porém, Senador Jader Barbalho, a Se
cretaria deve providenciar a cópia... Senador José
Eduardo Dutra, por gentIleza, a cópia do oficia_

o SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - _ ofício que
foi encaminhado ao Banco Central por ocasião da
quebra do sigilo bancário, primeiro.

OSR. PRESIDENTE(RamezTebet) -- Cópia do
ofido enviado ao Banco Central, referente a quê?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -- Quebra de
sigilo bancário das empresas do grupo IkaL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quebra
do sigilo bancário das empresas do grupo...

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -- Do grupo
Monteiro de Barros.

OSR. PRESIDENTE(RamezT~t) - Do gruPo
Monteiro de Barros, IkaI e Inca~ 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,
masme parece que inicialmenteda IkaI Construtora e
da Incorporadora Me parece que essas duas.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Só queria
. ver 0_. \

O SR. JADER BARBALHO - Com a palavra,
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO - Senador Luiz
Estevão, V. Ex!! colabora com o requerimento que dei
entrada, protocolei na Comissão. Espero que, na re
tomada dos nossos trabalhos, em ag~sto,ele possa
ser examinado.

V. Ex!! deixou bem daro. Quem propunha. recur
so para essa obra era \) Tribuna! Superior do Traba
lho. V. ExG nunca inteor01J (' Tribuna! SUperiOí do Tra
balho. Quem enxerta~a di; I,eim nessa obra, multipli
cando os reCllfSCO:: P0(V~irias vezes, eram congressis-

com o Grupo Monteiro de Barros -. entendi a pergunta
como ele dizendo seu eu tinha negócios, no momen
to, com o Grupo Monteiro de Barros, negócios, nego
ciaÇÕ€s_ E não tenho. O que tenho, apenas, é o em
penho em receberaquilo que é devido ao Banco OI<.

Gostaria de ler a carta que escrevi, ontem, ao
Correio Brazllíense:

Ao Correio BrazIliense, diretor de redação, jor
nafista Ricardo Noblat, que, infertzmente, não foi pu
bficada pelo jornal. "'A respeito da matéria "Engenhei
ro Representava IkaI e Saenco', esclareço que a nos
sa participação como co-gestores daempresa IkaI no
Nordeste sempre foi tomada púbrlCa por nossas em
presas, através de matérias pubficadas em diversos
veículos de comunicação, inclusive o Correio Brazlli-

.'} ense.
Portanto, aquela matéria do Correio Brazilien

se não tem nada de novo. porque nós já havíamos,
inclusive em entrevista ao Correio, declarado a exis
tência dessas. Muito antes sequerde eu tomar posse'-
aqui no Senado.

A procuração púbfica, por outro lado - é impor
tante álZer isto -, não foi um inStrumento particulares
condido de ninguém não. Foi um instrumento púbfico
lavrado em cartório, conferido aoEngenheiroJosé Di
niz. Credenciava-o a representar a empresa Saenco,
porque, damaneira como o jornal publicou, represen·
tante legal Representante legal com um fim específj
co, exclusivamente para a movimentação em contas
bancárias em agências especificas. não se destinan
do a qualqueroutro fim. Damaneiracomo foi dito pelo
jornal, dava a impressão de que demos uma procura
ção com plenos poderes a alguém, o que não é ver-
dadeiro. O fato de concedermos procuração com fim
específico e limite de prazo a determinada pessoa
não impfica vínculo empregatício, nem desmente,
como pretende o jornal, declarações anteriores por
mim prestadas.

A respeito de: ~Luiz Estevão em dois tempos".
Reitero a Inexistência de qualquer contradição. Os
engenheiros José Diniz e Edgar Felows receberam
procurações exclusivamente para movimentação de
contas bancárias em conjunto que nunca chegaram a
ser utilizadas. já que não houve impedimento para
que a empresa Ikal continuasse movimentando os
seus recursos. As providências tomadas o foram com
o objetivo de receber créditos do Grupo Of<, Banco
OK, junto ao grupo l!<ar_

Foi a carta que nós mandamos ao Correio Bra
ziliense.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Queria ape
nas fazer uma solicitação à CP!.

~M~

t:_IIIO::>~rel que o etleque para pagamento da fazenda AQuestão de pronto-socorro, já respondi. Real-
n~o fOI 'detectado, porque foi de uma empresa Que mente, não flZemos pronto-socorro para ninguém.
nao teve quebra de sigilo. OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Quem disse

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, Senador. Aquele isso foi o Fábio Monteiro de Barros Rlho. Apenas Ie-
cheque de R$ 2.237.000,00, que, na reaüdade, não vantei a Questão. •. .
foi um cheque, mas três cheques - um, de R$ 2 mi- O SR. LUIZ ESTEVÃO - Também não estou
Iháes, outro, de R$ 200 e outro de R$ 37 e alguns questionando o fato de V. ExG ter dito isso; estou ape-
quebrados -, é o saldo final do pagamento da fazen- nas encerrando, paradeixarclaro Que, pelo contrário
da Uma fazenda de 54 mil hectares vale muito mais fomos buscar recebiveis deles em outras obras, e~
do que esses R$ ;2-237.000,00. outros Estados. ~omos atrás, num procedimento, que

OSR. JOSE EDUARDO DUTRA- Mas os dois quero dizer, voce álZ mas você tem uma relação de
terços estão com V. ExG. amizade e vai lá buscar os recebíveis dele? Vamo;:

OSR. LUIZ ESTEVÃO - Um minuto. A questão de~ claro. Tenho relações pessoais, relações dE
é muito fáCIl de esclarecer, muito fácil de esclãfeceT - amlZad: com os diretore~.da empr~ mas isso, veje
A fazenda tinha 54 mil hectares. Quando dlegarnos ~, nao me faz desistir de cobrar ~quilo que nos É•

ao início de 97, havia um saldo final a ser pago. deVido, ~rque, de ~utra forma, estanamos confundi
Então, essa escritura de um terço final da fazenda, do relaçoes ~sscalS com relações comerciais.
quefoi paga com esses R$ 2.237.000,00, nãose refe- . Gostaria, por outro lado_Bom, basicamente, (
re à totafidade dos outros dois terços dafazendl3,4ue ISSO.
haviam sido pagos ao longo dos anos. Correto? - O SR. PRESIDENTE (RamezTebet)-Continu:
Então, são coisas absolutamente distintas e separa- com a palavra (j-S~nador José Eduardo Dutra
das. O SR. JOSE EDUARDO DUTRA - Solicito;

Evidentemente, que, quando a repórter me per' entrevista de nov~, pois_tenho um .ligeiro questiona
guntou se poderia haver cheques em nome da nossa mento_ sobre a.d~s~o ~mãnlica, porque acho
empresa para pagar dívidas do banco, respondi que que nao é s:mantlca distingUir entre empreendimen
Ué óbvio que não", porque os pagamentos ao banco tos e negócios. _
têm de ser feitos ao banco. OSR. LUIZ ESTEVAO- Na entrevista, não ter

Anás, a propósito do banco, gostaria de crlZer essa distinção. •
também que o Ministério Púbfico oficiou ao BancoOK OSR. JOSE EDUARDO OUTRA-Como já di~
para que enviasse todos os contratos, todos os com. se... _
provantes de pagamento, tudo que se refere às tran. O S.R. LUIZ ESTEVAO - O que me perguntar
sações entre o Grupo Monteiro de Barros e o Banco naentr:~a, Senador, era seeu tinha, presenteme(
OK. Foi-nos dado um prazo de cinco dias e, em três te. neg~~s com o Grupo Monteiro de Barros. Aí, nã
dias - já faz uns 20 dias -, enviamos toda essa doeu- há distmçao de....•
mentação ao Ministério Público. O SR. J.OSE EDUARDO DUTRA - Então, \

O SR. ROBERTO FREIRE _ Gostaria de fazer ExG disse: "Eu tive negócios com ele". E, depois, diss
um ligeiro comentário. Isse> será fundamenta~ porque que tem co-gestã~ financeira:Eu não C?ns~go e~t~l
da parte da Ikal não tem l)en~uma relação com o Gru- der essa se~araçao .•Co-g:~ao financeira e ~egocl
po Of<, ou seja, não tem COnta no banco. é em~ree~dlmento, e o que. Porque quero dizer, S·

OSR LUIZESTEV-O N-' b mântlcasaparte...
_ • . . A - a~, ate ~rque o ano O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ou se

co nao tem conta, e um banco de Investlment~. am negócios não liqüidados, Senador?
OSR. ROBERTO F~EI~E - Como funCIona? O SR. LUIZ ESTEVÃO - Seriam negócios n:
O SR. LUIZ ESTEVAO E um banco de investi- liqüidados. Veja bem, oqueeuquisdizernaquele m

menta, é um banco que não tem conta corrente. O mento._
nosso b~nco não tem ~rren_~sta. O banco de investi· . O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É pre
menta nao tem correntista. . j so que V.~ esclareça isso.

OSR. ROBERTO.FREIRE -l Só os contratos? O SR. LUIZ ESTEVÃO - Já esclareci, pos
OSR. LUIZ ESTEVÁO - Só contratos de finan- apenas repetir o que já disse. Não posso dizer 0<:

ciamentos e de empréstimos, que também estão à de novo, nem me cabe. O Que tenho a dizer é ex"
disposição da CPI. E já foram enviados ao Ministério mente isto: entendi a pergunta como ele estando
Público, como eu havia ~ito. até porque eu já tinha falado nos negócios passaI

SEr:).ii.DU·PE])~,~.C~ê.:'--· --:~~
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oSR. NEYSUASSUNA- Para umaquestão de
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Co~ a
palavra, pela ordem, solicitou-me primeiro oSenador
José Eduardo Dutra. Logo em seguida, concederei a
palavra ao Senador Ney Suassuna

O SR. JOSÉ epUARDO DUTRA - É rápido.
Queroapenas perguntar ao Senador Luiz Estevãose
ele poderia nos fornecer agora as datas, os valores
desses empréstimos do BancoOKe em que contad~
IkaI foi depositado,~o foi efetuado esse empr~.
mo, onde foi depositadoocorrespondente aesse em
préstimo.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Com a maior satisfa
ção, o mesmo material que foi enviado ao M"lOistério
PúbrlCO nós enviaremos à eP~ que esclarece todas
as transações reaflZadas pelo Banco OK

OSR. PRESlDÊNTE (RamezTebet) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Ainda não
concIüí. .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Porque
V. Ex.. fez a pergunta. Desculpe-me.

OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Quero fazer
umaconsidelaçâo a respeito do Senador Jader Bar
balho. Gosto de cftzer as coisas diretamente, como
também V. exa. Nós do PT estamos absolutamente
cflSPOstos, comosempre estivemos, aflás, a instalara
CPI das Empreiteiras.l.1rtamos por isso várias vezes•
Aliás, tem quese registrarqueelanãof9i instalada O
PMOB assinou mas o PSOB eo PFL, qUe são afiados
do PMOB no Governo, nunca permitiram a implanta
ção desta CPI. Estamos dispostos a fazer isso.

Quando foi discutida a criação da CPI do Judi
clário, ao fazer ressalvas a que ela viesse a ser insta
lada e quando cflSCUtimos a questão do TRT de São
Paulo, não só o Senador Jader Sarbalho, mas eu
também, registramos que essa questão de verbas é
uma culpa também do Congresso. Foi nesse sentido
que propusemos convocar o Deputado Geovani Que
irõz, que deu um depoimento nesta Comissão-ólZen
do que nãosó aobra doTRT de São Paulo estava su
perfatulada, mas também outras oblaS do Poder Ju
diciário.

Agora, temos que deixar muito claro que o ~e

nador Luiz Estevão está aqui fazendo essaexposiÇão
aos Srs. Senadores porque o nome dele ou as empre
sas dele cruzaram no caminho da CPl. Falam desco
bertos cheques para a empresa dele no trabalho da
CPl. Se esta CPI descobrir qualquer cheque, em
qualquer empresa, de qualquer outro deputado, vou
propor que ele seja convocado. Agora. temos que
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. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É só
prestar contas a V. ExA. também. Em verdade, a Se
cretaria recebeu, no dia 16 de junho, e me entregou
pala despacho, SenadorJaderBarbaJho, um requeri
mento de V. ExA~ despachado por mim no dia 18 de
junho, onde V. Elê'. peãla. o depoimento de todos os
membros do Congresso Nacional que tivessem, de
qualquer forma, alocado recursos em diversos orça
mentospalaa construção doTribunal deSãoPaulo.

Quero confessarque não deixei de comunicara
alguns Senadores aqui da Casa - e entendo um
pouco cfderente de V. exa.-,mashoje mesmo pedi à
Seaetaria que consultasse V. exa_ quanto a pennitir
que .rostá.ssemos a apre5?n.tação do requerimento.
-~ houve resj)6itsabifidade, é minha, mas sua tam
t bém, na medida em que sorlCitei à Secretaria que lhe

fIZesse uma consulta, à qual V. Elê'. respondeu que
não retiraria, mas que concordava com o sobresta
mento do mesmo.

Então, o último despacho dado no seu requeri
mento é do seguinte teor. "Em 30dejunho de 1999. o
autor do referido requerimento concordou com o s0

brestamento da matéria, palaserapreciadaem outla
data. oque foi deferidopormim". Ésóessasatisfação
que eu queria dar a V. ~.

OSR. JADER BARBALHO-Sr. Presidente. se
me permite, nãoquero, absolutamente, fazernenhum
reparo. Fui consultado pela Secretaria e concorde~

por entender que, aesta altura, temos sessão plená
ria e discutimos este assunto.

Depois, quero esclarecer que não fiz, absoluta
mente, nenhuma pergunta pam agredir o Senador
Luiz Estevão, com essa pergunta que poderia ser_ É
que o Lula sofreu uma injustiça. Acusaram-no de mo
lar, desde 89, na casa do empresário Roberto Teixei
ra. acusado .de negociatas ·em várias PrefeitulaS de
São Paulo. Então, nosso Luiz Inácio Lula daSilva so
freu essaacusação, queconsidero levianas,porque o
lula é uma figura séria. Não posso acrecfrtar que o
quefoi publicado sejaverdade, ou seja, queele mora·
va de graça. na ~sa desse empresário; daí a minha
curiosidade.

Como perguntar não ofende, e o Senador Luiz
Estevão, seguramente, não._ É que houve essa in
justiça com o Lula Publicaram que ele morava de
graça na casa de um empresário acusado de "mera
cutaias" em São Paulo. Por isso, resolvi perguntar
para verificar se havia alguma acusação nesse senti·
do. Não foi no sentido de agravar.

Obrigado.
OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Peço a pala

vra. Sr. Presidente, para fazer uma pergunta.

Junho de 2000

.~~.~~~
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saber da vida do Congresso, quem é que enxertava
dinheiro aqui dentro.

Só tenho uma pergunta por mera curiosidade.
Porqlle nessa história de apurar empreiteiro o PMOB
já se ofereceu, há muito tempo, para a CPl dos
Empreiteiros. Assinamos, maiídei para a Mesa os no
mes todinhos, desde a legislatura passada Estou
vendo aqui um empreiteiro prestando conta, eé bom
que muita gente que querque a coisa seja livre, aber
ta, se interesse pela CPI, porque terminamos a dos
bancos e já enfiamos a dos empreiteiros; já enfia a
dos empreiteiros logo no laStro, vamos ver quem é
empresa franchlslng no BlaSi~ quem ganhava obra
n:;.é~ do.G.ov~mo Collor e só fazia repassar para
os outros essaCoisa tõ<3a, ganhando dinheiro em
cima. Aproveitamos e passamos logo a limpo esse
negó!::iotodo.

Mas quero só uma curiosidade. Por que tem
gente querendo saber da vida de V. Elê', das suas
empresas, e nãocreio quenãoseja interessedamai
õria aqui da comissão. Amaioria quer Poder Judiciá
rio, não quer fazer devassa na sua vida Mas queria
saber dessa relação empreiteiro e político. V. ~
mora, OU jámorou de graçana casa do Fábio Montei-

ro de Barros?
OSR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca, jamais.
OSR.JADER BARBALHO-Então, estábom.
Estou satisfeito, porque eu queria satisfazer a

curiosldade, porque tem gente, neste País, que já
morou de graça em casa de empreiteiro. Então, eu
queriasatisfazeracuriosidade, porque estão fazendo
tantas perguntas ao Senador Luiz Estevão, que eu
não reslsti, Sr. Presiderite, em saber se ele...

OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Senador
Jader Barbalho, eu conheço o temperamento de V.
exa, até posso Compreender a sua indignação. Mas.
eu quero cflZer que nós deixamos avançar porque
quem estásentadoaqui é um Senador daRepública

O SR. JADER BARBALHO - Sim.
OSR. PRESIDENTE (RamezTebet) - E enten

do que a vida de um Senador da República, uma vez
que houve aacusação, umavez que ele aqui compa
receu, saber se a pergunta é pertinente ou não, ai jé
não interessava mais. Cabia aS. ~., Senador, dize:
se é pertinente ou não. É este meu ponto de vista

OSR. JADER BARBALHO - Mas éaminha in·

dagação, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (RamezTebet)-Não pen

se V.~ que eu estou.•. Émeu tom de voz. Só quer
dizer, prestar contas a V. ExI. até...

O SR. JADER BARBALHO - Quero saber s

ele morou de graça.
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tas: Creio, a Comissão precisa se interessar; precisa
se ln~eressar por saber quem, ao longo do tempo, de
pois que chegava aqui aproposta. se interessava por
essa obra. Emais: saber quem elasub-RelatorGeral
do orçamento pala o Poder Judiciário. É muito inte
ressante essas indagações. Saberquem éque cuida-
va, ao longo do tempo, de todas as verbas relativas
no Orçamento da União. Quem fazia o crivo? Creio
que éfundamental, porque V. Ex' também nãoestava
nessa outra ponta. V. Ex' não integrava o Executivo
Federal. que facilitava ou não a liberação de recur
sos. V. exc, não integrando o Tribunal Superior do
Trabalho, não libelava para a obra. V. Ex' não inte
grando oTribunal de Contas da União, não flSCaflZa-
va obra. mas V. Ex' está aqui pata responder. Eu o
cumprimento por ter tido a iniciativa, de ontem ter me
procurado, como líder, para cflZer que fazia questão
de vir aqui pala prestaresses esclareclmentos

A ePl tem um fato determinado, que é o Poder
Judiciário, mas V. Ex' tem obrigação de expiic:ar
obrasdasuaempresa láem Pemambuco.láemPer
nambuco V. Ex' está sendo..obrigado, estã sendo
constrongido a prestar- Ésobre o poder Judiciário?
V. Ex'é obrigado a expficar: comprade fazenda, não
fazenda, essas coisa toda. Mas tudo bem, V. Ex' é
hoje um Senadorda República etem, portanto, todas
essas obrigações públicas de qualquer questiona-
mento.

S6 quero ressaltar, porque não VOU inslstlrnes
se final de trabalho, em querer saber - porque estou
numa curiosidade que V. Ex' não imagina - quem é
que dobrava, triplicava essa obra aqui dentro? E não
creio que ::1 comi!':são não tenha esse interesse. Te
nho certeza que todo mundo está interessado em sa
ber quais elam os parlamentares, que aqui dentro,
ajudavam o Nicolau; porque o NicolaU era de "a a Z',
ecumênico. Quem eram os deputados que emm
sub-relatores? Talvez haja curiosidade. Olhaque coi
sa extravagante. Quem era Süi:Helator 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 oCongresso é que tinhaobrigação de fazer ocri
vo, quando vinha para cá. Como é que esSa obra au
mentava, tripficava. quintuplicava. ~odo ano aqui?
Todo ano essa obraera tmnSformada em obra priori
tária do Estado de São páulo. Ninguém seinteressa
por isso? Não. Eu estou interessado. Tenho certeza
que acomissão estácuriosa. eabrava imprensaestá
curiosa, além da vida dol&inador Luiz Estevão, de
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OSR.: ROBERTO FREJRE-Não. não. Trinta, E
teve mais. Até umajufzadoTribunal RÊlglooal doTra·
balho retirou.

O SR. LUIZ ESTEVÃO:""Retirou o ed1tal.
O SR. ROBERTO FREIRE - Coisa estranha.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - É. Mas. dessas em·

presas, havia empresas ali de grande porte. como.
por exemplo, a GamargoCorrêa, que era amaiorem.
presa construtora do BiclSll. Havia a Via Engenhlrla,
Que era uma empresa de grande porte; aJHS, uma
empresa de São Paulo, de um amigo meu. por sinal.
também uma empresa de grande porte. E ninguém
contestou o eáltal. V. Ex!' sabe que é comum que em·
presas contestem eártais quando percebem que esse
eáltal, no momento da sua confecção. tem algum di
recionamento. Nenhumadasempresas que buaoou o
edital contestou sua fonna Então. faz multo tempo,
mas não me pareceu à época que fosse um edUa! di-
recionado. ,

O SR. ROBERTO FREIRE':' É. Mas houve al
gumascoisas estranhas. O grupo de V. ExG participou
com três empresas.

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Evou lhe explicar por
quê. Nós não partjdpamos._

O SR. ROBERTO FREIRE - Sim. Eu acho que
isso podia até ser nonnaL Estou apenas mostrando
algumas coisas meio estranhas. O Monteiro de Sar
ros também participou com duas outras empresas.
Teve um outro grupo que partidpou com três e desa
pareceu depois - infonnações do Ministério Público,
que não tem mais nenhuma infonnação dessas três
empresas que participaram. Teve essa juíza, uma
pessoa física, que solicitou o eártal. Mas até aí vamos
deixar.

Apresentaram propostas apenas três. Ou seja,
quando da abertura das propostas, apenas três apre
sentaram. O grupo de V. &:A, a IncaI, que estranha
mente ganhou, mas eradedicada ao comércio de a1u·
mínio - estranhamente -, e uma terceira. que ora de
empreendimentos. Santa Gisele. Foi esse que, Inclu
sive. disse que não adiantava porque estava violada
Foram declarações desse senhor•

tal.

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.
OSR. LUIZ ESTEVÃO - Foram 30.
O SR. ROBERTO FREIRE - Empresas não.
.0 SR. LUIZ ESTEVÃO - Dessas 30.•.
OSR. ROBERTO FREIRE - Empresas não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Mas eram coligadas,
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os foi aberta a CPI para investigaras denúndas a que
se referiu o SenadorJader Barbalho. Não provaram e
d§lSCObriram que, realmente, não havia nenhum en
·:'iolvimento nas administrações do PTcom esses ta-

.J tos que foram citados.
~ Concluindo, reafirmo que, naverdade. essa vol
, ta e meia lembrança do fato de o Lula ter que morar

de favor na casa de um amigo l;Ó nos alegra porque
demonstra que. no nosso País. uma quaflclade está
sendo cPlocada em xeque exatamente por ser uma
exceçãp - ou algumas exceções. Porque a regra é
exatarrlente em sentido contrário. A regra é: as pes
soas que têm algum tipo de relação com o poder não
'precisarem morar de faVór, Põrqüe·têm casas sufici
entes.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - senador
Ney Suassuna, por gentileza

O SR. NEY SUASSUNA-Comomandao Regi
mento, 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 talvezvoltar
ao objeto da CPI. Poderíamos aqui aproveitar a pre
sença do senador, que, naquestão da CPI, pode nos
ajudar. Porque :la época. do fato determinado quees
tamos apurando, ele participou- não como senador,
mascomo empresário, que tinha inclusive participado
da licitação do Tribunal em São Paulo.

Ontem, aqui, assistimos ao depoimento do Sr.
Fábio Monteiro de Barros Filho. que, por essas aber
turas legais, não ganhou a concorrência, mas ficou
posteriormente como responsável E uma das per
guntas que fIZ a ele - e aí queria que o Senador pu
desse nosajudar-éque olhando aquele edital. a pró
pria 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,
no sistema bancário também é usada: era umaopera
ção atípica com os Bancos Marka e FonteCindam.
Então, há o atípico também nessa licitação do Tribu
naL FIZ algumas perguntas e é claro que ele, como vi
torioso, não esclareceu. V. ~, 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 porque, na época, examinando o edital- e
se V. Exll também o examinar vai ver que é um edital
que até permite uma grande amplitude de participan
tes -, não nos pareceu que fosse um edital com vícios
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partido de V. 8<", Sr. Paulo de Tarso Wenceslau. Ele
foi expulso do seu partido, foi ele, não fui eu quem de
nundou o Lula, não. Foi um ex~lega seu que de
nunciou que esse camarada, esse empresário, Ro
berto Teixeira. tinha contratos de consultoria fraudu
lentos com várias PrefeitutaS'do PT de São Paulo.

Aqui registrei foi a injustiçaparacom oLula, não
colaborando com as acusações do seu ex-colega de
partido, quefoi expulso portercometido essacalúnia
Quando eu pedi àComissãoé porque acho que é fun
damentai. O Deputado Geovani veio aquL

OSR. JOSé EDUARDO DUTRA- Porpropos
ta minha., ~g~~.~ passagem.

__o -- O'SR.JADERBARBALHO-perfeito,ecomoé
que a COmissão não sê interessa em saber por que
pa.1amentares, inclusive de· outros Estados, faziam
emenda para um·tribunal em São·paulo?

O SR. PRESIDENTE (Ramei:Tebet) -Senador
Jader Barbalho. sem querer lhe interromper.-

O SR. JA6ER BARBALHO - Um minutinho,
porfavor. SenadorRamezTebet. estou num aparte. e
não quero, absolutamente, muito pelo contrário. C
que não qUero é que amanhã. ao encerrar os traba·
lhos da Comissão fique reglstradô que a Comi.ssã(
não teve nenhum interesse. Investigou o Poder Judi·
ciMo, mas não investigoU o eoder Legislativo. ond<
está a origem do problema, pÔrque aqui é que foi c0-

locada a verba
Não tenho interesse, absolutamente, em preju

dicaro desempenhodeStaComissão. Muitopelo con •
trária, o que não quero é que. ao fim eao cabo. tod~
digam: se investigaram o Judiciário. mas quem colo
cava a verba, quem mpficava a verba não foi investi

gado? Somente isso.
Quanto ao Lula, quero renovar o meu respeito

ao Lula e sou contra esse Wenceslau do PT que dê

nundou o Lula
O SR. PRESIDENTE (RamezTebet) -Continu

com a palavra o Senador José Eduardo Dutra,
quem peço que seja o mais breve possível porque h
outros oradores, outros Senadores que pediram ap~
lavra e a Mesa quer lhes garantir odireito de falar ne:
ta última sessão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Agradeç
penhoradamente a solidariedade do Presidente c
PMOB ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva Q'
ero registrartarnbém que. quando surgiram essas d·
núncias, nós fomos para o plenário do Senado pa
cobrar a instalação da CPI das empreiteiras e prop
semos que se fizesse um adendo em tennos de tel
po para pennitir, inclusive, a investigação desse. ~i
sódio. registrando, inclusive, que em alguns Mumcr
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ter•.• Claro que se esta CPI for no caminho proposto
peloSenadorJaderBarbalho, vai serclaramente uma
manobra de divetsificação.

O Sfrt JADER BARBALHO - Como assim?
Exijo que V. Ex..G explique publicamente.

O SR. JOSÉ EOUARDO OUTRA - Se o Sena
dor Jadar Barbalho tiver uma proposta de quebra de
sigilobancário de Deputados. queasapresente. Que
ro árz:er. inclusive. que deveriacomeçar. porexemplo,
para o coordenador daBancada de São Paulo. que é
inclusive do PMDB.

Todos os Deputados do PT. que assinam as
emendas da Bancada de São Paulo têm•..Aflás. so
moscontraa existência dosigilo bancário. Se houver,
a partir dos requerimentos que já foram aprovados
nesta CPI, qualquer Infonnação que chegue a esta
CPI, que envolva direta ou Indiretamente qualquer
parlamentar, seja cheque, procurações desse tipo,
com certeza. estaremos aqui propondo o cOnvite a
esses parlamentares. -

Com relação ao nome do Lula, esse é um as
sunto que já surgiuváriaS vezes e que causa espécie
neste PaIs o fato de uma liderança política importan
te, ex-Deputado, morar de favor na casa de um ami
go, que é empresário. sim. Causa espécie realmente,
porque a regra. neste Pafs. são as pessoas,
ex-Deputados. ou que se elegem, ficam ricos, com
pram várias casas, passam aserempresáriosde tele
comunicações, passam a ter dinheiro no exterior.
Essa é a regra Então. isso nãó causa espécie. Pes
soas, profissionais liberais, que viram políticos e que
se tomam 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, precisamo·
rar de favor na casa de um amigo que é empresária.
Realmente, isso é de surpreender, e isso já foi dito vá-

rias vezes.
OSR. JADER BÀÁB:ALHO - V.~me pennite

um aparte?
OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-Com prazer,

ouçoV. E~.
O SR. JADER 8ARBALHO - Caro·Senador

José Eduardo Dutra, só quero registrar que considero
uma injustiça-eu considero !-Ima injystiça. Concordo,
não tenho absolutamentellenh!Jm reparo a fazer- à
conduta moral do Luiz Inácio Lpla da Silva Apenas
tenho aqui os jamais; assimComo V. Et fez com o
Senador Luís Estevãó, que publicam que esse se
nhor, em cuja casa o Lula morava, tinha contratos de
consultoria fraudulentos com várias Prefeituras do PT
de São Paulo. Isso denunçiado por um ex-colega de
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. SENADO FEDERAL

.. ê~-;;;lhOde E.!\ti:~ DeéCl'O P13t1atnl=:n:2'
~N,,__l __!-iL-

.H' 1 í?

SENADO FEDERAL
(;.....~~ltIC de É~ica e De~rc Pariar..entar

_f..I:? N"-2 I H
r~ .31 j q



01823Quinta-feira 22

Senadores, cotejando documentos, fazendo análi
ses, enfim, procurando dar maioragilidade, sem pre
juízo da eficiência, aos nossos trabalhos, qUe têm
data marcada para o encerramento. que, se não me
falhaamemória, caso nãohaja prorrogação. vai até o
áta 26 de agosto próximo.

Nesse ~tido, agradeço a presença de todos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ Sr. Presi

dente, peço a palavra, pela ordem.

OSR.PRESf5Erm: (RamezTebet) -Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Outra, pela or
dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ Sr. Presi
dente, COlTl<l eu já havia álto antes do depoimento do
Senador Luiz Estevão, estou reivindicando a reaflZa
ção de umareunião administrativalogo apósa Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ E por
que não fazer agora?

-- OSR.JOSÉEDUARDO DUTRA- Porque ago
ra existe a Ordem do Dia e há um assunto importao
tissimo. Vamoscomeçarcom um assunto importante.

OSR. PRESIDENTE(RamezTebet) -Consulto
ao Relatorse estáde acordo com a reafazação dessa
reuniãoeseosSenadorestambém estão deacordo.

Quero dizerque estou com passagemmarcada,
Senador José Eduardo Dutra. e não será nenhuma
falta de consideração com o 'requerimento de V.~
se, poracaso, eu ficar aqui só até d!Sterminado ponto
dareunião edepois passarostrabalhos aquem de di
reito, no caso ao vice-Presidente. Senador Carlos
WiIsoo. Ese tiveralgum assunto que me diga respeito
total, até adio a viagem, a fim de enfrentar a parada

OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Então, a re
união está convocada?

O SR. PRESIDEmE (Ramez Tebet) - Está
convocada impreterivelmente para às 18 horas.

Eu pediria, então, que os Srs. Senadores pu
dessem serpontuais, tanto quanto possível, para es
tannos aqui às 18iJoras.

Está encerrada areunião.

(Levanta-se a reunião às 16horas.)

Ata da 35! Reunião Realizada em 3-8-1999
Aos três dias do mês de agosto do ano de um

mil novecentos enoventaenove, às dezessete horas
edezminutos, nasala 02 daalaSenadorNilo Coelho,
reúnem-se os Senhores Senadores Ramez Tebet,
Paulo Souto, Cartos Wilson, Geraldo A1thoff, José
Agripino, Gerson Camata, Maguilo Vilela, luzia Tale-

todos aqueles que estão participando, de bom grado,
como qualquercidadão. deveriam nos ajudara escla
recennos todos os pontos. Um dos aspectos, V. Ex4
partidpou, e. portanto, poderia no:; ajudarnisso.

O SR. PRESIDENTE(RamezTebet) -Concedo
a palavra ao Senador Luiz Estevão.

O SR. LUIZ ESTEVÃO-Euapenas queroagra
deceraoportunidade de teresclarecido, CO(ocar-me à
disposição para qualquer outro esclarecimento que
seja necessário. para colaborar com a CPf naquilo
que for pertinente e em que -possa ser útil e repetir
aquique nãosinto nenhumcoostrangimento, nãosino
to nenhuma álflCUldade de relacionamento com'os
Senadores que tenham solicitado a miriha presença
como convidado pana daresses esc1aredmentos.

Entendoque. a partir do momento em queapre
sentei meu nome, pela primeira vez, a concorrer a
uma eleição, em 1994, evidentemente que assumi o
compromisso também de tomar 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 assistíram.

O SR. PRESIDENTE (RamezTebet) - Sm. se
nadores, se esta casa não fosse uma Casa política,
com toda certeza poderia surgir alguma estranheza
áJalrte dos debates que hoje foram travados aqui.

Mas. feflZmente, esta é uma Casa política. Em
assim sendo. elaestá usandode um inslrumentopolí
ticopana atingira finalidade, que é oaperfeiçoamento
das nossas instituições.

Quero registrarque considero um fato altamen-
te auspicioso a presença de um Senadordepondo na
Comissão Parlamentar de Inquérito hoje. não espe
tando sequera suaconvocação ese colocando à dis
posição. e. com toda certeza acho que isso \'ai acon
tecer. para comparecer quantas vezes forem neces
sárias. a fun de dar esclarecimentos a respeito das
suas atividades, que. porventura, estejam f19adas ao
objeto destaComissão. Éevidente quea lei é sábia; a
lei é muito competente; a lei quando fala em fato de.
tenninado não fala à toa. Eu quero álZer só o fato de
ser essa Casa politica é que explica determinadas
discussões e detenninados fatos que foram aqui
abordados, e que, acho, que engrandecem a nossa
Comissão, que encerra hoje, não o trabalho da sua
CPI, mas obediente à legislação que cuida do reces.
so legislativo. Nós vamos voltar à oitiva de depoimen-
tos aos nossos trabalhos tão-somente no mês de
agosto, não obstante prosseguirem os trabalhos fei
tos pelos nossos assessores e até mesmo por alguns
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contestado. tsso erano eáltal. uuanoo oa aSSlnawra
do contrato, essa cláusula já não mais existiu. E a
gentesabe-eaIV. Ex' tem até mais experiência do
que eu - que qualquerÚlformalidade ou não cumpri
mento de todas as formalidades em licitações leva
imediatamente à Justiça, com liminares, com suspen
sões. É sempre problema muito delicado essa ques
tão.

~.;ENAOO FE'p'~...L,_
C;;;,.:;.e1h" de t:licá'~-o~i5r~~~1l:.~~i~f~:

.lSE::!-N"-..&..-_I~
:39)..0

Houve uma grande surpresa. no momento dê
abertura d~ licitação, pela presença de apenas tr~

participantes. Eu esperava müito mais, porque, efeti
vamente, nós só tivemos conhecimento das empre
sas que se apresentariam para participar do certamE
nomomento em que chegamos láparaaabertura~
propostas.

Agora, a assinatura do contrato não sei quande
Isso dai é quase que uma fraude, porque uma se deu, mas, natura1mente. depols d'1SSO houve ~

exigência como essa, que provocouinclusive adesjs. . abertura da proposta, julgamento•. recurso, acata·
tência prévia de uma empresa porque não~~_ .-IJlentQ.DU nãodo recurso, homologaçãodoresultado.
submeter a essa cláusula, não era uma coisa qual- e. apartirdahomologação do resultado,é claro que ~

quer, porque até desistência provocou. gente perde o contato com oprocesso de andamentc
Pols bem. quando da assinatura do contrato, da obra, eaassinaturadocontrato se dámuito depoi~

essacláusulajánãomais existia.Nãoeramotivonem da homologação do resultado.
para recurso administrativo. porque afraucle ~ evi- Por exemplo, tem a obra do TST aqui em Brasi·
dente. Não era motivo para anular essa licitação? - fta. Apartirdo momento em que o resultado foi homo-

O SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador, quero d'lZer, togado e que nossa empresa não foi vencedora. nãc
em primeiro lugar. que o orocesso Iic:ilatóriose dá da passamos aacompanharmais os tennosdocontrato
seguinte'maneira: por c. ;etiramos editais por mais medições daobra etal, porque, efetivamente, dopen. :
de uma empresa? É UI'" ':sa usual porque, às ve- to de vista empresarial, e não do gestor pClblico - f ,

zes, nas exigências de - -uma empresa não se eu não sou gestor público, precisa ficardaro isso-
adequa. a outra faz um:; . 'iacomoutraempresa. não há retomo para o acompanhamento desse pro
Quer diZer, na verdadé' ai era gratuito e havia cesso.
etapas para cumpr,lr, v..: ~ obra, tudo isSo, enão O SR. ROBERTO FREIRE..;. Só pata encerrar
custava nadaque jogá::: :,us essa possibilidade de Talvezessasm~as perguntastenham trazido ofeite'
as três empresas se ha;)urtarem e verem qual delas à ordem etalvezentenda o porquê daPresença de V
~'''' ia a rTI~is conveniente para. no caso, participar do Ex' aqui. ...
- -.ame. S? poderíamos p~icipar com uma, precisa Essa obra. a partir do próprio ed'1tal, a presenço'
.;ar claro I~"SO, porque a lei prolbe.claramente que do Sr. Juiz Nicolau, de forma evidentemente inexpli.
~~is de umaempresa ~~ un: ~etermlOado grupo par- cável em grandes operações. ele queeraogestorpú·
lIClpe de um processo hCltatono. blico dessa obra, trazem a preocupação da CPI d.

Mas noprocesso licitatório. depois, algumas liei- toda uma irtcitude e irregularidades, malversação d( •
tações exigem uma caução, e a caução. muitas ve- recursos. Então, é esta a anãlise que a CPI está fa
~, éentendida como umacoisa ruim para opreces- zendo. E todos aqueles que se envolverem COlT

.so Iicitatório, porque quan~_se exige uma caução quem participava desta nossa investigação têm qU(
com alguns dias de antecedência, na prática, o que ser chamados. Portanto. talvez atéf~ desneces
significa? Todo, mundo já sabe quem vai entrar. sário dizer iSso, mas para que ninguém pense, aqui ..
Então, a possibilidade de composições antes da que isso pode estarou representa daparte de alguélT
apresentação das propostas de preço... interesse em determinada figura "A" ou "8"; que fiqu~

O SR. ROBERTO FREIRE - Que parece que bem claro: está sendo chamado, porque assuas rela
houve, inclusive, porque o Sr. Fábio Monteiro de Bar- ções, os seus negócios ou empreendimentos COlT

ros afirmou aqui, ontem. que, independeritemente do' quem participou diretamente e tem, e eu posso faze
resultado, jáestavapreviamente de\Srmi!1ado que, se' - até porque não vou aqui nem participardenenhumé
ganhasse a Incal, ele iria se associar na criação de decisão desta CPI, já que não sou membro dela -: I

uma outra empresa. - meu prejulgamenlo. Quero dizer que aquele editaI
OSR. LUIZ ESTEVÁO - É. Pareca-me que não que aquela licitação, que aquela obra, nitida.m~nte

houve caução nessa licitação. Mas?- caução, embora representa um~ malversaçã~ de r~rsos ~~bh~ •
seja uma proleção do agénte Iicitador. enseja que se' Desde a sua ongem, para mim. fraudada, VICiada. I
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Senhor Presidente,

Com meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência a
gentileza de fornecer ao meu Gabinete 70 (setenta) avulsQs da publicação da

minha defesa.

Antecipadamente grato pela atenção dispensada valho-me
do ensejo para renovar minhas expressões de apreço e consideração.

Senhor Senador,

Convo.co v,. Er. para reunião do Conselho de-Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano, quarta-feira, às 9

horas, na sala nO 6 da Ala Senador N'Ilo Coelho, para oitiva das seguintes

testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco

Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado Federal,

matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~ ~~.,-~~~l
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

S-<:Ç' r----~
Senador LUIZ ESTEVÃO

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL KPSF

Exmo. Sr.
Senador Casildo Maldaner
Senado Federal

SENADO FEDERAL
C()!"ISHllxl de Ética e Decoro Parlamentar
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Brasília, 29 de março de 2000.

Senhor Senador,

Junho de 2000 Junho de 2000

OF. CEDP/Circularno 5/2000

Senhor Senador,

Brasília, 29 de março de 2000.

Quinta-feira 22 01827

/1<:"

~~
~ ri

enador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

Fls. .J f.2 S

SENADO FEDERAL
Con~lhO dp.l:tica e Decoro PrirlalW::otar

f(:-r N° ;J. 1.-11-

Convoco V. E}{'I. para reunião do Conselho de-Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano, quarta-feira, às 9

horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva das seguintes

testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco

Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado Federal,

matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Exmo. Sr.
Senador Ney Suassuna
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Conso1ho de ~tir.a e O~oro Parlame:"tar

t<<:"P N" 1 !_?r_.
!J9~'t

Atenciosamente,

~---' Senador Ramez Tébet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Convoco V. E}{'I. para reunião do Conselho de-Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano, quarta-feira, às 9

horas, na sala nO 6 da Ala Senador N"J.10 Coelho, para oitiva das seguintes

testemUnhas arrola4as pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco

Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado Federal,

matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Exmo. Sr.
Senador Nabor Júnior
Senado Federal



Atenciosamenre.

Quinta-feira 22 01829
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Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

~~~
.e- Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

SENt\J)O FEOf:::Rl\l.
C:0ns.elho dç l:tíca c DeCOlO Parlamentar

Ré'r t..o __~i_U-

/'7"'!'Jelc _, ) - I

OF. CEDP/Circular nO 5/2000

Convoco V. Exa. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se nó dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador N'Jlo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Exma. Sra.
Senadora Marluce Pinto
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

<6

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

SE:NADO FEDERAL
Conselho de êtica e Decoro P~:1amentar

gé'P Na). i--!L-
.()721

~~~
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

üF. CEDP/Circular nO 5/2000

Exmo. Sr.
Senador Amir Lando
Senado Federal

Convoco V. Exa. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

o1828 Quinta-feira 22



Atenciosamente,

Quinta-feira 22 01831

---Secretaria-GeraI 03 ("-'1 r
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Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

~
'-- . S~n;dor Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

IDestino: CJ,o,.5. $P-?: - -

I
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Of. CEDP/Circl,llar n~ 512000

Convoco V. Ex". para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo CoeLho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos CaLha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Exmo. Sr.
Senador Geraldo AIthoff
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

SENADO F~OEHAL

COIl!\C1ht) de Ética € D~(.('lr('l Partêlmentar

{(é f' _N"_.-J 1-
q-

q
-

-19.2 ?

/O ~
~~'

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador Gerson Camata
Senado Federal

Convoco v. E~. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

üF. CEDP/Circular nO 512000

01830 Quinta-feira 22
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Brasília, 29 de rr..arço de 2000.

Senhor Senador,

üF. CEDP/Circular nO 5/2000

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

Senhor Senador,

" \

~EDP/Circular nO 5/2000
.-:;~

r~~
(. '('lI '>--l
~'~-~ '\
I!~",

Convoco V. E:(!. para reunião dô Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Convoco V. E:(!. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador NIlo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente, Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador Francelino Pereira
Senado Federal

SENADO FEDERAL
C"nselM de êtica e Decoro Pariamenl.3r

K/..··p N°--d ; qq
., ç' =? /} -

Exmo. Sr.
Senador Paulo Souto
Senado Federal

Fls. _
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OF. CEDP/Circular nO 5/2000

Senhor Senador,

Brasília, 29 de março de 2000. OF. CEDP/Circular nO 5/2000

Senhor Senador,

Brasília, 29 de março de 2000.

Convoco V. E~. para reunião do Conselho de' Ética e Decoro

Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano, quarta-feira, às 9

horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva das seguintes

testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco

Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado Federal,

matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

/~~~- Senador Ramez Tebet '

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

$~NAOO FEO~RAl

Çi)r'~!~!,. ,je l;ti~ ~ Decoro p.art?rn~(l!1lr

. {(~-P tI';2 '-iL
Fls. J?J 2

Convoco V. E~. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matriculas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador José Agripino
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Oecoro Parfamzntar

f<éP NO 2 ,_qj_
F!~ J ~ 33
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üF. CEDP/Circular n° 5/2000

Senhor Senador,

Brasília, 29 de março de 2000.

üF. CEDP/Circular n° 5/2000 Brasília, 29 de março de 2000.

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~D~L
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Senador,

Convoco V. Er. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores dó Senado

Federal, matriculas 4104, 3763 ~ 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

/~~
- Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador Carlos Patrocínio
Senado Federal \

SENAQO FEDERAL
Ccn!;l.;iho de Ética e Decoro Parlamentar

((I;:"f' N"-l: I 4q
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Exmo. Sr.
Senador Djalma Bessa
Senado Federal

SENADO FEDERAL
C:Jns::1ho de Etica ê De::.o:"(' ?ar:amentar

«t7 N° 2- ,..11-..
Fls jÇ>J5
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Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

SEl-iAOO FEDERAL
("..o".l,~~ l1e Ética e Oecoro P:;lrtalllentar

f<iir N°---3 I q<J

Fls. )1. ] ]

Atenciosamente,

~~--;--;--
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

ÜF. CEDP/Circular n° 5/2000

Convoco V. Er. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

rqUarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador N'uo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente:

Exmo. Sr.
Senador Lúcio Alcântara
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

jfJt

Senhor Senador,

F!~.

.nador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

üF. CEDP/Circular nO 5/2000

Atenciosamente,

SENADO FEDERAL ; .alriCu';;:' 6 ~ZV;0'ttYJlrIÚal
Con~IM de Ética P, Q€COrC Pélr1<,~ntar ~U-._I ~lO~ JOf)

;\;1:-r ~J. 2 ,_q_q_

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Exmo. Sr.
Senador Freitas Neto
Senado Federal

01838 Quinta-feira22
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 01841

Brasília, 29 de março de 2000.

Senhor Senador,

OF. CEDP/Circular n° 5/2000

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

o1840 Quinta-feira 22

. .' . Convoco V. Ex". para re~ãodõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: pulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de B~os e Luiz Cláudio Brito, servidores db Senado

Federal, matriculas-4104, 3763 e 2121; respectivamente.

Convoco V. Ex". para reunião do Conse~o de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6da Ala Senador N'I1o Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matriculas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente, Atenciosamente,

~~
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~~
Senador Rarnez Tebet

Presidente 40 Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador Osmar Dias
Senado Federal

1\,"-' r.,.1(I

ris

I :=:ecrelaria·Geral na ."" IIfioc: Y/. Cf: .o fj(!pc c. \"5/( pu ,)
N.' fI3.: Ú! (Á-l,;nCt) . I Exmo. Sr.

Senador José Roberto Arruda
Senado Federal

SENADO FEDERAL
o"r.<e1no de Ética e Oec':lro Parlamentar
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Atenciosamente,

Quinta-feira 22 01843

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

Senhor Senador,

~ ....~ ... //'
Senador Ramez Tebet

Presidente do Co~~elho de Êtica e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

üF. CEDP/Circular nO 5/2000

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhasarroladas pela defesa:Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Natuides de Bàtios eLUiz CláudióBrito~ serVidores do Senado

Federal, matriculas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Júnho de 2000Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

~RamezTebet
Presidente do Conselho de Ética eDecoro Parlamentar

Convoco V. Er. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104,3763 e 2121, respectivamente.

üF. CEDP/Circular nO 5/2000

01842 Quinta-feira22

Exmo. Sr.
Senador Antero Paes de Barros
Senado Federal

..;-
.:',

Exma. Sra.
Senadora Luzia Toleélo
Senado Federal

SENAOO ~EDE~Al

~ de Ética e ~cêrc f:'arlamelltar
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OF. CEDP/Circularno 5/2000 Brasília; 29 de março de 2000. OF. CEDP/Circular nO 512000 Brasília, 29 de março de 2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Convoco· V. Exa. para reunião do Conselho de

Ética e Decor~ Párlamen~;a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~'t.

L • ~nador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Convoco V. E;(I. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~ ~-
C#~!(

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

I. Destino:

SENAOO FEDERAL il"-/ecebidó por:
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Exmo. Sr.
Senador Laurp Campos
Senado Fedeml'" .

SEI'lAOO FEDERAL
C,)nsel\1o ce Elica e Decoro Parlamentar

{(I:-P N" 2. I~

Aq iJ i

Exmo. Sr.
Senador Romero Jucá
Senado Federal

\161{t--



OF. CEDP/Circular nO 512000
üF. CEDP/Circularno 5/2000

Quinta-feira22 01847

B~íli~i9 d~:m~ço"de ,1000.'

DIÁRIO DO SENAOOFEDERÁL- SUt'LEMENTOJunho de 2000
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Senhor Senador,
Senhor Senador,

Convoco V. E~. para reunião dõ Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Convoco' V. Exa• 'para 'reunião, do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-~e no diaS .d~ abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9horas, na sala nO 6 da Ala S~a4ôr:Nil~Çoe~o, para oitiva

das seguintes testemunhas mróladás péla defesa::Dulcidia F. Ramos Calha~,

Francisco Naurides de Barros'~ L~' clâudíó' Btitó, ~érirldÓres' d~' Senado

Federal, matrículas 4104, 3763'e2121; resp~ti~arn.en~é.'.'

Atenciosamente,

~~
Senador Ramez Tebet .

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

.lo-=- ,:~--.,;

enadot Rariíez Tebet

Presidente do Conselho de ÉticàeJ:kcôr.o Pat!amtntar

Exmo. Sr.
Senador Jefferson Peres
Senado Federal

Exmo. Sr.
Senador Romeu Tuma
Senado Federal

<::CNAno FEDER~l ! '~atricu'tJJ

~;C:'S~I~~ ~j€ Élil':3 € ~'~!'I~O P3.-:i'l"'~rttllr • - _iv:. {;.7·V.I - I f ~ 'Cf ~ '.
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Senhor Senador,
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Senhor Senador,

Quinta-feira 22 01849

Convoco V. E](l. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores dó Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

r

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Convoco V. Exa.para reunião dó Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~~
~~r Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador José Eduardo Dutra
Senado Federal

SENADO FEDERAL
\..onselho de t:tica e Decoro Pal1amenlar

~(;'r NO Z I..!l.i-
~1 46

j ~ri'.G~r:;.: r,,, __o --1
Iooc.: ú( CE:De/&C. :slz.°r':)
j til: fls.. 0/ ( .J.-<'i'nc:J I
ID";",'~~';~!' ~ {)fttu.

!:~~-=, v __j
j..::'::~'~_f.~~1.1:~J8ta: fiAry;l~tiiJi

Exma. Sra.
Senadora Marina Silva
Senado Federal

;;E;NADO FEDERAL
Cnnsp.Jh(l de ~tica e Decoro Parlamentar

!lê-e _NO 2. I q ~
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Senhor Senador,

Quinta-feira 22 01851

Co.nv~co "V. 'Exa• para reunião dó Conselho de

Ética e Decoro parl8m~niar,"~j.~ii&r·se'D,O~i~ S de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9'~o~;:~ '~'~~,:6 ~"~~a Se~adór,Nilo Coelho, para oitiva

~ 'seguintes' testerinuilias Wroia.. .;el,a,~fesa:~léidiaF. Ramos Calha0,

Francisco Naurides ~.BartO$ ~ L~ Cl.~di<? Brito, servidores db Senado

Federal, matrículas 4104, 3763'e21Z1; t'e$pectivamente.

Atencio$~ente,

~
' .t' '

I ,'. \

: '. .1 '.' • ,'... . '., •

, .' .,:, '. " ....,. I .
, ' 'Sena&Qr,R.:Jme~,Tebet ' ,

Presidente d~ C~n$elho:'ekÉti~a ~'Dec~rd' Parlamentar
'. . - .' ;" ;.' .',.' :

Convoco V. Er. para reunião do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, a realizar-se no dia 5 de abril do corrente ano,

quarta-feira, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador NIlo Coelho, para oitiva

das seguintes testemunhas arroladas pela defesa: Dulcidia F. Ramos Calha0,

Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado

Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121, respectivamente.

Atenciosamente,

~~
Senador Ramez Tebet .

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo. Sr.
Senador Roberto Saturaillo
Senado Federal '

tF.NAOOFEbeRAl
ec.~tJt~e~'1)~-
&..fP ~w l',,' ,Ji-.'
r~ )f qog

Exmo. Sr.
Senador Romeu Tuma
Senado Federal

F1s j?9~

1'hc,.
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Senhor Senador,

Comunico a V. E)(. que o Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar está convocado para uma reunião, a realizar-se no dia 5 de abril

do corrente ano, quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo

Coelho, destinada à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pela defesa:

Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio

Brito, servidores do Senado Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121,

respectivamente.

Atenciosamente,

~~~ ~Séri~~ Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Para: Dr Fel i pe AmodeQ

Empresa: Es~rjtÕrio de Advocacia fEl rpE Ar.1ODEO
Telefone: (Oxx2]) 532-5592

Fax: (Oxx21 i 262-9402

De: Raimundo Carreiro Silva
Órgão: Secretaria-Geral da Mesa do

Senado Federal
Telefone: (0**61) 311-3264/3269

Fax: (0**61) 225-7248

Data: 29/03/2000
N.o de págs., incluindo

esta folha de rosto: _.::.:02::....... _

NOTA:

Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegível, por favor
contatar pelos telefones (0**61) 311-3264/3269.

Exrno. Sr.
Senador Luiz Estevão
Senado Federal

~ENAOO FEDERAL.
Cor.sl;lno de i:.tica eDecoro Parlamentar

{!.c·f' _NO Z. 1--iL-
.I!J c-n

.. ~;

o,,, ~('~:';;;I'&::; G/lfO"
IN.' Fls.: 0./Cfi ''77'1C.j ~
io..,." -><'"-.6 . bD~ if
IFlecebido p~r: f1TrJJ/U

i ~'~i~1 u~~ ~1_2 .

SENADO FEDERAL
ç;m:'5elno ele l:lica eDeeoro Péir:ar"";;"1lar

- ..!f.!::L..,'" z !..1.1-..
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Senhor Advogado,

Quinta-feira22 01855

,///

17:37•00 MAR"""ª-.

SEt"AOO FEDERAL
ç.,nS~1) de tlica e Oecoro Parlamenlar
te/:--p NO 2. / 99

55 21 26294132
l'1AR/29 17: 36
131'18"

63/9600
132
O.K.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

RELATóRIO TRANSMISS~O

IOENTIFICAOO
DATA E lo(lAA

~

MOOO
PASII!i1
FlESlLTAOO & CóDIGO :

Junho de 2000

Brasília, 29 de março de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

seNADO FEDERAL
C;IlS~!hO de ÉtiCil e Decoro Parlamentar

R..éi:; N" 't I~

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Umo. Sr.
Dr. Felipe Amodeo
Av. Beiramar 216, 30 Andar
Rio de Janeiro -RI

Fls. j 1. S"Z

Comunico a V. sa. que o Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar está convocad~ para uma reunião, a realizar-se no dia 5 de abril

do corrente ano, quarta-feira, às 9 horas, riásabi nO 6 da Ala Senador Nilo

Coelho, destinada à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pela defesa:

Dulcidia F. Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio

Brito, servidores do Senado Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121,

respectivamente.

Atenciosamente,

OF. CEDP/ nO 6/2000

o1854 Quinta-feira 22
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OF. CEDP/ nO 6/2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Brasília, 29 de março de 2000.

Junho de 2000 Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO Quinta-feira 22 01857

Senhor Advogado,

Comunico a V. S3. que o Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar está convocado para uma reunião, a reali~-se no dia 5 de abril

do corrente ano, quarta-feira, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo

Coelho, destinada à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pe~a defesa:

Dulcidia F. Ramos Calháo, Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio

Brito, servidores do Senado Federal, matrículas 4104, 3763 e 2121,

respectivamente.

Atenciosamente,

~Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Umo. Sr.
Dr. Rogério Marcolini
Av. Beiramar 216, 3° Andar
Rio de Janeiro - RJ.

SENADO FEDERAL
• (',(lr:selhr,l de I:tica e Decere· Pariameritsr

/U.:? 10:' 2.. :.J.L.
FlS. :115'"9

Para: Dr. Rogerio l·larcol ini

Empresa: Escritório de Advocacia FELIPE AllODEO

Telefone: (Oxx21) 532-5592

Fax: (Oxx21) 262-9402

De: ·Raimundo Carreiro Silva
Órgão: Secretaria-Geral da Mesa do

Senado Federal
.Telefone: (0**61) 311-3264 / 3269

Fax: (0**61)225-7248

Data:· 29/03/2000

N.o de págs., incluindo
esta folha de rosto: _.:::.:02=-- _

NOTA:
Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegíve~ por favor
contatar pelos telefones (0**61) 311-3264/3269.

Si:-Nt..OO FEDERA.L
.c:..,r,sell1o de I:t!ca e Decoro Pêliament21

lêep W 2 I..-il.-
fls. j~:>ç
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IOENTIFI~

CATA E HORA
~

tIIXlO
PASINA
RE5lll.TAOO , CtOI50 :

55 21 2629482
~ 17:39
01'21 u

63/SSE!e
a2
0,1<.

.se l1ARI29 17:49

Junho de 2000 Junho de2000 DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira22 01859

~:'1i~'i~~·.1i~fl;~i.~~~óili,,~~:a~)':t~~~·,(; ti$ -aliM3~~~~~

:::,f:N,\OO FEDERAL
:~r.~ fk! Ética e Ot~ll) Parlamentar

_t1.~1!__"c '2. 1_'19_

!=S.~ ~ f >1

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

oPresidente do ConselhO' de Ética e Decoro Parlamentar

convoca reunião do Conselho a realizar-se no dia 5 de abril do

corrente ano, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho,

destinada à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pela

Defesa nos autos da Representação n° 2, de 1999: Dulcídia F.

Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio

Brito, servidores do Senado Federal, matrículas 4104, 3763 e

2121 respectivamente.

Brasília, 29 de março de 2000

:., !>

SENADOR'RÂMEZ TEBET
Presidente do Conselho.de Ética e Decoro Parlamentar
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Excelentísslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Jo~tÂ::~%~~áJt~~o~;11~;~AJSI')
Ro~io MarCOlinj (jose. 76.17300 e 145.J35AJSP)
AfoosoDealri (iose. aO.6021RJ e 145.333A/SP)
Alexandrc Almeida (iose. 88.813)
MarC'OMoura(inse. 90.303)
Christoph MJlcwski (inse. 94.259)
!'lávfu Romero (insc.95.336)
Nathali~ d. Faria (inse. 96.661)

Transmissão de fac-símile
{fax trgl1SmiR..ion)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FEUPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3" anda:
2002],060 Ri,) de Janeiro RI Ura,i!

Tel. (21) 532 SS'J2 Fwc (21) 262 'J4()2
e-mai!: escritorio@-.:ullOdco.udv.br
111l1T1f./lHJ)":w\I"IO.n""l<l.e..-••.,Jv.[.,

Felipe Amodco (inse. 26.2S0IRJ e 14S.334AJ5P)
Jo.~éAnlonioda Silva Junior (insc. 33.313)
Âfõ~~ D~tél(iidl80:ro~flúJ~Ji45j33MP)'v, J

Alexandre A1m-vida rmse. 88.813)
Marco Moura (in:lc. 900303)

~~~~:~eÕ~~~~~~~4.2S9)
Nath:l1io de Faria (insc. 96.661)

ESCRITÓRIO DEADVOCACJA
flDLlflD A.I,lÔ~~

Av. Bc!raMlll'216, 3" andar
. 20021-060 Riu dcJaneiro RI Brn.,i1

Tel. (21) 5325592 Fali (21) 262 9402
e·mal!: csaitorlo@unadeo.ndv.br
horne pag:: WWW:lllllOdeo.adv.bi

Data/date: 29.mar.00

De/from:

Para/to:

Empresa/firm:

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Doutor RaImundo Carreira Silva

SecretarIa-Gerai da Mesa do Senado Federal

Tel./phone: (61) 311-3264

AtenCiosamente,

slrJ
'\~

RIo de Janeiro, 29 de março de 2000.

Termos em que,

protestam pela juntada da presente.

SENADO FEDERAL

~~~~~~~eer

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos

constituídos pelo Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento

ético-disCIplinar nO 002/99, vêm respeitosamente confirmar a Vossa

Excelência o recebimento de comunicação via fax da notificação para

ciência e comparecimento à reunião de OS.abr.OO. do colendo

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Quando serão ouvidas

algumas das testemanhàs arroladas pela defesa .

(61) 225-7248

02

Ofício CEDP nQ 6/2000Ref.:

Fax:

Nfl de páginas/

number of pages:

Mensagem/ message:

Prezado Senhor,

SENADO FEDERAL

.~~ ÉticaeOeeôm~~tar
'~N"~/7'T

Fls. /ÕSJ;j?~
/

Rogamos a Vossa Senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de ttica e
Decoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

Este fac-símlfe contém Inferma~e confidenciai e reservad~ destlnada apenas a conhecimento do dcstinat~rio. Se ;
leitor deSte fac-s(mlle n:lo fer o destinatário Indicado, ou P4ssoa por ele autorizada. estará incorrendo em n"galidade
sonegando-o ao destinatário. desuulndo-o - no todo cu em parte - ou dele se apossando .• mesmo aue lhe tenha
cIlegõldo às mãos aberto 011 fonUltamente. sendo lambem Ilegal sua reprodução ou divulgaÇâo do Conteúdo. mesmo
que pardal. Se voei! recebeu este fac-s(mlJc em cazao de .qualquer equivoco. por favor informe-nos lmedlõllamenre.
por telefone. e remeta-nos o originaI através do serviço postal.

UI! faedmllt CllDtalllS prlnJeged aad colllldClltlallllfunnall4a laleadcd ollly fol' lhe= otlhe ladlvldaal Or <nUl)o !llllllcd al...c. ]r 111('
~dcr af Ihls I! aot lhe laruded'ruijl/onl or tgclrt rapoodl>le r""drllv~ lt 10lhe!nteadtd """pltal, he Is ao! 8110wo4 lo

dJ.,,,,mUw.e, la1cl'CePl, ck:moy ar IXIPl lhe ClIc:s1m1le. W!úclllllay reault la crlmIoal V/ololloa. Ir10U ba"" n-r:clved lhI., (D""_"_ I••__pleasc lmUledlatcl1 "ol/I'r ... 00 lhe tclepboll<: a"d "'Ium ,h..... , ,_-..>-n••.
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":"=. :.:~-

r~~tÂ~:~% (~ii~ã J~rti~o~; j;~1~AJSI')
Rog!rio MarOJlini (insc. 76.1731RJ e 14S.33SAlSP)
Afonso De61ri (msc. 8O.602/lU e 145333AJSP)
Alexandre Almeida (insc, 88.813)
MarroMourll(ínsc. 900303)
CllristophMilcwski (itlsc. 94.259)
Flávia Romcro Cmsc.95.336)
Nllrhalin de Fali.1 (msc. 96.661)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FEUPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3" anc..:
20021-060 RhàeJanclro RJ Brasil

Tel. (21) 5325592 1'''''(21) 262 '1402
e-mai!: escrilorio@3modCO.udv.br
hllrnt'. [l"ll": \llU.'v.tl1Rnllu...,.j••I.!

1\3 ; FriOH: HO. : 01;j21:=.1Z::::72~;::
.l'"ROI'l : ESCRITORIO DE AD',!. FELIPE Al'10DEO

Pelipe Amodco (iose. 26.280/RJ é 145.334N5P)
José Antonio da Silva Junior (insc. 33j13)
n .) I~ 1'_ ...U_J ~L .....j .. ~'J,I.I_ • • ' """'~I

Afonso Destri (jose. 80.ó02/RJ e 14S,333A/SP)
Alexandre Almeielil (inse. 88.813)
M=Moura(irl!lc. 90.303)

~ff~~~,~~~eõ~~~~fjj~4.259)
Nalhalia de Faria (inse. 96.6(1)

"lA;::. 23.1Üü::~ :-; ~2F'!'I p ....
FHIJHE 1,0. : 55 21 262"3482

ESCRITÓRIO DEADVOCACIA
J1DLIl'DAMer':~õ

Av. DeiraMar216. 3" andar
20021-060 Rio de Janeiro RI Br:lsil

Tel. (21) 5325.592 Fax (2]) 262 94112
e·rrt:lil: escriIOrio@amodeo.:Idv.br
home p8!!l= www.ôlIl1odeo.adv.br

Transmissão de fac-símile
(fax transmil:;'iion)

Data/date:

De/from:

Para/to:

Empresa/firm:

Tel./phone:

29.mar.OO

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Doutor Raimundo Carreiro Silva

Secretaria-Geral da Mesa do Senado F-ederal

(61) 311-3264

Excelentisslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

-9IJ1
r':

Fax: (61) 225-7248

NJl de páginas/

number af pages:

Ref.:

Mensagem/message:

Prezado Senhor,

02

Ofício CEDP na 6/2000

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos

constituídos pelo Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento

étjco~dlsclplinar nO 002/99/ vêm respeitosamente confirmar a Vossa

Excelência o recebimento de comunicação via fax da notificação para

ciência e comparecimento à reunIão de OS.abr.OO do colendo

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar/ quando serão ouvidas

algumas das testemunhas arroladas pela defesa.

Rogamos a Vossa Senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelenríssimo Senador Ramez Tebet. Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

Atenciosamente SEi'~.A.DO FEDERAL

, .~hrr;tica.Lecoro~artf1tar

Fls 1%60 d -
-::---:--~----,~,....- -+- ~ V
Este fac-símile contém Informa~o confldenclal e <eSe destlnada apenas a conheclmenco do destinatário. Se o
leitor deste fac-slmlle nao for o destinatárIo Indicado, ou SSQI por ele autorizilda. estará incorrendo em lIogalldade
soncgando-o.."o destinatário, desuulndo-o - no todo ou em pam! - ou dele se apossando , mesmo Que lhe tenha
chegado às mias abc:no ou fortuitamente, sendo tambem llegaJ Su:I reprcduçio ou divulg;lção do conteúdo. mesmo
qUI parcial. Se vceii recebeu esce lac-slmlll: em culo dI qualquer eQufvocc. por favor Informe-nos Imedl;lUtmente,
por telelone. e remeta-nos c orlglll2l através do serviço postal.
Thls fAcdnille "".tabu prilil<ged aad QlDlItIClIlla1lDlormalloa lat=dcd oQ\y rerlhe _ olthelDdh-ldual OI' Cl1Ut)" Clllmcd allme. 11th.
rmltral Ibls ls DollboI~ded rulplIDt 0I'8fl=! rapomlble lor~ltlOthcIaleD<lcd redplelll, bels lIlltallowed to

db>o=IDalC, Iatcra:p\, daIror ar (VPI lheli~ wllIch "'11 lUGIt la cdmiDaI vlclalloll. UlOU o ...~!bIs taésimlle ID tn'or.
pleasc lwnedlaldr acUt)· ... 00 lhe tt1eplloG< aDeI mUltI lhe 0C'\alIW &cdmIIe10 as 1It lhe Ilbovc add"," da lhe \lO>Id ,"",t'l:.

Termos em que/

protestam pela juntada da presente.

RIo de J~neiro/ 29 de março de 2000.

'~ENADO FEDERAL

o. /~~~ti~~-eoro~ar~l~tr

Fls. '/06' / If
I
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PARECER N233, DE 2000

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de ética e Decoro
Parlamentar. Senador Ramez Tebet, convoca reunião
a realizar-se no día 23 de fevereiro do corrente ano,
quarta-feira, às 10 horas, na Sala n26 da Ala Senador
Nilo Coelho, para dar conhecimento de matéria rece
bida

Senado Federal, 14 de fevereiro de 2000. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Pariamentar.

(OS 11188/00)

Discussão, em turno único, do Parecer n!! 33, de
2000, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador José Alencar, com abstenção do Se
nador Lauro Campos, concluindo pelo arquivamento
do Oficio n2S/59, de 1999, que encaminhou ao Sena
do Federal o Relatório sobre operação de troca de tí
tulos do tipo Brady por um novo titulo do tipo Global,
que resultou na emissão, pelo Govemo brasileiro, de
dois bilhões de dólares riõrie-americano.

-9

REQUERIMENTO N2 55, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento n2

55,. de 2000, de autoria do Senador Bello Parga, so
ficitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n2164, de 1999, como de n2166, de 1996,
que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do
Senado n2 330, de 1999, por regularem a mesma
matéria.

-10

REQUERIMENTO N2 5ô, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento n!!
56, de 2000, de autoria do Senador Ramez Tebet, so
licitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado n227, de 2000, de sua autoria

O SR. PRESIDENTE (Iris Rezende) - Está en
cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 3
minutos.)

.. __.>

x~
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-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 50, DE 1999

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 51, DE 1999

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 68, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 6ô, de 1999 (n2 650/98, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Fundação Aldeia SOS de Goioerê
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Goioerê, Estado do Para
ná, tendo

Parecer favorável, sob n2400, de 1999, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Alvaro Dias.

Discussão, em tumo único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 50, de 1999 (n2638198, na Cã
mara dos Deputados), que aprova o alo que renova
a concessão da Rádio Clube de Mirandópolis Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Mirandópolis, Estado de
São Paulo, tendo

Parecer favorável sob n2477, de 1999, da Co- 
missão de Educação, Relator:SenadorRomeu Tuma.

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 51, de 1999 (n!! 639/98, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Capixada Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de VItória, Estado do Espíri
to Santo, tendo

Parecerfavorável, sob n2399, de 1999, da Co
missão de Educação, Relator: Senador Gerson Ca
mata

(l /;'. .
Vt-c~/;A-( Ú:iCcz-.o

(
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gem), de autoria do Deputado Jair Bolsonaro, que a1- - 8-
tera a Lei n28248, de 23 de outubro de 1991, a Lei n!!
8.387, de 30 dedezembro de 1991, eo Decreto-Lei n!!
228, de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sobre a ca
pacitação e competitividade do setorde tecnologia de
informação.

(Dependendo de pareceres da CCJ, CE e CAE).

~\,~~~~ss

Junho de 2000Junho de 2000

~lM;1Y/Ú::_,eaJ

h niêvêniõieito,.entregue econOüíKtõ"1teróaGe~·.
te, com alegria e paixão, pelo povo do cinema.

Dezesseis prêmios foram conferidos. Ode Melhor
filme brasileiro foi para "Orieu", de Cacá Diegues, que,
por sinal, poderá ser escolhido amanhã, como um dos
competidores ao Oscar, este ano, de "melhor filme
estrangeiro". O de Melhor filme estrangeiro do Grande
Premio Cinema Brasil foi para "Tudo sobre minha mãe",
do espanhol Pedro A1modÓvar.

Os outros 14 prêmios foram para melhor ator,
melhor atriz, melhor diretor, melhor trilha sonora,
melhor montagem, melhor fotografia, melhor roteiro,
melhQr curta-metragem, melhor animação, melhor
lançamento, melhor vídeo, melhor série de televisão,
melhor produção cultural e prêmio especial.
Premiou-se, abrangentemente, os melhores, através
de uma volação que envolveu 300 eleitores dos mais
longínquos pontos do País. TIVe a honra de compor
esse colégío eleitoral.

Nenhuma autoridade falou. Mas lá estavam o
Ministro Francisco Weffort, da Cultura, e o Secretário
Jos{Álvaro Moisés, do Audiovisual, os iniciadores do
Grande Prêmio. Lá estavam o Governador do Rio de
Janeiro, Antony Garotinho, e o Prefeito de Petrópolis,
Leandro Sampaio. As autoridades presentes apenas
assistiram à festa, com visível prazer.

Assistimos ali, de fato, a uma ínequívoca
manifestação do anseio geral de uma política pública
para a cultura e, em especial, para o cinema E é isso
que nós, senadores da Comissão Especial do Cin
ema no Senado Federal, presidida pelo SenadorJosé
Fogaça. estamos empenhadamente buscando.

Muito obrigado.
OSR.PRESIDENTE (Carfos Patrocínio) - Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.

Está encerrada a sessão.

í"-:
:.;
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íTI1íi'f~ desinteresse dos bancos em'finandáro-
novo sistema, acabou levando-o ao esquecimento.

Menciono o SR para mostrar que, embora de
importância fundamental a inscrição da moradia entre os
direitos sociais dos cidadãos, esse dispositivo
constitucional poderá transformar-se em letra morta,
como tantos outros, se não houver, da parte do governo,
nos seus três níveis de atuação, e da própria sociedade,
um interesse em mudar esse quadro deprimente.

Iniciativas como os grandes mutirões reafizados
na administração do então Governador e hoje nosso
colega senador lris Rezende, em Goiás, jamais
poderão ser descartadas.

Lembro-me que, em um único dia, foram
construídas mil novas residências, com a
participação direta de mais de cem mil pessoas em
um monumental canteiro de obras.

O próprio Senador Mauro Miranda participou
diretamente dessa epopéa que dias depois quebrou
seu próprio recorde: foram construídas, em regime de
multirão, em um só dia, 3.300 casas populares em 48:
cidades do interior de Goiás.

Eu mesmo, como Governador de Minas,
construí, em quatro ano.s, 750 mil casas populares em
dezenas de cidades rpineiras, inclusive na Região
Metropolitana de Belo Horizonte tendo tido a honra e
a satisfação de entregar a chave, pessoalmente, a
cerca da metade de seus felizes proprietários.

Senhor Presidente, estou convencido de que, se
houver vontade política e determinação dos goveman
tes, do Presidente da República ao prefeito do mais dis
tante rincão desse imenso País, a inscrição da moradia
como direito do cidadão não será uma palavra vã da
nossa Constituição, mas uma realidade palpável.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, quero assinalar, com aplauso, a festa do
Grande Prémio Cinema Brasil, realizada neste último
sábado, no Hotel Quitandinha, em PetrôporlS, onde estive (Levanta-se a sessão às 18 horas e 36
com o Senador Satumino Braga, membros, ele e eu, da minutos )
Comissão Especial do Cinema no Senado Federal. .

Foi, este primeiro Grande Prémio, uma belafesta~. (OS 1113812000)
do nosso cinema, com presença ampla de toda a-~ CONSElHO DE ÉTICA
gente da cultura, transcorrida em clima de forte . E DECORO PARLAMENTAR
expectativa e êmoção. Todas as vozes da festa deram
expressão inequívoca à necessidade visceral de se CONVOCAÇÃO

fi~mar no Brasil e de .se fi~mar o Brasil. Até as..2':0z~ O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
dlssonantes, que aqUi e ali, no momento, reclamaram ' .•
de uma ou outra coisa, ajudaram a compor o quadro Parla~entar, Sen:dor~Ramez Te~et, convoca reu~lao
completo do cinema brasileiro real ali presente. a realizar-se no dia 2" ae fevereiro do corrente ",no,

Foi uma festa dos artistas. d~ diretores, dos pro- quarta-feira. às 10h, na sala n
2

6 da Ala.~enador ~ilo
dutores, dos técnicos e trabalhadores, antepassados, ve- Coelho, para aar conheCimento de m~tena recebida.
teranos e novatos, seus herdeiros, enfim, uma fes'<a do Senado Federal, 14 de fevereIro de 2000. -
povo do cinema Nenhuma autoridade subiu ao palco ou Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de
falou ao microíone, ~mo não podia mesmo deixarde ser Ética e Decoro Parlamentar.

01864 Quinta-feira 22
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Março de 200tDIÁRlO DO SENADO FEDERAL

CONVOCAÇÃO

oPresidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

4104,3763 e 2121 respectivamente.

e Luiz Cláudio Brito, servidores do Senado Federal, matrículas

Defesa: Dulcídia F. Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros

destinada à oitiva das seguintes testemunhas arroladas pela

corrente ano, às 9 horas, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho,

convoca reunião do Conselho a realizar-se no dia 5 de abril do

05726 Sexta-feira 31

(05.11226/2000)

22-2-2000
Terça-Feira

CONVOCAÇÃO

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

OPresidente do Conselho Deliberativo de Ética
e Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebe~ convo
ca reunião a realizar-se no dia 23 de fevereiro do cor
rente ano, quarta-feira, às 10:00 horas, na sala nO 6
da Ala Senador Nilo Coelho, para dar conhecimento
de matéria recebida.

Senado Federal, 14 de fevereiro de 2000.
SenadorRamezTebet, Presidente do Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar.

11 h - Sessão Especial destinada a homenageara
memória do ex-5enador PetrOnio Portella
Plenário do Senado Federal

15h30 - Sessão Deliberativa do Senado Federal

° SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se asessão às 18 horas e 35
minutos.)

_~CONSElHO DE ÉTICA E DECORO
- /' PARLAMENTAR

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 104, DE 1999

Discussáo, em tumo único, do Projeto de Decre
to Legislativo nO 104, de 1999 (nO 648/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova acon
cessão da Rádio São Joaquim Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cio

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 108, DE 1998

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decre
to Legislativo n° 108, de 1998 (nO 585/97, na Gamara
dos Deputados), que aprova o ato que renova aper
missão outorgada à Sociedade Rádio Cultura Slío V/
cente tida. para explorar serviço de radiocfáusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Santos,
Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nO 443, de 1999, da C0
missão de Educação, Relator: Senador Carlos Wil
son, com abstenção do Senador Roberto Satumino. -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 96, DE 1999

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decre
to Legislativo nO 96, de 1999 (nO 689/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Sociedade Rádio Club A/tin6pofis tida.
para exp/orarserviço de radiocfIfus!1o sonora em onda
média na cidade de Altin6polis, Estado de Slío Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob n° 480, de 1999, da C0
missão de Educação, Relator: Senador Romeu
Tuma.

Fevereiro de 2000 DrÁRlO DO SENADO FEDERAL Quana"feira 23 03347

~ntidas na Proposta de Emenda à dade de SlíoJoaquim da Bamí,?srácIo ~e '§!3oP'áülo,
Constituição nO 96, de 1999, que tramita em conjun- tendo
to, com votos contrários dos Senadores Eduardo Su- Parecer favorável, sob nO 481, de 1999, da Co-
plicy, Roberto Freire e José Eduardo Dutra, e abs- missão de Educação, Relator: Senador Romeu
tE;nções dos Senadores Antônio Carlos Valadares e Tuma.
AmirLando.

Brasília, 29 de março de 2000

SENADO FEDERAL
Conse!i:!) ~·2 Ét:::a eDecorQ Paífamentar

.ffL~r 02 ,.u-
As. C/bit

fip-

~ORRAMEZTEBET :,

PreSidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEDERAL
~':\Sl:\~'O d~ :::ü':;<l eDecoro Parlamentar
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que não se pode aceitar, sob hipótese alguma, quese Sr. Presidente, Sr4s eSrs. Senadores, gostaria de
dê ao salário mínimo um aumento de 11% e se pre- registrar, nesta manhã, que, ontem, o Conselho Mone-
tenda dar, criando-se o teto, um aumento de 46% tária Intemacional autorizou umaumegto no valor máxi-
para nós, congressistas, de roldão pegando deputa- modosempréstimos dacasa própria do Sistema Finan-
dos estaduais e vereadores, e de cerca de 69%, com ceiro da Habitação, passando o teto de R$90 mil para
aaplicação do teto, para os juízes. Dessa forma, será R$1S0 miL E mais, aumentou também a posslbílidade
de oitenta esete vezes adiferença entre oteto eosa- de financiamento de imóveis com o FGTS, passando
Iário mínimo, o que é inaceitável. esse 'IaIor de R$180 mil para R$3OO mil Aimportância

A sociedade brasileira deve-se impor diante d~ ~umento de teto é que, efetivamente, tern-se a
dessa discussão; o .povo deve sair às ruas, como COndlçaO dese ampliarofinancíamento da casa própria
aconteceu, ontem, em Belo Horizonte, numa grande para ome~do comprador da classe média
manifestação contra o Governo do Presidente Fer- •. Preas,amos gerar empregos no País, ter uma
nando Henrique.Pode-se edeve-se fazer, se tivermos pohti~ ~s forte de construção de habitações e,
que assumir a responsabilidade, o que é o nosso de- s~m duvida a1g~ma, oSistema Financeiro de Habita-
verdiante do povo, aquilo que propõe omeu partido, o çao ~ oFGTS sao mecanismos importantes para o fi-
Partido Socialista Brasileiro: conceder-se aumento nancla~nto d~ demanda. Portanto, o Conselho
para todos, inclusive para os congressistas e juízes,. Mone~~~ NaCIonal tomou uma decisão importante,
proporcional ao ganho de cada um. Se nós parta- que vai Injetar recursos no mercado. Os especialistas
mentares, vamos ter 46% de aumento e já ~mos entendem que algo em tomo de R$4.bilhÕes.vã,o s.er
no limite do salário máximo, o salário mínimo, pelo agregados ao ~ercc:do ?e produçao de Imo,vels,
menos, teria que subir 100%, na pior da hipóteses. O aquec:ndo, aSSim, nao so a oferta, mas tambem a
funcionário público que ganha R$5oo trabalhando em geraçao de empregos.
qualquer Ministério do Governo deveria ter peto me- ,Apesar da ne~i~de de se ampliarem, Iam-
nos 80% de aumento, li o que ganha R$2 mil deveria bem, os progr.:mas SOCIaiS e os p.rogramas que aten-
ter 60%, um aumento maior do que se pretende nos dem os m~msmo~ de con~çao de casas popula-
dar. É essà a proposta do nosso Partido. res, o.s quaIS preCIsam ser Implementados, nessa

• questão o Conselho Monetário acertou e portanto
• Nao podemos nos deixar i1~dir por essa discus- vamos ter a melhoria da construção de habitaçõe~

sao que está sendo travada, basicamente pelo PMDB para a classe média brasilefra.
e pelo PFL, porque esses dois partidos, juntamente Muito obrigado.
com o PSDB, têm condições de definir a solução final O SR. PRESIDENTE (J fi P'
para o caso, a qual, para ser justa, deve ser a queo. e erson eres) - Nada
meu partido está apresentando, ou seja, que haja um mais ~v:ndo atratar, vou encerrarapresente sessão.
aunu:nto maior para q!.!'3m ganha menos e menor stá encerrada a sessão.
para quem ganha mais. Assim, estaremos contribuin- (Levanta-se a sessão ás 12 horas e 59
do para o achatamento dessa diferença salarial ina- minutos.)
ceitável existente na Pátria brasileira. CONSELHO DE ÉTICA E

Muito obrigado. OÉCORO PARtAMê'N'tÃR

OSR. PRE.SIDENTE. (Jefferson Péres).- Sena- c~;v~c~~Ã~-
dor Romero Juca, V. Ex' amda quer usar a palavra? ' ...._

OSR. ROMERO JUCÁ (PSDB _ RR) _ Sim Sr. O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Presidente. . , Parlamentar convoca reunião do Conselho a reali-

. . zar-se no !fia5 de abril docorrente ano, às 9horas, na
? S~. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - ~erl' sala n2 6daAla SenadorNilo Coelho, destinada à oili·

ar:' tres minutos, mas lhe concedo a palavra por CinCO va das seguintes testemunhas arroladas pela Defesa
mmutos, Senador. nos autos da Representação n2 2, de 1999: Dulcídia F.

OSR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR. Pronuncia Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Farei Cláudio Brito, servidores do Senado Federal, matrícu-
um registro rápido, Sr. Presidente, primeiramente in- las 4104, 3763 e2121, respectivamente.
formando ao Senador Ademir Andrade que o Ministé- Brasília, 29 de março de 2000. - Senador Ra-
rio das Comunicações está licitando mais de trezen- mez Tebet, Pre~N~ljlQ;6ilSél~!ftica eDeco-
tas rádios comunitárias, as quais serão implantadas. ro Parlamentar. Canseillo c.~ E:lica eDecoro Parlamentar

&.LN° â;L.· 1--!fL
Fls. /%6"6 ad8
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Assim, juntos, com imaginação e inventividade,
mas sobretudo agindo, fazendo, vamos construir uma
Nação da qual tenhamos orgulho!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sf-s e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar~se às 14 horas e 30 minutos, a se- 
guinte .

ORDEM DO DIA

-1-

EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 64, DE 1996

Discussão, em turno único, das Emendas da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n2 64, de 1996
(n2 3.057197, naquela Casa), de autoria do Senador
Ney Suassuna, que restringe a venda de esteróides
ou peplídeosanabolizantes e dá outr.ilsprovidências,
tendo

Parecer favorável, sob n!! 190, de 2000, da Co
missão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ma
ria do Carmo Alves, com abstenção do Senador Mo
zarildo Cavalcanti.

- 2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 683,
DE 1999-{;OMPLEMENTAR

(Votação nominal)

Discussão, em tumo único, dd Projeto de Lei do
Senado n!! 683, de 1999-Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentarde Inquérito do Sistema Fi-

•nanceiro, que regulamenta a prestação de informa
ções ao Banco Central do Brasil, para instrumentali-

Quinta-feira 22 01869

zação do Sistema Central de Risco de Crédito e dá
outras providências.

-3-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
PROJETO DE LEI DO SENADO N2420, DE 1999

Projeto de Lei do Senado n2 420, de 1999, de
autoria do Senador Djalma Falcão, que inclui, no cur
rículo do Ensino Médio, a disciplina Cidadania, Dirai
tos e Garantias Individuais, eadota providências cor
re/atas, tendo

Parecer sob n2 110, de 2000, da Comissão de
Educação, Relatora: Senadora Luzia Toledo, pela
prejudiciafidade.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14
minutos.)

(OS 12334/00)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

.-~ CON~OCAÇÃÔ--""';"·-=-"·

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca reunião do Conselho a reali
zar-se no dia 5 de abril do corrente ano, às 9 horas, na
sala n2 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada àoiti·
va das seguintes testemunhas arroladas pela Defesa
nos autos da Representação n2 2, de 1999: Dulcídia F.
Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz
Cláudio Brito, servidores do Senado Federal, matrícu
las 4104, 3763 e2121 respectivamente.

Brasília, 29 de março de 2000. - Senador Ra
mez Tebet - Presidente do Conselho de Ética e De
coro Parlamentar.

SENr>DO FEDERl\L
'C::lf!~;:j~C' de ~'d:n e Deccro Panamen~r

.f:Lf-ti' Cd-. j fi
r!S. 1}?6~-
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oPresidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhora Diretora,

Comunico a V. sa que os servidores Duicídia F. Ramos Calha0,
Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, matticuias 4104, 3763 e
2121 respectivamente, estão notificados a depor, perante o <:ouseDto de Ética e
Decoro Parlamentar, no próximo dia 5 de abril, às 9b, na. sala n° o 6 o da Aja
Senador Nilo Coelho, como testemunhas arroladas uebdlere...a MS autos da
Representação nO 2, de 1999. .

~
te' . ente,: .0

~
" Roi;' \'a:;'--Ça;mro~ .

Secretário-Geral da J::aa
o o"' { •

I,' ~ ;O" ••

,....,-----_.- --~.
StC'e:~:il '~'F2: n:2 ' i

I

i

.""

Brasília, 31 de março de2000
OF. N° 255 SGM/2000

Ilma Sf

CLEIDE~ BARBOSA F. CRUZ
Diretora da Subsecretaria de Comissões
SENADO FEDERAL

SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Brasília, 29 de março de 2000

S~~!ADO FEDERAL
ç. ""'Ir!!! de ::üca e Der.oro Parlamentar
j«LF'__..0.2_1 1:1

_/!{f.~

2121 respectivamente.

Brito, servidores do Senado Federal, màtriculas 4104, 3763 e

Ramos Calha0, Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio

destinada à oitiva das o seguintes testemunhas arroladas pela

corrente ano, às 9 horas, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho,

Defesa nos autos da Representação n° 2, de 1999.: Dulcídia F.

convoca reunião do Conselho a realizar-seno dia 5 de abril do

SENADO FEOERAl

i!l(~z};~~hrr.r~ ~af?ar "
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OF. N" 256/SGf4 /2000 Brasília, 31 de março de 2000

Felipe Amodeo (insc. 26.2801RJ e 145.334AJSP)
JoS<! Antonio da Silva Junior (insc. 33.313)
Rol'l!rio MarC:Olini (insc. 76.1731RJ e 145.335A1SP)
Afonso Destri (msc. 80.6021RJ e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
Marc:oMoura(insc. 90.303)
Christoph Milewski (insc. 94.259)
Flávia Romero (insc.95.336)
NathaJia de Faria (insc. 96.661)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3° andar
20021-060 Rio de Janeiro RI Brasil

Tel. (21) 5325592 Fax (21) 262 9402
e.maiI: escitoriO@amodeo.adv.br
home pagr: www.amodeo.adv.br

Senhor Diretor-Geral,

Co~unico a V. sa que os servidores Dulcídia F. Ramos Calha0,
Francisco Naurides de Barros e Luiz Cláudio Brito, matrículas 4104, 3763 e
2121 respectivamente, estão notificados a depor, perante o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, no próximo dia 5 de abril, às 9h, na sala nO 6 da Ala
Senador Nilo Coelho, como testemunhas arroladas pela Defesa nos autos da
Representação nO 2, de 1999.

Atenciosamente,

@0cG~. Carrelro SIlva
Secretário-Geral da Mesa

Ilmo Sr.
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral do Senado Federal

:';;~~'::\ -:.(' ~~~c·~r' .

/ti;·f.:::'··: ;j·i. :.;'];'.:'
;;... ._Ll}Ç].p ..

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado l"ederal

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos
constituídos pelo Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento

ético-disciplinar nO 002/99,' vêm respeitosamente confirmar a Vossa

Excelência o recebimento de comunicação via fax da notificação para

ciênr.ia e comparecimento à reunião de OS.abr.OO do colendo

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quando serão ouvidas

algumas das testemunhas arroladas pela defesa.

Termos em que,

protestam pela juntada da presente.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2000.

OOCUM=J'iT02

SENADO FEDERAL
Cc,nse!hc de t::t::a cDzccrc Parlamentar

..&e-!l" (}:::. ,L.2!-
Fls. I!'t!
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SENADO FEDERAL

. Senadora LUZIA TOLEDO

OF. n° 058/00 - GAB/SLT
Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,

~~~~
~ .. SENADO FEDERAL

COMISSÃO DESERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Atenciosamente.

4~,~
SEl'i..mORA EMILIA FER.!~ANDES

PRESIDENTE

Brasília, 30 de março de 2000.

Prezada Senadora,

OF,NO02,/H

Na qualidade de Presidente da Comissão de Serviços de Infra
Estnmn. comwüco a Vossa Excelência que a Subcomissão Temporária. cnadaanavés do
RcquerimcDto n· 0212000- a. "Destinada a apurar in loco, às causas e conseqüências,
baia COIH U~ I serem tomadas, em virtude do \'3ZalDentode óleo
ocorride u li. di~ IIÓ Estado do 'Rio de Janeiro", rêalíz2rá no dia OS de
üriI audi!ncia pública DO Audil6rio da Assembléia Legislativa do Espírito Santo à fim de
nIIr sobre a polui;lo por n:siduOs tóxicos, causada por indústrias. no Pono de Vitória e
aã~

Desta forma convido Vossa Excelência, como legítima
iepieseuurale deste Estado, para panicipar das atividades previsw confonne roteiro em
anexo.

Excelentíssimo Senhor
Senador RA1VIEZ TEBET
Digníssimo Presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL

SE;\I:~ 00 FEDERAL
CCi':Z-?:~O d~ e:ti~ ~ Oaccro PaJ1c:mer:ta:

.fflP tl' O d- ! c/f

As. (f 1-~z;;;;;
i

Alô Senador Afonso Arinos - Subsolo - Gôb. n2 13 - Brasília - DF - Tels.: (61) 311-20221311.2024

Certo da atenção de Vossa Excelência, na oportunidade,
apresento miriha~ considerações.

Cumprimentando-o com a satisfação de sempre, comunico a
Vossa Excelência que estou impossibilitada de participar dos trabalhos
dessa Comissão no período de 4 a 6 de abril do corrente, quando estarei,
conforme documentos anexos, participando dos trabalhos da Comissão de
Infra-Estrutura.

Exma.Sn.
Seaadon Luzia Toledo
Nesta

SENADO FEDERAL
Cor.s;;!h~ d':! tU::! e Decoro Parlc:mSi'::ar

fé f N' () J. /1"'1'
As. 1)7+J?

l~
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ROTEIRO PAP \ A VISITA A VITÓRIA

TERÇA-FEIRA -4J.l1AIlIUL
SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
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43 REUNIÃO
Realizada em 5 de abril de 2000, às 9h,

na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho.
NOITE LIVRE

LISTA DE PRESENCA

PMDB

Antero Paes de Barros~#kk

BLOCO OPOSIc.~O (PTIPDT)
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Presidente: Senador Ramn Tebet
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Lauro Campos
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3) DR. ALMIR I3RESSAJ'l JR. SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTAIJO
01) DR. JOÃO FELiclO seARDlJA - SECRETÁ/tlO DE SAÚDE DO ESTADO
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs e Srs. Senadores, declaro aberta a 4'
reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com a finalidade de ouvir as seguintes
testemunhas, arroladas pela defesa nos autos da Representação nO 2, de 1999: Sr' Dulcídia
Ramos Calha0, Sr. Francisco Naurides Barros e Sr. Luiz Cláudio de Brito, servidores do Senado
Federal, matrículas 41 04,3763'e 2121, respectivamente.

Feito isso, quero dar conhecimento ao Conselho de expediente do Sr. Relator, ilustre
Senador Jefferson Péres, recebido em 23 de março do corrente, que passo a ler. Foi o
requerimento formulado pela Relatoria assim que a Presidência, tendo recebido a peça de defesa
do ilustre Senador Luiz Estevão, concedeu vista da mesma ao ilustre Relator Senador Jefferson
Péres.

Recebemos de S. Ex' o seguinte requerimento:
Requeiro à Presidência do Conselho a adoção das seguintes providências:
10 _ oitiva das testemunhas arroladas pela defesa dividida em dois grupos, em

audiências marcadas para horários ou dias diferentes;
20 _periciamentó, por órgão público habilitado ou por entidade privada de reconhecida

idoneidade, dos documentos que foram objeto dos I;lUdos periciais de folhas, documentos 45 e
46'

, 3° - requisição das notas taquigráficas do discurso pronunciado pelo Senador Luiz
Estevão em plenário, no dia 27 de maio de 1999, e do seu depoimento voluntário à Comissão
Parlamentar de Inquérito em ~O de junho de 1999.

Em cumprimento a essas 5Olicitações-diligências do eminente Relator, a Presidência
proferiu o seguinte despacho:

I - Designo o próximo dia 5 de abril, às 9h, para serem ouvidas as três primeiras
testemunhas arroladas pela defesa, ou seja, os servidores do Senado Federal, SI" Dulcidia F.
Ramos Calha0, Sr. Francisco Naurides Barros e Sr. Luiz Cláudio de Brito;

2 - defiro a juntada das notas taquigráficas do discurso pronunciado pelo Senador Luiz
Estevão em plenário, no dia 27 de maio de 1999, e do pronunciado voluntariamente perante a
Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário, em 30 de junho de 1999, consoante
requerimento do eminente Relator;

3 - também defiro o periciamento requerido pelo eminente Relator no item II do seu
despacho de fls. 1.776. Nesse sentido, cumpre-nos diligenciar perante a Presidência da Casa;

4 - quanto ao requerimento da defesa, no sentido de ouvir as dez testemunhas
mencionadas em seu requerimento de fls. 1.778 a 1.780, por oficio, decidiremos oportunamente.

Então, para resumir, do despacho das providências solicitadas pelo eminente Relator
temos: quanto às testemunhas não serem ouvidas no mesmo dia,'mas em dias alternados, por
issç ::lesmo, estamos ouvindo, hoje, as primeiras testemunhas.

O pedido do periciamento merece uma explicação. Requeremos o mesmo e, até agora,
não designamos ainda périto. O requerimento fala em periciamento por órgão público habilitado
ou por entidade privada de reconhecida idoneidade. Deferimos e dissemos que iriamos

. diligenciar perante a Presidência da Casa porque isso requer operacionalização. Estamos
conversando com a Presidência da Casa e nos informando bem para atender a essa exigência do

r eminente Relator.
Quanto ao requerimento da defesa, no sentido de ouvir as dez testemunhas

mencionadas em seu requerimento, por.oficio, decidiremos oponunamente. E quero fazê-lo
agora. Por quê? Porque entendo que o Plenário da Comissão de Ética tem o direito de também
formular perguntas, e a praxe realmente é de se ouvir testemunhas que compareçam perante o

- ~onselho de Etica. É importante que compareçam perante o Plenário.
Há exceções previstas no Código de Processo Penal para algumas autoridades, como o

Presidente da República, o Presidente das duas Casas do Congresso e o Vice-Presidente da
República. Mas há precedentes que autorizam que também se decida assim. Prefiro decidir
nesse sentido. porque essas 10 testemunhas arroladas pela defesa são de parlap;vmntarese e
Ministros do Tribunal de Contas. ~ -
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Creio também que abreviaríamos o tempo na medida em que satisfaríamos todas as
partes se concedêssemos, como pretendemos conceder, ao Plenário o prazo de 48 horas para
também formular perguntas.

A defesa, ao fazer esse requerimento, já formulou a única pergunta que pede para as
10 testemunhas responderem. A defesa só quer saber se o Senador Luiz Estevão, de algum
modo, fez qualquer solicitação quanto à destinação de recursos para o Tribunal do Trabalho de
São Paulo. Consulto o Plenário se podemos adotar essa via.

Antes, eu gostaria de ouvir, sobre esse tópico, a opinião do eminente Relator.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Nenhuma objeção a que as testemunhas respondam

por escrito, conquanto que se fixe prazo às mesmas para responderem, se quiserem, no prazo
U x". Não há nenhum desrespeito, porque não se estará impondo nada a elas. Se quiserem se
pronunciar, que o façam, mas que se fixe um prazo para que haja brevidade na resposta.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Ex' pela condução

dos trabalhos, e o Relator, com as cautelas que tem realmente apresentado nos seus
requerimentos, pela condução do processo, pelo zelo, pelo cuidado para não cometer injustiças.

Eu gostaria que, na medida em que aqueles que forem convocados ou convidados a
virem aqui, os membros do Colegiado saibam qual é o objetivo da presença dessas testemunhas,
para que vêm e por que foram indicadas como testemunhas. E aquelas que forem consultadas e
responderem por escrito também gostaríamos de saber quais são os motivos, a razão por que
foram apontadas como testemunhas, porque senão só na hora vamos tomar conhecimento. Não
dá para formular perguntas e nem raciocinar em cima daquilo que é o objetivo da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto se há mais algum Senador que
deseja a palavra.

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma consulta. Uma
vez que as testemunhas arroladas são testemunhas de defesa e como não há uma instituição,
uma pessoa, a não ser o nobre Corregedor da Casa, que poderia assumir o pólo oposto· quer
dizer, quando se trata de um julgamento na Justiça comum, existe advogado de defesa e
advogado de acusação; o advogado de defesa apresenta as suas testemunhas, e o advogado de
acusação também o faz. Como não há essa figura, e talvez o mais próximo seja o eminente
Senador Romeu Tuma, eu gostaria de perguntar se é poSsivel apresentar testemunhas que
contraditem as testemunhas de defesa e qual seria o prazo para isso.

O SR. ROMEU TUMA - Penso que qualquer Senador membro desta Comissão tem
a obrigação de apresentar testemunhas que possam facilitar e indicar um melhor esclarecimento
ao Relator. Creio que não é impeditivo que haja um requerimento e que seja aprovado pela
Comissão.

A Corregedoria poderia, caso houvesse necessidade, a pedido do Relator e do
Presidente, fazer uma investigação preliminar para facilitar e não haver perda de tempo dos
membros da Comissão. Mas penso que qualquer Senador pode requerer a apresentação de
testemunhas que possam ajudar o Relator no esclarecimento dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acredito, Senador Romeu Tuma, que o
Senador Lauro Campos quis manifestar a sua tranqüilidade com a presença de V. EX> nesta Casa
e fazer uma lembrança que ele aufere realmente da sua experiência de homem já calejado na
vida, de que, na lustiça comum, realmente há acusação e defesa. Aqui, os partidos de Oposição
apresentaram uma denúncia, uma representação à Mesa, que depois foi encaminhada ao
Conselho. Esses panidos de Oposição ainda não apresentaram nenhuma testemunha arrolada.
Acredito que para isso também haja um prazo razoáveL

Creio que só vamos ouvir testemunhas fora das arroladas aqui se houver realmente
necessidade. Ai não vou tolher isso: Mas, vejam, não posso inverter as coisas. Primeiro é a
acusação; depois, a defesa. Não posso fazer e nem estamoS sujeitos, de última hora, a ouvir. O
processo tem que ter forma: e essa forma é a do nosso Regimento, que ainda está incompleta,
subsidiada pelos códigos processuais que temos. .n.,., il/
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Então, vamos esclarecer direito. Vou dar, portanto, a decisão referente ao pleito da
defesa, no sentido de que as testemunhas, que são em número de 10, Parlamentares, Ministros e
ex-Ministros do Tribunal de Contas da União, que sejam ouvidas, por oficio. A pergunta da
defesa está formulada. Vou conceder o prazo de 48 horas, até sexta-feira, para que qualquer
membro do Conselho de Ética apresente à Secretaria da Casa a sua pergunta, caso queira
formular, a fim de que, no oficio a ser encaminhado a essas testemunhas, todas elas autoridades,
conste a pergunta da defesa e o esclarecimento que cada Senador da Comissão queira formular.
E concederei, sim, o prazo razoável. Acredito que, a partir da data do recebimento, vamos
conceder um prazo de 10 dias para que chegue aqui. Não haverá atrasos. Sei que pode ser
respondido em 48 horas, mas vamo'S depender da perícia, que levará 15 ou 20 dias naturalmente,
não sei. Portanto, não haverá atraso nenhum. Estaremos dando prosseguimento egarantindo a

ampla defesa.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, sobre o questionamento a essas testemunhas

que vão ser ouvidas, por oficio, sería bom, já que existe a pergunta da defesa, que tomássemos
conhecimento para saber se há ou não necessidade de formularmos outra.

O $R. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A. única pergunta formulada pela defesa é se
o Senador Luiz Estevão, a qualquer tempo ou de algum modo, interveio nessa questão de
liberação de recursos para a construção do prédio do Tribunal do Traballio em São Paulo. Essa
foi a pergunta formulada pela defesa. Mais precisamente nos seguintes termos: "se pode o
consultado informar, para efeitos de prova em procedimento que tramita neste Conselho, se a
qualquer tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com qualquer pleito que dissesse
respeito a obras de construção do prédio do TRT de São Paulo".

Convido a defesa a retomar assento à mesa.
O SR. ROMEU TUMA - A relação das testemunhas apontadas e se exerceram

atividades.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ah, sim. Por gentileza, a relação das

perguntas adotadas está na peça de defesa. A pergunta tem pertinência.
O SR. ROMEU TUMA - Inclusive, se exerceram atividade no Tribunal de Contas

durante o período de investigação da construção do seu prédio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pergunta tem pertinência. Vou informar a

V. Ex'.
S. Ex' pede Presidentes e Relatores Gerais da Comissão Mista de Orçamento dos anos

de 1995 a 1998.
As pessoas ouvidas serão as seguintes: Ministro Marcos Vilaça, Ministro Paulo

Afonso, Senador Renan Calheiros, Senador Ney Suassuna, Senador Carlos Bezerra, Senador
Gilberto Miranda, Deputado Iberê Ferreira, Deputada Araceli de Paula, Deputado Humberto
Souto, hoje Ministro também, parece-me, do Tribunal de Contas, e Ministro Samey Filho.

Determino à Secretaria que apresente a relação das dez pessoas mencionadas,
entregando-a a todos os membros da Comissão.

Atendendo à oportuna sugestão do Senador Romeu Tuma, vou precisar a razão de as
três testemunhas, hoje, serem ouvidas, porque a defesa deixou claro isso na petição que fez. Há
uma acusação no sentido de que o Senador Luiz Estevão haveria ameaçado serventuários do
Senado da República que trabalharam na Comissão Parlamentar de Inquérito que objetivou
apurar irregularidades no Pooer Judiciário. E S. Ex' arrola três servidores que trabalharam nessa
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Peço licença aos Srs. Senadores para convocar o primeiro deles.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Três dos doze.
O SR. PRESIDENTE (Ramez' Tebet) - Que S. Ex' arrolou. S. Ex' arrolou três e

ninguém pediu mais coisa alguma.
Convidei a defesa para fazer parte da Mesa caso deseje. São os advogados: Felipe

Amodeo e Rogério Marcolino. #'/. r \.
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O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, eu preferiria ficar ao lado do Senador
Luiz Estevão, para trocarmos impressões.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não, fique à vontade.
Bom, encontra-se sentado à minha esquerda e ao lado do Vice-Presidente, Senador

Juvêncio César da Fonseca, o Sr. Francisco Naurides Barros, servidor do Senado da República,
matrícula nO 3763.'

Eu peço que a Secretaría me envie cópia do Termo de Compromisso. A testemunha
será compromissada, na forma da lei.

Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor se compromete, nos termos do art. 213
do Código de Processo Penal, sob a penas da lei, de dizer a verdade no que souber e lhe for
perguntado, não sendo obrigado a depor contra si próprio, nos termos do art. 5°, Inciso LXIII, da
Constituição Federal?

O senhor se encontra aqui - e é preciso deixar claro - como testemunha. Sendo
testemunha arrolada pela defesa, tenho que adotar um critério: eu vou conceder a palavra e
indago do Relator se S. Ex' quer ser o primeiro ou passo a palavra à defesa e, depois, ao Relator
e aos demais membros. Permitirei, como se trata da defesa, lhe devolver a palavra ao final.

V. Ex', portanto, tem a palavra para a sua primeira indagação.
O SR. FELIPE AMODEO - Exmo Sr. Presidente, Exmc Sr. Senador Relator, Exm°â

Senadores, repisando os agradecimentos à Defesa pela convocação feita para a presença fisica à
Mesa, mas exclusivamente por conveniência fisica, a proximidade com o Sr. Senador Luiz
Estevão é mais proveitosa neste momento.

Com relação ao depoente, há uma única indagação desdobrada em duas, não sendo
exaustivo sempre registrar que o que se busca com o testemunho é a declaração sobre fato e não
juízo de valor e nem opinião, m~ fato. E, Sr. Presidente, a indagação a ser levado a testemunho
é no sentido se, em algum momento, foi ameaçado pelo Sr. Senador Luiz Estevão, a qualquer
título e, se o foi, em que circunstâncias e com que frases ou com que detalhes isto poderia ser
comunicado a esse egrégio Colegiado?

Eu esclareceria somente à testemunha que esta indagação e o testemunho se convocam
porque faz parte das acusações trazidas contra o Senador Luiz Estevão ter ameaçado, ter
proferido ameaças a servidores da Casa.

Sr. Presidente, é esta, então, a indagação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, queira respondê-Ia. .
O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Iniciando o nosso depoimento, nós

queremos esclarecer o seguinte: nós trabalhamos na Comissão e eu sou um dos Secretários da
Subcomissão da Subsecretaria de Comissões do Senado e nós trabalhávamos com o apoio de
toda a nossa equipe, sempre dando as informações que eram solicitadas por todos os Srs.
Senadores e a equipe que trabalhava era uma equipe composta de vários assessores, inclusive os
de fora do Senado,.que foram convocados e, em momento algum, eu, pessoalme!lte, fui
ameaçado pelo Sr. Senador Luiz Estevão ou por qualquer outro membro da Comissão, ou por
qualquer coisa que houvesse sobre informações. A única coisa que nós tínhamos era que nós
guardávamos os documentos; os documentas sigilosos eram passados para os assessores que
trabalhavam naquilo e as informações que nós dávamos para a imprensa eram mínimas, porque
qualquer informação que nos pediam nós consultávamos ao Presidente da Comissão para saber
se nós poderíamos fornecer. Então, pessoalmente, ao que saiba - também, se o outro colega foi
ameaçado pelo Sr. Senador Luiz Estevão, essa ameaça não existiu de maneira al;;J"'''.

O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente;a Defesa está satisfeita.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem dos trabalhos, concedo a palavra

ao nobre Senador Jefferson Péres, na qualidade de Relator.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. Francisco Naurides Barros, alguma vez o senhor

foi procurado, pessoalmente ou por telefone, pelo Sr. Senador Luiz Este~ão para tratar de

assunto relacionado com os trabalhos da,,~~? '<'.i/·
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O SR. FR~CISCO NAURIDES BARROS - Eu sou um dos Secretários das CPls
do Senado, das Comissões Especiais também. Então, quando foram instaladas as duas
Comissões, as ~uas CPls, ano passado, nós dividimos em dois grupos para trabalhar, um para a
dos Banco, oqtrO, para a do Poder Judiciário. O Luiz Cláudio, eu e a·Dulcidia, que era a
Secretária da domissão, trabalhávamos numa equipe, nós resolvemos trabalhar em equipe, e a
Dl" Cleide ficou com a outra equipe dos Bancos. Então, no começo sentimos um pouco de peso
nas duas Comissões. por isso. houve essa separação. E nós passamos a trabalhar. praticamente.
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O SR. ROMEU TUMA - Eu sei que o senhor é sincero. Nós trabalhamos juntos.
Apenas para esclarecer, que tipo de documento foi consultado?

O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Eram certamente aquelas relações
que chegavam do Banco Central e das telefõnicas, sobre sigilo. Essa documentação chegava
para nós e nós as passáv~os imediatamente para os assessores, pessoal do Tribunal de Contas
e da Receita Federal.

O SR. ROMEU TUMA - O desejo do Senador era acompanhar a evolução...
O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Ele só perguntava: chegon?
O SR. ROMEU TUMA - Nada mais do que isso. Cópias de documentos ele nunca

pediu ao senhor?
O SR. FRANCISCO NAURIDES DE BARROS - A mim, pessoalmente, não. Ele,

uma vez, pediu documentos, aí, eu consultei o Presidente, que pediu que ele fizesse um
requerimento por escrito, que nos foi passado, aí, eu passei para...

O SR. ROMEU TUMA - Acho bom o senhor ter liberdade de vir. Não há
constrangimento, mas falar a conta-gotas para facilitannos_.

O SR. FRANCISCO NAURIDES DE BARROS - Ele pediu a mim uns documentos,
e eu falei: olhe, Senador, eu não tenho, tenho que consultar o Presidente. Consultei o Presidente,
e o Presidente falou: desde que ele faça por escrito, pode fornecer. E ele fez por escrito e foi
fornecido lá pela Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Lauro Campos, por gentileza, V. Ex'
tem a palavra.

O SR. LAURO CAMPOS - Pergunto à testemunha se durante o longo período em
que o processo se desdobrou, se ele percebeu a existência de péssoas mais simpáticas ao
Senador Luiz Estevão e de grupos que eram considerados ou tinham atitudes consideradas como
adversas ou pouco simpáticas ou um tanto criticas ao Senador Luiz Estevão.

O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Não, Sr. Senador, nós não notávamos
grupos ou qualquer pessoa que pudesse influenciar nosso trabalho, porque nós trabalhávamos
numa equipe grande, onde cada um tinha uma função. Eu, por exemplo, tinha função pequena
dentro da Comissão. Minha função era mais ajudar a coordenar os trabalhos. Então, não vi
grupo ameaçando ou grupo que pudesse influenciar ou trazer algum empecilho aos nossos
trabalhos, nào houve isso, nem pessoas que fizessem isso.

O SR. LAURO CAMPOS - Quer dizer que, devido a sua inserção neste grupo, o
senhor poderia ficar mais imune a qualquer tipo de assédio ou de agressão ou de ameaça,
inclusive de perda de funções, perda do cargo do que outros colegas seus.

O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Perfeitamente.
O SR. LAURO CAMPOS - Era só isso que eu queria saber. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador José Eduardo

CP!.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente; Srs. Senadores, infelizmente,
não vi o inicio da interpelação.

Senado~ Jefferson Péres, se eu fizer alguma pergunta que já tenha sido feita, V. Ex'
pode desconsiderá-Ia.

Eu gostaria que o senhor descrevesse exatamente qual é a função que Q senhor teve na

Dutra.
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O SR. FRANCISCC 'IDES BARROS - Não. O Senador, às vezes, ligava para
nós, mas procurando o Luiz Ci. le Brito e quando o Luiz Cláudio de Brito nào estava, S.
Ex' me procurava para pedir info: \;C8 sobre a chegada de documentos...

O SR. JEFFERSON PI.-..J;;S - Portanto, a resposta é sim.
O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS' Ele telefonou para nós.
O SR. JEFFERSON PÉRES - A resposta é sim?
O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Ele telefonou umas duas ou três

vezes. O SR. JEFFERSON PÉRES - Em algum momento, em algumas dessas conversas o
Senador Luiz Estevão mencionou ao senhor que poderia mover ação judicial, criminal contra
servidores que estariam deixando vazar informações de alguma forma?

O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Não. Ele nunca falou isso conosco.

De maneira alguma, que eu saiba, eu tenho certeza que não. .
O SR. JEFFERSON PÉREs - Na conversa que teve com o senhor, ele sequer deu a

entender que poderia processarcriminalmente.., o senhor está. sob juramento.
O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Sim, senhor. Eu falo com certeza que

não... Ele não falou pes~oalmente que ia processar...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu não estou dizendo falou eXplicitamente. Estou lhe

perguntando se na conv::-..a o senhor ouviu do Senador de alguma forma que ele poderia mover

t!i(iiO contra...O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - De maneira alguma. Com certeza...
O SR. JEFr'ERSON PÉRJi:S - Ele mencionou que estaria inconformado ou

insstisfeito com...um momento, o senhor nem ouviu a minha pergunta e já está balançando a
cabeça. Ouça a minha pergunta até o fim, por favor.

Numa dessas conversas que o Senador Luiz Estevão teve com o senhor, ele
mencionou a sua inconfo:mação, a sua insatisfação com o vazamento de informações, que teria

sido feito por alguns ser"iJores da Casa?O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Não, senhor. Ele nunca manifestou a

sua inconformação. Amim, pe--"soalmente, não.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Estou satisfeito, Sr. Presidente
O SR. PRESIDE1'<'TE (Ramez Tebet) - Eu pediria à Secretaria que passasse a folha

de inscrição para os Srs. Senadores e a colocasse sobre a mesa, para que eu possa saber a ordem

de chamada dos Srs. Senadores.
Concedo a palavra, para fazer as suas perguntas, ao Corregedor, Senador Romeu

Tuma. O SR. ROMEU TUMA - Apenas para que o assunto fique um pouco mais
esclarecido, visto que o Senador Jefferson Péres fez suas perguntas objetivamente, e o senhor,
na sua preliminar, expôs que teve umas três ou quatro conversas com o Senador, por telefone,

nunca pessoalmente.
O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Não, pessoalmente.
O SR. ROMEU TUMA - Teria alguma reserva em relatar pelo menos o teJ(!o da

conversa que O Senador teve com o senhor?
O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Ele ligava geralmente perguntando

pelo Luis Cláudio, que é o nosso chefe, nosso coordenador. Quando o Luis Cláudio não estava,
ele pedia para fa!::!r comigo. Ele sô pergunrava: como é que eu posso falar com ele, onde ele

estava ... O SR. ROMEU TIH>;V.. - Sobre o problema do processo, nenhuma pergunta?
O SR. FRANCISCO NAURIDES sARROS - Não, para mim. não. Eu trabalhava

não diretamente...O SR. ROMEU TUMA • O senhor disse que ele teria perguntado sobre a chegada de

documentos ou de algum outro fato. . . w·O SR. FRANCISCO NAURID.ES BARROS - E. As vezes ele perguntav.a: . 'i., .
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Mesmo devolvendo. É urna pergunta rápida e '
objetiva, cuja resposta é sim ou não.

O SR. PRESIDE1IllE (Ratriez Tebet) - Eu não vou tolher isto, não. V. Ex' retome à
testemunha.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Desculpe, é apenas uma pergunta. V. S· recebeu
algum telefonema em sua residência dado do exterior pelo Senador Luiz Estevão?

O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Nunca. Acho que ele nem tem o meu
telefone ou não tinha da minha residência. . -.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Era só essa a pergunta.
O SR. FELIPE AMODEO - Nada mais, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)· S,. Dulcidia Ramos Calha0, não é?
A SR" DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S' é servidora do Senado e quero lhe

informar que V. S· está aqui sob o juramento de dizer a verdade no que lhe for perguntado, nos
termos do art. 203 do Código de Processo Penal. Todavia, a senhora não está obrigada a depor
nada que a senhora, por acaso, julgue possa prejudicá-Ia. A senhora se compromete?

A SR" DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A testemunha está compromissada, na forma

da le~ e tem a palavra, então, a defesa.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, faço uma rápida e breve explanação à

testemunha de que ela está sendo convocada pela defesa, porque pesam acusações de que o
Senador Luiz Estevão teria ameaçado os servidores no curso da CPI do Judiciário. E o que se
busca com a testemunha é a declaração sobre fatos, não juízos de valor, não opinião, fatos. E a
indagação é simples e objetiva: se a depoente, em algum momento, foi ameaçada pelo Senador
Luiz Estevão? Foi ameaçada ou intimidada? E, se o fo~ em que circunstâncias e com que
frases?

O $R. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pode responder, SI" Dulcidia.
A SR" DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Não senhor, de forma nenhuma.
O SR. FELIPE AMODEO - Satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A defesa encerra as suas perguntas, razão

pela qual concedemos a palavra ao ~minente Relator. Senador Jefferson Péres, por gentileza.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, diante do depoimento da primeira

testemunha, tenho motivos, que direi no relatório, para não argüir mais nem esta testemunha
nem a próxima. Não tenho perguntas a fazer.

O SR. PRESIDEl\'TE (Ramez Tebet) - O Senador Jefferson Péres, na qualidade de
Relator, declara não ter perguntas a formular.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, não me inscrevi, porque a folha não passou

aqui.
Então, Sf Dulcídia, a senhora sabe que aqui não há nenhum desejo de pressionar a

testemunha. até por que a senhora vem esclarecer se foi ou hão pressionada. A senhora já
respondeu que nenhuma vez foi pressionada no sentido de tomar alguma medida que pudesse
favorecer o Senador Luiz Estevão.

Só queria perguntar se a senhora recebeu algum telefonema. foi abordada alguma vez
pelo Senador com algum questionamento referénte ao processo em andamento, sobre as
apurações da construção do tribunal trabalhista de São Paulo. Se alguma vez a senhora
conversou, recebeu questionamento, alguma pergunta, algum pedido? Gostaria que a senhora
esclarecesse e desse alguns detalhes.

A SR" DULCIDIA RA.l\fOS CALHA0 - V. Ex' está pergunrtandOc.om rela - ao
Senador Luiz Estevão? . /") ~

O SR. ROMEU TUMA - Só sobre S. Ex'. . • J
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em equipe, nós não tínhamos um função assim específica. A Dulcídia era a Secretária mas com

o apoio do Luiz Cláudio e meu. .O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Como o senhor tomou conhecimento de que

estava sendo arrolado como testemunha?O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Eu até estranhei, porque estávamos

trabalhando, houve a criação da Comissão de Ética e, quando nos chamaram para prestar o

testemunho, nós estamos aqui sem nenhuma restrição.O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O senhor foi contatado previamente por

alguém? O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - De jeito nenhum. Eu fiquei sabendo

quando a Secretaria da Comissão já nos convOCOu' avisando que seríamos testemunhas.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O senhor, durante os trabalhos da CPI, ouviu de

algum funcionário, seja do Senado, seja de outras repartições que estaVam prestando serviço à
CPI, algum tipo de reclamaçãO, algum tipo de comentário sobre pressões ou ameaças que o

Senador Luiz Estevão teria feito a essas pessoas?O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Não. Viamos alguma coisa que a
imprensa escrevia. Mas a nós mesmos, assim, nós não notávamos nada, não. Oque sabíamos era
mais pela imprensa, não é?, se havia ameaça, mas nós não sentíamos, assim, certas ameaças lá

dentro do ambiente nosso de trabalho, não.O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O senhor teve conhecimento de duas reuniões
que foram solicitadas por servidores que trabalhavam na CPI, solicitadas ao Presidente e ao
Relator, para tratar exatamente de problemas dessa natureza, de que servidores estariam se
sentindo inseguros em continuar o seu trabalho em função dessas possíveis ameaças?

O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - É, eu não participei das d~
reuniões. Tive conhecimento delas depois que voltei, porque justamente nas duas ocasiões que
elas foram feitas, eu não tenho, eu não participei, eu estava em diligência para a Comissão em

Manaus e, outra vez, na Paraíba.O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Mas teve conhecimento.
O SR.~ClSCONAURlDES BARROS - Tive conhecimento depois.
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA- Teve conhecimento de...
O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - Assim, não sei nem quem foi à

Comissão, nem quem foram os assessores que...O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Teve conhecimento de que houve as duas

reuniões com esse motivo?
O SR. FRANCISCO NAURlDES BARROS - É.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto se mais algum Sr. Senador deseja

formular perguntas à testemunha. (Pausa)Como não há mais perguntas a serem formuladas por nenhum dos Srs. Senadores, eu
devolyo, conforme estipulamos, a palavra à defesa para saber se quer reperguntar a testemunha.

O SR. FELIPE AMODEO - Absolutamente satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está bem.
Então, Sr. Francisco Naurides Barros, agradeço a presença de V. S· aqui. Muito

obrigado e V. S' está dispensado. Pediria a V. S· apenas que não se esquecesse de assinar o

compromisso que prestou e as informações necessárias.
Convoco agora a SI" Dulcídia Ramos Calha0.
As testemunhas estão em salas separadas, de forma q~e nenhuma' testemunha torne

conhecimento ou ouça o depoimento que está sendo prestado pela outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, seria possiyel fazer uma última

pergunta à testemunha?O SR. JEFFERSON PÉRES - Se fizer terá que devolver a palavra à defesa depois.
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Retomo a palavra ao ilustre patrono do Senador Luiz Estevão, Dr. Felipe Amodeo.
O DR. FELIPE AMODEO - Nenhuma pergunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nenhuma pergunta também a ser formulada.

Em razão disso, SI"' Dulcídia, a Mesa agradece a sua presença e a dispensa. pedindo, todavia,
que a senhora permaneça na sala onde se encontrava até o término dos trabalhos.

A SR' DliLCÍDIA RAMOS CALHA0 - Sim, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peço à Secretaria que chame..2..s..e.rvidor Luiz

Cláudio de Brito. (Pausa.)
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presiãente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. ROMEU TUMA - V. Ex' disse poderia. Não se pode mais convocar

testemunhas? V. Ex' disse que poderiam apresentar, no passado••. Só uma questão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador, temos de trabalhar dentro de alguma

forma. Se isso ficar muito aberto, não vamos terminar os nossos trabalhos. Todavia, estamos
aqui em busca da verdade. Com qualquer justificativa, a Mesa decidirá. Agora mesmo, vimos
que retomou ilma testemunha aqui. Em razão disso, pedi até que a atual permanecesse até o
término dos nossos trabalhos, porque pode ocorrer de ela mesma voltar depois.

O SR. ROMEU TUMA - Perfeito. É só para ficar claro que V. Ex' está conduzindo
na busca da verdade.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, quem é parte para requerer oitiva de
testemunha? Qualquer Senador?

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esclareci, no inicio deste trabalho, Senador
Lúcio Alcântara, que, infelizmente, o nosso Regimento não é detalhado. Ele estabelece
princípios, mas, em todas as comissões e CPIs em que temos trabalhado, temos visto aqu~ na
Casa, que servem de subsídios os códigos processuais que temos: o Código de Processo Penal e
o Código de Processo Civil. E, natura1mente, antes deles todos, o que a Constituição garante a
todos, que é o princípio da ampla defesa. Mas não acredito que seja só os representantes,
aqueles que apresentaram a denúncia, porque acredito que qualquer Senador pode fazer esse
requerimento.

Essa é a opinião minh~ e pretendo decidir assim, se tiver tundamento.
O SR. LUcrO ALCANTARA - Sr. Presidente, V. Ex' invocou a isonomia com o

funcionamento das CPf!' e,-nl1 CP!, é exatamente assim: alguém membro da comissão propõe e
o Plenário delibera se aceita ou não. Então, se V. Ex' tem esse entendimento, nós temos que
funcionar nessa mesma sistemática.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex' fica satisfeito assim?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Perfeitamente.
O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O ~R. AMIR LANDO - Tenho uma preocupação quanto ao funcionamento do nosso

Conselho de·Ética. A nossa preocupação é muito singela e simples, no sentido de que o processo
até agora ficou muito solto, realmente a instrução, aquele que diz: a deliberação nO 20. Ela
tipifica os procedimentos indecorosos, os atos indecorosos, mas em matéria de processo fica,
absolutamenté, aberto.

Se vamos para o nosso Regimento, vamos ver que isso estabelece uma conduta. por
exemplo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, estabelece uma conduta processual
também no Plenário, mas quanto ao Conselho de Ética ficou totalmente em aberto.

Entenderia que. em uma reunião oportuna, poderíamos estabelecer alguns princípios,
até comentei isso com o Corregedor Geral da Casa, Senador Romeu Tuma. da necessidade de
estabelecer algumas normas deprocedimento. Quer dizer, não é que seja um· regimento, mas até
para que se possa ter os momentos oportunos de tomar as prO~V'dên.c~as?~~, a rigor.
está a cargo do relator. Hoje o relator tem uma certa hegemonia. /}.V"
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A SR' DULCÍDIA RAMOS cALHA0 - Sim, Excelencia. Recebi vários
telefonemas, sim, tanto na Comissão, o Senador Luiz Estevão perguntando dias de reuniões, se
chegou determinado documento sigiloso. Enfim, sempre tinhamos telefonemas, não é? Inclusive

aqui também, durante a reunião, mas mais nesse tear.
O SR. ROMEU TUMA _ Perfeito. E, agora, algum detalhe sobre os documentoS? A

senhora respondeu'ou passou ao presidente o questionamento?
A SR' DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Não, sempre levávamos isso ao

conhecimento do Senador Ramez Tebet, porque, como secretária da Comisslo. não
manipulamos documentos sigilosos, lipenas os recebemos e repassamos aos asses$Ore5, que
realmente estudam, trabalham e manipulam a documentação.

O SR. ROMEU TUMA - Está bem. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pergunto se algum Senador deseja formll1ar

alguma pergunta a mais? (pausa.) .
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos·
O SR. LAURO CAMPOS - .Só gostaria de esclarecer um aspecto: tendo em vista a

atividade de V. S' como secretária.da Comissão, realmente não haveria qualquer motivo 
parece-me _, para que V. S' recebesse qualquer tipo de intimidação. porque a sua tunylo, como
V. S' esclareceu, era a de dar encaminhamento aos documentos sigilosos ou outros docúmentos

que chegassem.Mas, quer dizer que. então, os assessores é que tinham realmente um papel ativo no

processo. Não é isso? ..
A SR" DULCÍDIA RAMOS CAUlAO .;. É, quanto à documentação siBilOS&, sim.

Excelência. ... .
O SR. LAURO CAMPOS - Então. nesse caso.j.~tenho mais nenhuma pergunta

a fazer à senhora. Apenas lamento que nenhum dos assesSoreS, qiJe realmente tiveram esse papel

ativo, tenham sido convocados como testemunha. .
Muito obrigado. .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esclareço ao ~or Lauro Campos que

qualquer um poderia ter arrolado testemunha.
Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.
A SR' HELOISA HELENA - Dona Dulcídia, em algum momento,. a senhora

escutou comentários ou ouviu de algum assessor ou de alguma pessoa que, de alguma forma.
participava dos trabalhos da Comissão. que estavam sendo ameaçados ou agredidos ou
amedrontados, em função do trabalho da Comissão Parlamentar"de Inquérito? .

ASR" DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Eu soube comentários por meio de noticias

que saíram em jornais; fora isso, não.
A SR" HELOISA HELENA - Em nenhum momento, nenhuma pessoa dentro da

Comissão perguntou alguma coisa ou comentou alguma coisa?
A SR' DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Não. Excelência.
A SR" HELOISA HELENA - A senhora teve conhecimento de uma reunião que

aconteceu, solicitacja por alguns assessores, para tratar do assunto?
A SR' DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Sim. Na época, como a dinimica do

trabalho de uma CPI é muito grande, eu soube da reunião; não pude participar; quem
compareceu foi o noSSO chefe, o Sr. Luiz Cláudio, que esteve presente.

A SR" HELOISA HELENA - Então. o Sr. Luiz Cláudio participou. Asenhora sabe
de outros assessores ou funcionários que tenham participado da reunião?

A SR' DULCÍDIA RAMOS CALHA0 - Soube, mas relacioná-los... Eu achO que
me lembro que a Denise Zoghbi estava, nosso ehefe, mas, assim, detalhes de outraS pe$SOlIS não

estou lembrada, não.
A SR' HELOISA HELENA - Está bem, Dona Dulcidia. '7
O SR. PRESIDENT.E (Ramez Tebet) - A palavra continua com os Srs. Se ores.

(Pausa.) ~' .
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E não estou contra o relator, nem a pessoa do Senador Jefferson Péres. A figura do
relator, a função do relator é que teria quase que uma hegemonia para conduzir as diligências
que ele entender. Creio que tem que ser alguém que realmente está com o processo trabalhando,
que tem um conhecimento maior. E ninguém mais do que ele tem legitimidade para tomar todas
as providências, diligências, enfim, os procedimento que julgar necessáriO.

Agora, realmente, precisaríamos estabelecer algumas normas, não vou dizer que seja
uma resolução futura, mas mesmo no proceder aqui algum principio e sobretudo disposições
para que se possa chegar a um desiderato. Primeira, da verdade e, segunda, que também é
importante _sem ofensa, como disse bem V. Ex" -, do sagrado direito da defesa.

Então, no momento oportuno, se V. Ex" assim entender, poderemos fazer uma reunião
administrativa., com um caráter reservado, para tomarmOs algumas deliberações de como vamos
nos conduzir. Devo ressaltar que já apreciamos dois casos em que eu tinha fundadas dúvidas,
mas que me vi diante de uma circunstãncia na qual não tive chance de fazer diligência ou
indagações ao Relator, porque não havia outro procedimento. Portanto, aquelas duas
apreciações anteriores ficaram num vazio absoluto - e eu lamento por isso. Sei que não foi o
desejo de V. Ex' nem o da Comissão. A falta de JlOOOas de procedimento, às vezes, criam
embaraços e dificultam a verificação da verdade. Faço essa observação para chamar a atenção

da Comissão.
Se V. Ex" e os de~ais membros da Comissão julgarem necessário, poderemos, numa

sessão administrativa., estabelecer alguns passos processuais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Amir Lando, diante das duas

resoluções que temos, fui o primeiro Senador a procurar o Presidente da Casa, para buscar um
entendimento. Disse ao Senador Antonio Carlos Magalhães que entendia que havia
procedimentos incompativeis, quer a matéria se dirigisse diretamente ao Conselho de Etica., quer

se dirigisse à Mesa.
Houve uma reunião com os Líderes das duas Casas do Congresso, convocadas pelo Sr.

Presidente _ isso foi pedido meu - onde constatamos que, infelizmente, estávamos trabalhando
com um Regimento ou com normas que deixavam muito a desejar. Decidiu-se, portanto, que
seriam feitas alterações ou modificações nessas normas. Parece-me que há um entendimento 
digo parece, porque é o que sinto e não estou dando isto como verdade objetiva - de que
qualquer alteração, no momento, parecerá casuísmo.

Temos essas duas resoluções, mas, basicamente, a que cuida do Conselho de Ética.
Entendo que como subsidiária a ela está a maneira como trabalham as Comissões. Aliás, a
resolução contém dispositivos que se aplicam àquilo que se estabelece nas comissões.

Evidentemente que, num caso de muita dificuldade, a Mesa consultará o Plenário,

como sempre o fez.
Não obstante, se os Srs. Se.nadores desejarem trabalhar em modificações com relação

ao procedimento, nada tenho a opor, mas não posso escolher alguém de surpresa. Estamos com
processos em andamento e temos que dar seqüência a eles, de acordo com a legislação atual.

O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, neste momento, não ouso querer alterar nada
do que existe. Penso, apenas, que precisafllOs -de um entendimento da Comissão de como
proceder. Esse ponto, evidentemente, chama a atenção, porque há um vazio de procedimentos.
Como bem disse V. Ex", aplica-se, em princípios gerais, às comissões, mas aqui não é uma CPI
e nem tampouco poderemos pensar naquele procedimento específico estabelecido na conduta da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que também disciplina o processo, no caso de
denúncia contra a conduta ética de parlamentar. .'

Gostaria de estabelecer algum procedimento. Éevidente que não seria definitivo, mas
seria um entendimento sobrç como apreciaríamos os casos em andamento e os casos futuros até
que viesse a disciplina geral, por meio de modificação ou alteração .ou complementaçã aquilo

que, até agora, as resoluções estabelecem. ~ i'
Era nesse sentido, Sr. Presidente... / ;?• t } ~.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex" não imagina o quanto a Presidência se
sentiria aliviada. Agora mesmo estamos às voltaS e tenho de dar uma decisão com relação a uma
perícia que já está deferida. Estou consultando até ao Anais da Câmara para ver os
procedimentos; em suma, deferido está o requerimento do Relator e até agora isso não
representou nenhum prejuizo, porque temos testemunhas para ouvir, e assim por diante, mas em
verdade tudo isso' é por causa de procedimentos até em matéria operacional. V. Ex" imagina
então a dificuldade com que estamos trabalhando, o que demonstra que a preocupação de V. Ex"
tem·procedência. --~ ..

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Vice-Presidente Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para

esclarecer que, desde o inicio dos trabalhos do. Conselho de Ética., sempre houve essa
dificuldade de saber o procedimento dos trabalhos da desta Comissão; a preocupação primeira
foi essa. Inclusive naquela reunião que tivemos na Presidência do Senado Federal, com o
Senador Antonio Carlos Magalhães, ficou decidido que se elaborará de imediato, e já está sendo
trabalhado na assessoria da Presidência do Senado, essa formulação disciplinar do andamento
da Comissão de Ética. .

Tem um assunto que acho que desde aquele dia está superado, esperando que esta
Comissão possa oferecer seu trabalho. Até lá, o nosso trabalho será sempre dentro do princípio
da melhor justiça possível, sabendo que não temos uma disciplina rigida, boa., completa., mas
que vai pelo senso de justiça da própria Presidêl!cia da Casa e da decisão do Plenário.

Essa questão está praticamente superada em razão, justamente, da definição da Casa
de que está em elaboração um novo regimento para disciplinar esses trabalhos.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, só para um esclarecimento ao Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) ..:. Para uma questão de ordem nosso eminente

Relator Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉREs - Senador, realmente esses procedimentos são

indispensáveis. Devem ser definidos o quanto antes, porque, por exemplo, no processo judicial
o relator comanda o processo, aqui o relator tem que pedir qualquer providência à Presidência.
Não há autonomia do relator, então é preciso realmente que se estabeleçam regras com urgência.

O SR. PRESIDEl\lE (Ramez Tebet) - Aliás, em processo comum não existe relator,
não é?

OSR. JEFFERSON PÉRES - Nos tribunais?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, o relator designado aí, mas não é ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Procedimento judicial nos tribunais, o relator

comanda o processo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É, ele dá o relatório.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, enquanto não tivermos 'esse

regimento - e espero que esse trabalho, do qual nos dá notícias o Senador Juvêncio da Fonseca.,
prospere -, o que acontece, principalmente nessa matéria que envolve conduta de Parlamentares,
é que se fala muito quando há processo e depois que termina não se fala mais nada, até que surja
um outro e volta toda a confusão. Então, precisamos realmente estabelecer normas, inclusive
processuais. Espero que nunca precisemos dela., mas se viermos a precisar que elas existam,
para evitar que fiquemos aqui ao sabor de tomar decisões, às vezes, que competem somente ao
Presidente, se ele quer compartilhar com o colegiado. Bem, então espero que isso vá adiante.

Eu queria perguntar ao Presidente quantos processos estão sob exame do Conselho.
O SR. PRESIDEl\lE (Ramez Tebet) - Vou pedir socorro à Mesa., mas...
O SR. LÚCIO ALCÂl'HARA - São tantos assim?
O SR. PRESIDEl'tlE (Ramez Tebet) - São sim, não posso cometer equívoco nas

minhas respostas.
São três processos que estão em andamento, dois contra o Presidente da/asa., Senador

Antonio Carlos Magalhães. que já tem Relator designado na pessoa do n,98S'o companheiro
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Registro somente que não foi descortesia ou deseducação não tê-lo cumprimentado
antes, mas, sabedor de que iria convocá-lo como testemunha., evitei fazê-lo.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, a indagação é no sentido de, buscando

novamente informações sobre fatos, fugindo de opiniões ou juizos de valor, recolher junto à
testemunha alguns subsídios, para enfrentar a acusação que sofre o Senador Luiz Estevão, de
que teria feito ameaças a servidores desta Casa. Essa é a imputação, e é isso q~~se busca. Para
isso, farei mais algumas perguntas pontuais ao depoente. -' .

A primeira indagaçãO, Excelência, é se o depoente poderia esclarecer, em brevíssimas
palavras, qual a sua atuação, função e amplitude de responsabilidades na CPI do Judiciário?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não. Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice
Presidente, Srs. e Srs Senadores, a minha atuação na CPI é de total responsabilidade, porque
sou o coordenador da área, e a minha Diretora, Dr' Cleide, me incumbiu de ficar
especificamente responsável pela Comissão do Judiciário. Simultaneamente, tínhamos a
Comissão do Sistema Financeiro, para a qual ela veio a meu socorro para nos ajudar nesse
serviço, acompanhando a Comissão dos Bancos. Bom, e com relação a essa responsabilidade,
eu assumi desae o início. Eu nomeei a Secretária Dulcídia para os assuntos administrativos e de
convocações, a parte burocrática; e, a parte regimentalista, eu fazia questão de estar sempre
presente para ajudar o Sr. Presidente, o Sr. Relator e os demais Senadores. Então, eu tinha a
total responsabilidade do trabalho da Comissão.

O SR. FELIPE AMODEO - Pode prosseguir, Ex'?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro.
O SR. FELIPE AMODEO - Se o depoente pode informar se é verdade que, ao curso

dos trabalhos da Comissão, depois de ter peregrinado por vários servidores, o Senador Luiz
Estevão teria se dirigido ao Presidente da Comissão que teria designado especificamente o
depoente para que fosse o interlocutor, a interface da Comissão junto aos pleitos que devesse
trazer à Comissão o Senador Luiz Estevão, para conhecimento de documentos, de datas, etc.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não. Essa designação do Sr. Presidente
foi no final da reunião que nós tivemos, especificamente, no dia 16 de junho, no gabinete de S.
Ex', onde tivemos essa reunião a pedido da assessoria. Eu, como coordenador, os assessores me
pediram que marcasse essa audiência com o Presidente, Senador Ramez Tebet, e lá nós
estivemos, também com a presença do Senador Luiz Estevão, que foi convidado a participar
dessa reunião... E porque havia um certo constrangimento com relação a um telefonema que o
Senador Luiz Estevão teria dado na sexta-feira, no dia 11, a minha procura. Eu não estava mais
no Senado Federal e. então, o Senador Luiz Estevão conversou com o nosso funcionário
Naurides. E o Senador, bastante preocupado - isso, o servidor Naurides me relatando ., porque
ele tinha uma informação de que uma repórter eStava de posse de um documento sigiloso da CPI
e que teria ligado para o Senador dizendo que aquele documento, a cópia do cheque, seria
publicado no dia posterior àquela conversa. Ele, preocupado, ligou para saber se esse cheque
tinha chegado na CPI. E o Naurides, me relatando, me reportou a mim, no meu celular - eu já
estava chegando na minha casa -, que o Senador estava realmente nervoso porque era um fato
de extrema gravidade. um documento sigiloso vazar, no âmbito do Senado Federal. E, em
decorrência dessa conversa, a assessoria achou por bem marcar uma audiência com o Sr.
Presidente. E, nessa audiência com o Sr. Presidente... O Senador Luiz Estevão, inclusive, tinha
entrado no dia 16 de junho com um requerimento solicitando o nome. matricula e as funções de
cada servidor que estava à disposição da Comissão, para que ele tivesse em mãos e em
conhecimento quais as pessoas realmente que tinham acesso aos documentos sigilosos, para que
ele pudesse fazer a sua análise com relação aos vazamentos que estavam ocorrendo.

Eu passo á mão de V. Ex', Sr. Presidente, uma cópia desse requerimento que. no
mesmo dia., no dia 16, depois daquela reunião no gabinete do senhor, foi retirado pelo Senador
Luiz Estevão, porque. depois da reunião, ficou constatado que nada mais do que um mal-
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o SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Eu digo sob exame.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sob exame mais um contra os mesmos

Senadores, também com a mesma parte.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - A Resolução nO 20 prevê prazos para a conclusão

desses processos?O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, fala em prazo para conclusão desses

processos? -O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, fala em prazo que a defesa tem, fala em

outros prazos, mas não fala em prazo de conclusão.
O SR. LÚCIO ALCANTARA - Não fala em prazo de conclusão.
Bom, eu acho que, enquanto não tivermos esse Regimento que discipline o

procedimento, temos de agir como V. Ex' vem fazendo, com clareza e transparência,
obedecendo àqueles principios gerais, como o da ampla defesa, decisões democráticas do
colegiado. Há muitos meios de concluirmos o nosso !rabalho.

Agora, espero que realmente possainos, no momento oportuno,...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas não é isso.
Acho que podemos ter reuniões.administrativas para resolvermos questões que digam

respeito aos casos em andamento. Para isso, todo Senador e todas as comissões que quiserem
podem apresentar modificações e elaboração de Regimento. Isso não compete positivamente,
porque, não fosse a clareza com que os Senadores estão colocando, pode-se ter a impressão de
que o Presidente do Conselho é que tem essa responsabilidade. Eu não tenho essa
responsabilidade, embora esteja disposto a colaborar, porque sou o primeiro a reconhecer que
nada é melhor do que ter leis claras e que objetivem precisamente as coisas.

Concedo a palavra à Senadora ...
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A Senadora Heloisa Helena havia requerido,

Senador Francelino Pereira.
A SR' HELOISA HELENA - Só quero usar da palavra na hora do depoimento. Essa

é uma reunião administrativa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É questão de ordem?
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Não, queria apenas pedir à Casa e a V. Ex', em

particular, que não nos detivéssemos nessas digressões, que são interessantes e até importantes
para o procedimento da Casa., mas já estamOS há quase uma hora falando de Regimento, e os
trabalhos da Comissão não estão tendo andamento. E os que Senadores precisam é de prova.
Prova! Aprova é que vai conduzir a decisão e o voto de cada Senador.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Atendo V. Ex' e digo ao Sr. Luiz Cláudio de
Brito que ele se encontra presente aqui sob juramento. Dai eu ter de formular-lhe aquilo que está
estabelecido no art. 203 do Código de Processo Penal: se ele se compromete a dizer a verdade e
somente a verdade. nos termos da le~ do que souber e do que lhe for perguntado, ficando-lhe
naturalmente reservado o direito de não responder qualquer pergunta que por acaso V. S'

entenda que possa prejudicá-lo.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Prestado o juramento legal, concedo a

palavra à defesa., na pessoa do ilustre patrono do Senador Luiz Estevão.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, em primeiro lugar. gostaria de registrar,

enfim. especialmente junto a'J depoente, Dr. Luiz Cláudio de Brito, de que não foi por
descortesia ou deseducação que eu não o saudei num passado recente, valoroso e servidor desta
Casa que é. Esta Defesa., no exercício da advocacia., fala em nome próprio e talvez e ome da
advocacia brasileira, pela competência do servidor, que hoje tem a~_/tde de, nte.

·~~.·ENÁ.DO FEDERAL
CC~isêiho de Etica eDecoro Par.amentôf

r"Lf' N° Ó'::' I 5"1'
I.nf' ,Yz.:,

Senador Osmar Dias. Um já foi arquivado, contra os Senadores Geraldo Lessa e Teotônio

Vilela.
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estava á disposição da comissão. Ele participou dessa reunião no gabinete de S. Ex' e, logo após·
esse fato, o chefe dele, da Policia Federal, achou por bem retirá-lo, deixá-lo à disposição na
comissão, porque ele achava que a Polícia Federal não ia entrar em questões políticas. Ele
achava melhor que ele se reportasse, que ele voltasse para a Polícia Federal e ficasse a nossa
disposição lá. Foi o que aconteceu.

O SR. FELIPE AMODEO - O Sr. depoente pode informar se foram efetivamente
incontáveis - e antecipando perguntas que certamente viriam - os telefonemas que teria recebido
do Senador Luiz Estevão, perguntando sobre a rotina da comissão: data, dados, etc., e se pôde
identificar algum desses telefonemas como tendo sido feito do exterior?

O SR. LUlZ CLÁUDIO DE BRITO - Do exterior, não posso dizer a V. Ex'. Mas
ele ligou várias vezes para minha casa, para o meu celular, como vários Senadores, membros da
comissão se reportavam a mim também, por ser coordenador da comissão.

O SR. FELIPE AMODEO - Não tenho mais nada a indagar.
Agradeço a contribuição para esclarecimento da verdade, trazida pelo depoente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Jefferson Pêres, como Relator, por

gentileza. .
O SR. JEFFERSON'PÉRES - Não vou ouvir a testemunha, como já disse, mas

desde já, Sr. Presidente, requeiro verbalmente, farei por escrito, primeiro, que sejam ouvidas as
duas pessoas citadas pelo depoente e, segundo, que ainda hoje me sejam remetidas as notas
taquigráficas de todos os depoimentos feitos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peço ao eminente Relator... ele falou em
várias pessoas.

O SR. JEFFERSON PÉREs - Ele mencionou um funcionário da Policia Federal,
Marcion, e mencionou um funcionário do Banco Central. Correto?

O SR. LUlZ CLÁUDIO DE BRITO - Dr. Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sabe o nome todo?
O SR. LUlZ CLÁUDIO DE BRITO - Não sei. Mas tenho o registro na comissão.

Posso passar para V. Ex' depois.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Defiro o pedido do eminente Relator, no

sentido de que, oportunamente, será designado dia e hora para serem ouvidas essas duas
testemunhas.

A Mesa diligenciará junto ao depoente O" nome completo das testemunhas e
diligenciará para que elas sejam ouvidas.

Quanto á cópia dos requerimentos, é mais do que óbvio que, com a maior brevidade
possivel, a cópia de todos os depoimentos sejam remetidos ao Senador Jefferson Pêres.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, na qualidade de corregedor.
O SR. ROMEU TUMA • Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, conheço o trabalho do

Luiz Clàudio...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Romeu Tuma, antes de V. Ex' fazer

perguntas - eu deveria tê·lo feito antes -, eu havia despachado aqui, porque o depoente entregou
um documento que determinei fosse juntado-aos autos. Eu ia pedir apenas que passasse de mão
em mão, mas acho mais prático, atendendo à solicitação da própria Mesa... Trata-se de um
Oficio de nO 551/99, datado de 16 de junho de 1999, assinado pelo Senador Luiz Estevão e
dirigido a mim, como Presidente, nos seguintes termos:

"Solicito a V. Ex' que nos sejam informados os nomes, matrículas e relação funcional
dos servidores responsáveis pelo recebimento, guarde e análise dos documentos encaminhados
pelo Banco Central do Brasil é outras instituições financeiras; decorrentes da transferência do
sigilo bancàrio para essa CPI, decorrentes do Oficio nO 046/99, CPI-Justiça e de seus
desdobramentos".

Esse foi o requerimento que, posteriormente, no dizer do· depoente, foi devolvido ao
gabinete do Senador Luiz Estevão. .

Está despachado assim:
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entendido haveria ocorrido, e, sendo assim, não haveria por que ele manter esse requerimento. E
ele solicitou a retirada desse documento.

Nessa mesma reunião, após o Sr. Presidente Ramez Tebet me designar para que eu
ficasse incumbido de atender a toda e qualquer solicitação, além dos Senadores, em particular
do Senador Luiz Estevão, ele se reportaria a mim para obter qualquer informação da Comissão.

E outra determinação do Sr. Presidente foi a de designar o Senador Geraldo Althoff
para que, a partir daquele momento, tomasse a frente da fiscalização dessa documentação
sigilosa. S. Ex' pediu a minha opinião, na época. Eu dei a minha opinião: para terminar, para
acabar de vez com os vazamentos S. Ex" teria que tomar algumas atitude, como, por exemplo,
botar um segurança durante 24 horas à frente da ~Ia de sigilo e se registrasse toda entrada e
toda a saída de qualquer pessoa e de qualquer documento. Tomar a atitude de deixar somente os
funcionários, assessores, especificamente à disposição da Comissão, a partir daquela data só

. aqueles servídores teriam aceso àquela sala e logicamente os Senadores, membros da Comíssão.
Até àquela época, existiam servidores como o de S. Ex', o servidor Davi, que era funcionário do
Gabinete do Senador Althoffe que estava ajudando nos trabalhos da Comissão. Eu alertei S. Ex'
de que se daquele momento em diante ele tomasse essa atitude o servidor Davi também estaria
impossibilitado de entrar na sala. Foi tomada essa determinação por S. Ex' e foi informado o Sr.
Presidente. Depois dessa data não tivemos mais nenhum problema de vazamento de
documentos.

O SR. FELIPE AMODEO - O depoente então tendo esclarecido que passou a ser a
pessoa designada para dar satisfações ou responder ou atender a questões levadas pelo Senador
Luiz Estevão, classificou que houve efetivamente um encontro que superou um mal-entendido.
A indagação é no sentido de se em algum momento o depoente se sentiu ou foi ameaçado pelo
Senador Luiz Estevão.

O SR. LUlZ CLÁUDIO DE BRITO - De forma nenhuma. Se isso tivesse ocorrido,
eu pediria demissão do meu cargo. Tenho os meus cabelos brancos, vinte e cinco anos de
trabalho, nunca levei desaforo para casa e não vai ser agora que iria levar.

O SR. FELIPE AMODEO - O depoente pode esclarecer anda mais se tem notícia de
que outro servidor tenha sido ameaçado, no sentido da expressão "ameaça", constrangido a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa em razão de frases proferidas pelo Senador Luiz Estevão
ou se essa reunião havida com o Sr. Presidente da Comissão, V. Ex', o depoente e os demais
membros superou qualquer mal-entendido?

O SR. LUlZ CLÁUDIO DE BRITO - Bom, com relação ao Senado Federal, aos
servidores do Senado Federal, eu dei como encerrado para a minha pessoa essa designação do
Presidente. Com relação a esse caso específico; eu dei como encerrada a questão desse mal
entendido; ou seja, que S. Ex' tirou o requerimento, o documento que ele teria dado entrada na
Comissão e no mesmo dia retirou. Acho que isso ficou bem claro.

Tenho ciência de um servidor que estava à disposição da gente, também do Banco
Central, Sr. Pereira - não me recordo do sobrenome dele - , o Dr. Pereira estava participando
dos trabalhos conosco e, atendendo a uma solicitação do Senador José Eduardo Dutra, passou
um fax da sala de sigilo da CPI para os funcionários do Banco Central solicitando algumas
providências com relação a alguns documentos da empresa do Sr. Senador Luiz Estevão. O
Senador Luiz Estevão me ligou estranhando aquela atitude porque eram atribuições que não
tinham sido discutidas no plenário da Comissão ainda. Levei ao conhecimento do Sr. Presidente
o ocorrido; chamei a atenção do Sr. Pereira, atenção no bom sentido; ou seja, ele deveria ter-se
dirigido ao Sr. Presidente para tomar essa atitude. O Sr. Pereira, no outro dia, veio nos dizer, no
decorrer do trabalho, que o Senador Luiz Estevão teria ligado para a chefe dele no Banco
Central pedindo explicações por que um servidor do Banco estava tomando uma atitude com
relação a um fato que nem tinha sido objeto ainda de deliberação da Comissão. Acredito que
essa questão ficou sanada, porque ele me reportou depois e falou que se tivesse se sentido
ameaçado em algum momento ele teria saido, teria voltado para o Banco Central como
aconteceu - pelo que me lembro. Após a reunião, o Or. Marcion, que é da Policia Federal,
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algum senador que tivesse tendo motivos de acusações só conseguiria o documento através de
V.S'? '

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, não só comigo, mas com todos os
servidores colocados à disposição para análise daquela documentação. Porque se eu
centralizasse isso na minha pessoa, o próprio relator..., haveria um problema tremendo e a
própria assessoria; que está aqui, vejo a presença de vários, eles têm a competência de analisar,
de fazer essa análise dessa documentação e levar esses dados para o Sr. Relator.

A SR" HELOISA HELENA - Certo, então, os assessores, em nen!lufu'momento,
colocaram para V. S" que qualquer Senador ou o Senador denunciado teriam tido acesso aos
documentos antes de, oficialmente, estarem entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito e ao
Relator? .

O $R. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, eu ...
A SR" HELOISA HELENA - Em nenhum momento, qualquer assessor ou V. S'

tomou conhecimento de que algum Senador tivesse tido acesso a esses documentos, portanto,
tivesse solicitado acesso ao documento antes que ele estivesse, fonnalmente, entregue ao
Relator ou o Senador Luiz Estevão, em nenhum. momento, conseguiu ou solicitou algum
documento antes de estar, oficialmente, com o Relator? Em nenhum momento, V. S' foi
infonnada disso?

O $R. LUiz CLÁUDIO DE BRITO - Isso.
A SR" HELOISA HELENA - Sr. Luiz Cláudio, V. S' já relatou neste conselho, e

gostaria de reproduzir algumas frases que foram ditas ou pelos corredores ou pelos meios de
comunicação, frases essas que foram apresentadas como se verbalizadas por assessores ou por
funcionários.

Então, gostaria que o senhor nos respondesse se, em algum momento, algum
funcionário ou algum assessor ou algum membro de outro órgão que estivesse trabalhando na
comissão, V. S" ouviu comentário que o Senador Luiz Estevão tinha dito que, quando acabasse a
Comissão Parlamentar de Inquérito, ia colocar todo mundo na Justiça, dizendo que ia processar
todos após o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou algum assessor ou funcionário
ou pessoa à disposição dessa comissão, em algum momento, V. S' não teve nenhum
conhecimento de nenhum relato - fora o que foi dito, anteriormente, de constrangimento em
função de um oficio requerendo nome e CPF.

Em nenhum momento, nenhum funcionário ou servidor que eStava à disposição
comentou, nem o senhor teve conhecimento de nenhum comentário sobre isso, fora o específico
que já foi relatado sobre o oficio com os nomes?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, eu tive várias infonnações; fofoca, aqui
no Senado, é a coisa mais comum.

A SR' HELOISA HELENA - Sim, mas, ai, não é fofoca. O senhor, se era o
coordenador, nenhum assessor, nenhum funcionário chegou para o senhor, dirigiu-se ao senhor
dizendo isso?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não.
A SR" HELOISA HELENA - Quer dizer que a única motivação das duas reuniões

que aconteceram com o Presidente e com o Relator, a única motivação da convocação, foi um
oficio do Senador Luiz Estevão solicitando nome e CPF? Foi solicitado dos assessores. dos
funcionários, dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos membros da P~lícia
Federal ou do Banco Central. A única motivação foi o incômodo - segundo a informação de V.
S' ., o constrangimento desse oficio? Foi a única motivação?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Senadora, participei de uma reunião só: se
houve duas, da segunda, eu não participei. Eu participei dessa reunião do dia 16 no gabinete do
Senador Ramez Tebet com a presença do Senador Luiz Estevão, inclusive. Da segunda eu não
estou sabendo; não tomei conhecimento dessa reunião.

A SR' HELOISA HELENA - O senhor só me infonna, por favor. o nome de todas
as pessoas que participaram dessa reunião citada por V. S'?
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"Devolvido ao gabinete do Senador Luiz Estevão em 16 de junho de 1999, às
14h12min". Não sei se a assinatura é de quem recebeu.

O SR LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Essa assinatura é de quem recebeu lá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra a V. S',
O SR. ROMEU TUMA - Conheço o trabalho do Dr. Luiz Cláudio, sempre atento e

ativo nas comissões das quais fiz parte e a própria sinceridade no depoimento dele. Acredito eu
que o ilustre advogado de defesa, Dr. Felipe Amadeu, com elegância e com objetividade tem
feito os questionamentos às testemunhas.

Então queria apenas, a título de esclarecimento, saber se esse oficio em que pediu o
senador a relação dos funcionários, mais a identidade funciona! de cada um trouxe preocupação
com algum tipo de ameaça ou alguma insegurança aos membros da comissão?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Sim. Senador Romeu Tuma, na época
realmente houve um constrangimento porque os assessores não entenderam a llctitude do
senador. Acredito que seja isso, porque depois conversamos com relação a esse fato. O Senador
tinha infonnações de que os funcionários que trabalhavam, que estavam tendo acesso aos
documentos sigilosos faziam parte do gabinete do Sl:nador José Eduardo Dutra e das lideranças
do PT, então isso trouxe uma certa preocupação a ele, que, por isso, entrou com esse
requerimento. E logo após as atitudes tomadas pela presidência e pela atuação do Senador
Geraldo Althof essas questões foram sanadas e não houve mais nenhum tipo de
constrangimento por parte do grupo que ficou trabalhando comigo.

O SR. ROMEU TUMA - Agora eu pergunto se houve realmente algum vazamento
de documento sigiloso e quais foram as providências tomadas para identificar o responsável.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO- Não tivemos, na época, condições de obter
essa certeza que o vazamento teria ocorrido na comissão. Acredito que não.

O SR. ROMEU TUMA - Porque há possibilidade também de o fornecedor do
documento ter vazado, se vazou ou não um desses documentos.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Bom, Ex:', não posso precisar ao senhor como
esse vazamento ocorreu.

O SR. ROMEU TUMA - Mas houve?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Houve, porque saiu em publicações,

infonnações...
O SR. ROMEU TUMA - Desse cheque referido por S. Ex:', o Sr. Senador, na

conversa que teve com o senhor.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - No cheque, antes da reunião. Esse cheque

saiu publicado, não me lembro em que jornal, mas realmente saiu publicado. Mas não tenho
certeza nem se esse cheque' já tinha chegado ao Senado. Por isso que a nossa preocupação e
afinnação a S. Ex:' na época é que não podíamos afinnar a ele que esse cheque teria vazado por

aqui.
A SR" HELOISA HELENA - Antes do questionamento propriamente, só solicitando

uma complementaridade ao questionamento do Senador Romeu Tuma, que o senhor nos
explicasse, Sr, Luiz Cláudio, qual o procedimento de traslado dos cheques do Banco Central
para.a CPI?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Senadora Heloisa Helena, são os próprios
funcionários do Banco Central que são responsáveis pela guarda dessa documentação até a
entrega oficial à comissão.

- A SR" HELOISA HELENA - Então, entregando oficialmente à comissão seria

entregar a V, S3?
- O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Sim, a mím ou a qualquer funcionário meu

presente no setor.
A SR" HELOISA HELENA - Então qualquer uma pessoa que tivesse que ter acesso

ao documento, que seja um senador que participasse da comissão parlamentar de inquérito ou
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o SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Posso informar o que eu me lembro: <l Dr.
Haroldo, que está aqui presente; o Dr. Márcio ...

A SR' HELOISA HELENA - Tanto os servidores da Casa como os cedidos, ou da
Polícia Federal, ou do Banco Central, ou do Banco do Brasil, quem quer que seja.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não. Que eu me lembro de cabeça: Dr.
Haroldo, que teve essa panicipação e logo depois, em julho, foi até afastado da CPI, porque foi
fazer um curso no exterior; Dr. Marciou, da Policia Federal, que logo após essa reunião ficou à
disposição da CPI, mas no local de trabalho dele na Polícia Federal; o Dr. Pereira não
participou, porque ele estava ainda à disposição do Senado Federal; eu, que acabei sendo o
porta-voz de toda a equipe; Dr. Fernando Trindade, do Senado Federal; Dr. Ronaldo, do
gabinete do Senador José Eduardo Dutra; Dr. Pierre, do TCU; estou tentando me lembrar do
nome do colega do Pierre, porque são dois funcionários do TCU - Dr. Helber, do TCU também.
Eu creio que são esses só, Senadora.

A SR' HELOISA HELENA - Mas o senhor tomou conhecimento de que houve outra
reunião para tratar do "esclarecimento por possíveis constrangimentos ocorridos?"

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO -: Não fiquei sabendo dessa reunião; estou
sabendo agora Realmente, não fui informado dessa reunião. Se fizeram, foi sem a minha
presença. '

A SR' HELOISA HELENA - Sim, porque tinha sido relatado anteriormente,
inclusive motivou que o Relator solicitasse a presença do Sr_ Pereira - não foi isso, Senador
Jefferson Péres? Mas o senhor não participou de nenhuma reunião em que o Sr. Pereira tivesse
participado para buscar esclarecimento sobre o fato?

O SR.' 'T:?, CLÁUDIO DE BRITO - Talvez tenha acontecido essa reunião com o
Senador Paulo ~ - S. Ex" estava aqui e poderia até confirmar - Presidente, Senador Ramez
Tebet, mas eu I: 1ei conhecimento; tomei conhecimento do fato que aconteceu com o Sr.
Pereira e, inclu~ lei com ele e o alertei do problema de que ele passou esse fax da sala da
CPI. Alertei o I-.. ,ente disso, mas não tomei conhecimento de outra reunião com relação a
esse fato.

Talvez tr lha acontecido no ãmbito da Presídência, da Relatoria, com ele ou demais
servidores, mas eu não tomei conhecimento. .

A SR' HELOISA HELENA - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que, conjuntamente
aos que já foram solicitados pelo Senador Jefferson, haja a participação também dos
funcionários ou servidores à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito que tenham
participado de reuniões para tratar - segundo palavras de V. S' - de esclarecimentos de
constrangimentos; e que também pudesse, tanto V. Ex" como o Senador Paulo Souto nos dizer
se houve outra reunião na casa do Senador Paulo Souto ou se houve outra reunião, porque a
impressão que unhamos até agora era que tinha havido duas reuniões para tratar - segundo
palavras de V. 53 - de "esclarecimentos sobre possíveis constrangimentos".

A impressão que eu tinha até agora é que tinha havido duas reuniões sobre o tema.
Como o Sr. Luiz Cláudio só informa sobre uma, indago se o Senador Ramez Tebet ou o
Senador Paulo p01em nos informar sobre as pessoas que participaram para que possamos
solicitar também que elas sejam ouvidas, caso essa reunião tenha acontecido. Senador Ramez
Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador, após o er.çerramento do
depoimento, vou r~) .i"er sobre a questão levantada pela Senadora Heloisa Helena no sentidc da
convocação de ou' ssoas para depor.

Concede ,vra ao Senador Lúcio Alcântara
O SR. L i ALCÂNTARA - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, desnecessário

dizer da diligência .ompetência profissional do depoente. Todos nós todos que vivemos o
dia-a-dia do Senadi Jemos falar sobre isso. Mas eu queria fazer algumas perguntas bem
objetivas. Desculpe-me se algumas delas são óbvias, mas obviedade, às vezes, tem a sua
importãncia.
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Houve vazamento na CPI do Judiciário? Eu não era membro da CPI, não acompanhei.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Senador, algumas matérias foram publicadas

em alguns jornais de Brasília, como o Jornal do Brasi~ com fotos de alguns docume~tos. .
Porém, não posso precisar a V. Ex" se esse vazamento ocorreu da CPI. Sel que, depOIS

das providências que o Senador Geraldo Althof me autorizou tomar, nunca mais houve
vazamento de documento; agora, de informações, é ...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Qual era a relação funcional, ainda que precária e
provisória, que se estabeleceu entre os representantes de outros órgãos do POder]xecutivo que
prestavam assessoria aqui na CPI e a coordenação de V. S'. Quer dizer, eles se reportavam a V.
S' do ponto de vista disciplinar, comportamental ou agiam com autonomia, com independência?
. O 8R. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Como administrador que sou também,

procuro sempre descentralizar. Acho que é... Sempre tive essa prática na minha vida
profissional. E eles são técnicos extremamente competentes e eu não tinha o total controle das
atividades de cada servidor, de cada assessor. Todos eles tinham a sua autonomia e sempre
tiveram. Mesmo porque são análises específicas, não é? Têm setores de sigilo bancário, sigilo
fiscal, sigilo telefõnico e o Relator, ele precisa ser informado diuturnamente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTAR.o\ - Não. Eu digo do ponto de vista do fluxo de
informações, por exemplo.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não. Não. Não se reportavam a mimespecificamente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Reportavam-se diretamente ao Relator.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Diretamente ao Relator.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ou ao Presidente?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Ou ao Presidente. Mas normalmente ao
Relator, porque ele é quem tem a necessídade dessas informações. Logicamente, o Presidente
torna conhecimento do documento quando ele chega à Comissão e despacha toda a
documentação ao Sr. Relator.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Qual era o grau de acesso dos assessores de
Senadores membros da CPI a essas informações, antes e depois das providências sugeridas pelo
Senador Geraldo Althofi?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Antes eles tinham total. Eles tinham acesso
livre, entravam e saíam da sala e tinham acesso à documentação total. Após isso, encerrou-se
esse livre acesso, m~ todo e qualquer Senador tinha o direito de obter as informações.

O SR. LUCIO ALCANTARA - Não estou falando dos Senadores, mas dos
assessores dos Senadores.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não. Após as medidas adotadas não tinhammais acesso.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - E V. S' é categórico, tem convicção, tem certeza em
àfirmar que após essas providência não houve mais vazamento? Ou não está seguro disso?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - De documentação não. -
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - De documentação. Falo em documentação.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - De documentação não.
O SR. LÚCIO A!-CÂNTARA - Cópia de documento, publicação à imprensa ..
O SR. LUIZ CLAUDIO DE BRITO - Não saía mais da sala mesmo porque .
O SR. LÚCIO ALCÂ.l'iTAR.o\ - Veja bem, V. S3 falou, mais de uma vez, que após

essas providências não ocorreram mais publicação de documentos, xerox de documentos, cópias
de documentos pela imprensa.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Documentos sigilosos?
O SR. LÚCIO ALCÂNTAR4. - Sigilosos.

O SR. LUIZ CLÁUDO DE BRITO - Cópia de cheques, essas coisas não.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Após essas providências, isso não mais aconteceu?
O SR. LUIZ CL..\UDIO DE BRITO - Não Ocorreu. Não ocorreu.
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o SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V.S· está seguro disso?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Convicto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Tem certeza dessa afirmação?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Convicto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Convicto. Muito obrigado.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Por nada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Pergunto se algum dos Srs. Senadores ainda

pretende fazer uso da palavra? .
Com a palavra o Senador Antero Paes de Barros e, posteriormente, Senador Lauro

Campos. .
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Sr. Presidente. Dr. Luiz Cláudio de Brito.

gostaria de indagar de V. S' o seguinte: quando o oficio do Senador Luiz Estevão chegou à
Comissão, fazendo o requerimento da matrícula, do CPF, do dados funcionais dos servidores do
Senado e de outras instiruições trabalhando ali na Comissão, como o senhor teve acesso a esse
requerimento? Esse requerimento foL?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Excelência, esse requerimento foi dirigido a
mim, para que eu despachasse com o Sr. Presidente.

O SR. A.N:fERO PAES DE BARROS - E qual foi a sua primeira reação diante do
oficio? Qual que foi a sua...? .

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Eu recebL.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Inicialmente, ao constatar o teor do

requerimento, qual que foi a sua impressão?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Eu recebi como...
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - V. S' já disse: de constrangimento. Esse

constrangimento não significava, assim, um sentimento de que aquilo poderia ser uma ameaça?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Senador, eu disse que o constrangimento foi

da parte da assessoria. -Tenho 25 anos de Senado. Já sofri constrangimentos que são muito
piores do que um simples requerimento. Então, recebi esse documento com a maior
naruralidade. Já sofri outros constrangimentos, aqu~ extremamente desagradáveis.

O SR.· ANTERO PAES DE BARROS - Não neste caso.
OSR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, não. Digo na minha vida funcional de

vinte e cinco anos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Sim. mas então, V. S' concorda que houve

esse sentimento na assessoria, dentre os assessores.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Houve. Tanto que solicitei uma reunião com

o Sr. Presidente e nesse mesmo dia houve a reunião e foi quando essas atirudes foram adotadas.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Se o oficio não tivesse sido retirado, em que

clima que esses servidores trabalhariam? Ou se essa reunião não tivesse sido feita? Porque, pela
reunião, pelo que estou podendo perceber, houve uma compreensão correta da Presidência, dos
membros da Comissão, de V. S', no sentido de tomar providências mais eficientes para impedir
o vazamento. Ou seja., havia uma compreensão com a indignação do Senador Estevão com
relação aos vazamentos. Isso pode-se perceber pelo seu depoimento. Mas e se o oficio não
tivesse sido retirado? Esses servidores não se sentiriam ameaçados? Eles continuariam
trabalhando normalmente?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Bom, Excelência, não posso afirmar pelos
outros, mas posso dizer ao Senhor que, no meu caso, não me afetaria em absolutamente coisa
alguma. Quando entrei no Senado, tive um grande professor aqui dentro, que já faleceu, o Sr.
Valentim. Ele me ensinou a gostar desta Casa e a amar esta Casa. Ele me falava: "Meu filho,
você está entrando hoje. O seu mandato aqui não é de oito anos, não. O seu mandato é de trinta
e cinco. Então, você brigue por esta Casa, respeite esta Casa e tenha a consciência tranqüila do
seu dever cumprido." Isso eu sempre tive. Então, nunca me preocupei absolutamente com nada.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Esse funcionário do Banco Central com
quem V. S' teve contato, inclusive alertando sobre a utilização do fax da Comissão, V. Ex'
percebeu que ele se sentiu ameaçado também? Ele ficou preocupado com o fato de talvez,
inadvertidamente, ter solicitado essas informações que lhe haviam sido solicitadas por oficio, do
Senador José Eduardo Dutra ao Banco Central? Ele se sentiu preocupado em requerer a
informação dessa forma, por fax? .

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Com certeza, sim. No início, ele ficou
realmente preocupado, porque eu o alertei de um fato de extrema gravidade-que 'ele havia
cometido, já que a matéria que foi solicitadaã ele não tinha sido objeto de deliberação pelo
Plenário da Comissão, e ele fazendo aquilo com a maior boa vontade para atender a S. Ex', o
Senador José Eduardo Dutra, que é um Senador da República. Então, ele o fez sem - e acredito,
porque conversamos sobre isso - tentar agredir ou criar qualquer tipo de problema com relação
ao que lhe foi solicitado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS - Está certo. Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra, o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS - Primeiro, eu gostaria de dizer que o depoimento de V. S'

foi o mais esclarecedor, do meu ponto de vista, até agora. S. Ex' declarou que dois funcionários,
um da Polícia Federal e outro do Banco Central, afastaram-se da equipe que estava trabalhando
na CPI. O Senhor tem notícia de outros funcionários do Congresso que tenham solicitado o
afastamento dos trabalhos da CPI?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Senador Lauro Campos, não foram os dois
que pediram afastamento. Foi apenas o Marceon, da Polícia Federal, que se afastou de ficar
fisicamente no Senado, mas ele sempre ficou à disposição da Comissão porque isso foi uma
determinação da chefia delé. Foi o que ele nos relatou. Ele nos relatou muito claramente. Ele
disse: "Olha, eu estou à disposição de vocês, já falei com o Sr. Relator, mas a minha chefia
determinou que eu retornasse à Polícia Federal porque a Polícia Federal não entra no mérito
político e ela faz questão de não ficar à margem de nenhum tipo de envolvimento político." Por
isso é que eles tomaram a atirude de solicitar que ele voltasse para a Polícia Federal, mas que lá
ele ficasse àdisposição da Comissão.

O SR. LAURO CAMPOS - Quer dizer que nenhum funcionário se afastou de suas
funções?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Fisicamente, o Dr. Marceon se afastou do
Senado, mas à disposição ele sempre ficou.

O SR. LAURO CAMPOS - Naturalmente, V. S' se esqueceu daquele, cujo nome não
sei, que se afastou para fazer um curso no exterior.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Ah! Perdão. O Dr. Haroldo.
O SR. LAURO CAMPOS - Sim, esse. Naruralmente. ele se desligou

espontaneamente para usufruir desse prêmio: esse curso no exterior.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Perfeito. Inclusive, ele está presente. Se a

Comissão achar por bem ouvi-lo...

O SR. LAURO CAMPOS - Foi após o telefonema do Senador Luiz Estevão à
diretora do Banco Central que o servidor Pereira - pensei que ele estivesse afastado, mas não
tendo se afastado - foi advertido, pelo que pude compreender, tanto pela diretora, pela sua
superiora. no Banco Centra~ quanto por V. S'.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Eu não o adverti. Só o alertei, como um
colega que estava trabalhando comigo, porque eu não achava que aquela atirude que ele tomou
fosse a correta., tanto que levei ao conhecimento de S. Ex', o Presidente Ramez Tebet, na época.

O SR. LAURO CAMPOS - Bem, a outra pergunta que eu tinha ficou prejudicada.
Quantos funcionários participaram dessa atividade? Entre assessores e administrativos?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - No total. Senador. mais ou menos uns dezoito
funcionários. . .

O SR. LAURO CAMPOS - Era o que eu gostaria de saber. Agradeço.
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oSR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não.
O Sn. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra com a palavra

para as suas perguntas.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Dr. Luiz Cláudio, V. S' disse que foi contatado

pelo Sr. Naurides, que teria recebido um telefonema de reclamação do Senador Luiz Estevão,
que havia procurado V. S'. V. S' não estava no momento e ele havia conversado com o Dr.
Naurides. Como é que foi descrito esse telefonema pelo Dr. Naurides?

O Sn. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - O Dr. Naurides me ligou, como eu disse, eu
estava chegando na minha residência, o celular tocou e eu atendi. O Or. Naurides me reportou,
dizendo que teria recebido um telefonema do Senador Luiz Estevão, naquele momento, que ele
tinha a informação de que uma jornalista, não me recordo de qual órgão da imprensa, teria em
mãos uma cópia de um cheque que seria publicada no dia seguinte, que o Senador ficou
estarrecido com esse fato e pediu explicações. Queria pedir explicações a mim. Como eu não
estava, pediu explicações ao Naurides. O Naurides tentou colocar o Senador mais tranqüilo,
dizendo que esse vazamento não deveria ter ocorrido pela Comissão, porque na Comissão não
sai vazamento de absolutam.ente nada e o Naurides me falou: "Cacau' - tenho o apelido de
cacau, muitos Senadores inclusive me conhecem por esse apelido -, "o Senador estava muito
nervoso". Ele até se reportou e disse: esses vazamentos não podem continuar, Naurides; porque ----._
isso pode até acarretar processos no futuro contra vocês. O Naurides me falou: eu até brinquei
com ele, dizendo que somos muito pequenos para ser processados. Não temos esse tipo de
preocupação. Em hipótese nenhuma, esse documento não vazou por aqui. Foi isso o que foi
colocado. Na segunda-feira, na terça-feira, essa história já estava no âmbito do Senado Federal

todo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Foi após esse telefonema que o Senador Luiz

Estevão encaminhou o requerimento à CPI solicitando informações funcionais sobre os

assessores?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Exatamente. Não me recordo... Sr.

Presidente, por favor me passe a data desse Requerimento.
Foi no dia 16 de junho, quarta-feira. Então, esse telefonema do Senador Luiz Estevão

deve ter sido no dia 11, sexta-feira. -
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Não ficou muito claro para mim. Esse

requerimento solicita informações sobre todos os servidores que estavam trabalhando na CPI ou
apenas sobre aqueles do Senado? Inclui também aqueles que estavam lotados em outras

repartições ou instituições?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Eu entendi como tal.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Nessa reunião, da qual V. S' disse que

participou, que foi esclarecida a questão do requerimento e o Senador Luiz Estevão concordou
ein retirá-lo, gostaria de saber se V. S' lembra de que, nessa reunião, alguém, argumentando
com o Senador Luiz Estevão, teria dito, com essa mesma expressão que V. S' lembrou, que o
Dr. Francisco Naurides Barros teria dito que somos pequenos e a corda poderia acabar
estourando em cima de nós, que somos o 1aào -mais fraco, e que o Senador Luiz Estevão teria
dito: "E vai estourar mesmo..." Gostaria de saber se V. S' se lembra disto?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não me lembro se foi nesses termos, mas
penso que h,ouve uma concordância quase que unânime sobre isso, porque sabemos que a corda

estoura mesmo é no mais fraco.
O Sn. JOSÉ EDYARDO DUTRA - V. S' já disse que não participou ou que não

teve informações a respeito de urna segunda.... '
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Fora do microfone) - ...estourar de novo. Estou

vendo aqui que se coloca o funcionário como réu. '
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu não estou colocando ele como réu. Se essa

indireta foi para mim...
V. S' disse que não participou e que não foi informado de uma segunda.reuniã~ ....

o Sn. LUIZ CLÁuDIO DE BRITO - Correto.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - ...que teria sido solicitada pelos assessores, com

a Presidência e com o Relator, para tratar, também, desses constrangimentos.
V. S' disse que conversou com o Pereira e que ele telÍa relatado algumas coisas. V. S'

teve alguma informação de que o Senador Luiz Estevão telÍa ido à sede do Banco Central para
reclamar do comportamento ou do procedimento do funcionário do Banco Central?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Essa informação do Senador ter ido, eu
realmente não tenho conhecimento. Tenho conhecimento de que S. Ex" teria ligádo'para a chefe,
para a coordenadora do Pereira. Isso eu tenho.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Embora V. S' não tenha parricipado da reunião
e também não tenha tido infonnação da sua realização, gostaria de saber se V. S' tem
conhecimento - eu estou afinnando que houve a segunda reunião - das providências que telÍam
sido tornadas, pela Relatoria, em relação, especificamente, ao Sr. Pereira, no sentido de
tranqüilizá-lo, de prestigiá-Io, por assim dizer, e garantir a continuidade do seu trabalho, porque
continuou até o final ....

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Sim, sim...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- ...meSÍllo com essa questão levantada por V. S'.

V. S' não usou o termo "advertiu", mas ponderou que eletelÍa errado no episódio acontecido em
junho.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Perfeito.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Mas ele continuou na CPI até o final,em uma

demonstração que, apesar de uma avaliação de que ele telÍa se equivocado, ele continuou
prestigiado, sem usar o prestigiado no termo de "terno de futebol", mas continuou prestigiado
pela CP!. Se V. S' teve algum conhecimento de providências tomadas pelo Presidente ou pelo
Relator em relação a esse caso específico do funcionário do Banco Central.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não. Providências administrativas,
concretas, com relação ao Presidente ou ao Relator se reportar à chefia dele, eu não tive
conhecimento, mas desde o início da criação da CPI e da montagem da equipe, essii equipe
trabalhou com uma unidade total. Inclusive, com esses percalços, sempre houve uma união
muito grande. Se não houvesse, o Pereira, de repente, não teria continuado conosco como ele
continuou e como afirmou que estava completamente à disposição da CP!.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S' tem conhecimento de que algum
funcionário da CPI, algum servidor que tenha trabalhado na CPI tivesse procurado senadores no
sentido de solicitar declarações desses que pudessem ser utilizadas no futuro, em juízo, num
possível processo contra esses servidores?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não tenho conhecimento disso não.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Muito obrigado, Sr. Presidente. Esó isso.
A SR" HELOISA HELENA - Sr. Presidente, tem alguém ínscrito?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tem.
A SR' HELOISA HELENA - Depois eu gostaria de me inscrever novamente.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Dr. Luiz Cláudio, eu, aqui, ao oU\;ir o seu depoimento,

ouvi o senhor dizer que vários documentos que estavam no processo foram publicados, embora
possam não ter sido vazados por aqui, pode ter sido vazado em outra ocasião, no transporte, no
órgão de origem que deu ,o documento, mas inúmeros documentos, sairám na imprensa. É
verdade?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não posso precisar a V. Ex" quantos
documentos vazaram, mas houve alguns,vazamentos.

O SR. NEY SUASSUNA - E o senhor também... No seu depoimento entendi que o
senhor não concordava com a atitude do Sr. Pereira, quando fez a advertênda, porque ele estava
tornando as vezes do. papel até da comissão, quando estava pedindo coisas'que não tinham sido
autorizadas pela comissão.
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USUpostos" COnstrangimentos, isso precisamos saber, e quais as pessoas, assessores ou
funcionários ou pessoas que trabalharam, que estiveram nessa reunião. Se o senhor não pode...

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Não, a pergunta foi a ele e ele respondeu,
agora eu tinha que completar requerimento de V. Ex" e vou completar, porque deixei
incompleto. Defiro, por se tratar de testemunhas referidas, o requerimento de V. Ex' e também
será, a exemplo' do que foi requerido pelo Senador Jefferson Péres, designaremos,
Oportunamente, dia e hora para essas testemunhas a que V. Ex" se referiu.

A SR" HELOISA HELENA - Senador Ramez, foram duas reuniõ~"Pãrá tratar dotema?

SEN.ll.DO i-EDERP,l
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O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Participei de uma reunião. Agora, quero que
V. EX" me poupe, a fim de que eu não me julgue impedido de presidir a reunião.

A SR" HELOISA HELENA - Não. Está certo. Poderemos fazer por escrito, no
sentido de que essas pessoas possam ser ouvidas também. Segundo, gostaria de aproveitar até a
segunda parte dos esclarecimentos que foram feitos pelo Sr. Luiz Cláudio, exatamente porque
um depoente falou em duas reuniões, o Senador Luiz Eduardo Dutra falou em duas reuniões, e
como V. S" falou só em uma, então só precisamos saber se aconteceram duas reuniões para os
esclarecimentos e quais os membros dessa reunião. E aí faremos por escrito, para evitar que
precise ser respondido com V. Ex" à Mesa. A outra coisa é que a se.,"Ul1da parte do
posicionamento de V. S", Sr. Luiz Cláudio, também serviu para esclarecer que não apenas foram
fofocas sobre supostos processos ou não. V. S' esclareceu agora que realmente o Sr. Naurides(?)
disse que havia essa informação de que se poderiam depois ser processados ou não. Então não
eram simplesmente fofocas porque houve um servidor da Casa que relatou a V. S' esse tipo de
telefona. Então não eram apenas fofocas.

Um outro questionamento: O senhor informou também que soube que, não sei qual a
fonte, e se cabe ao senhor dizer ou não, o Dr. Pereira tinha sido alertado. V. S' disse que o
alertou simplesmente COmo colega, porque não poderia faze-lo formalmente. Pela sua chefia,
pelo seu SUperior hierárquico, o senhor tem conhecimento quem era a chefia, a pessoa que
alertou o Dr. Pereira, o senhor tem conhecimento dessa pessoa?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Da chefia do Or. Pereira?
ASR" HELOISA HELENA _ Sim.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, eu não tenho conhecimento. Era a chefia
dele na época. lá do Banco Central. Eu não conheço a pessoa

A SR" HELOISA HELENA - Sim. Era a chefia de fiscalizaÇão, então?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não sei qual é o órgão que o Dr. Pereiraestava lotado no Banco Central à época.

ASR" HELOISA HELENA - Ah! Tudo bem. Iremos procurar saber, então.
Eu só gostaria de mais uma vez perguntar, Sr. Luiz Cláudio, o senhor realmente

afirma que em nenhum momento o Sr. Massíon(?), ou o Sr. Vanderlei, ou o Sr. Pereira, em
nenhum momento eles fIZeram considerações ou diretamente a V. S', ou que V. S' tivesse tido
conhecimento, de algum tipo de ameaça ou de constrangimento a essas pessoas, que não eram
necessariamente da Casa.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Perfeito. Com relação a isso, o meu
conhecimento é o que eu já declarei. Não tenho conhecimento a mais do que já declarei, nobreSenadora.

Com relação às fofocas, quando citei fofocas é que aqui no Senado, realmente,
acontece um fato desse, no outro dia surgem milhões e milhões de versões, por issó citei asfofocas.

A SR" HELOISA HELENA - Como o fato era de seu conhecimento e do Sr.
Naurides. então ninguém poderia comentar mais.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente. não ia argüir o Dr. Luiz Claúdio. mas

gostaria de esclarecer uma passagem do depoimento dele: -
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o SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO ~ Sim. Quando ale: __ • \) Pereira, talvez porque
ele é de um outro órgão, é de um órgão do Banco Central e cada órgão tem a sua forma de
atuação, cada profissional tem a sua forma de agir. Acredito que ele tenha feito isso com muita
boa vontade, sem nenhum tipo de...

O SR. NEY SUASSlJNA - Mas fez a pedido de um senador?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Fez, a pedido do Senador Josá Eduardo

Dutra, que é úm membro da comissão.
O SR. NEY SUASSlJNA - Isso quer dizer, então, que outros membros da comissão

pediam aos funcionários também uma série demformações ou de ações?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Todos. Todos os membros da comissão se

reportavam à presidência, através de requerimento, e o presidente despachava. Todos esses
requerimentos foram levados ao conhecimento da presidência.

O SR. NEY SUASSUNA - Talvez por isso o senhor tenha achado um procedimento
normal o requerimento do Senador Luiz Estevão, porque não foi o único, teve muitos
requerimentos, de todos os senadores?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Vários, vários requerimentos.
O SR. NEY SUASSUNA - O ~enhor declarou também aqui que hora nenhuma se

sentiu constrangido, nem que viu ninguém absolutamente constrangido. Éverdade isso?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não. Quanto a mim, posso falar quanto a

mim. Eu nunca me senti constrangido. Agora, tem outras pessoas, não posso falar pelas outras
pessoas. Mas que houve um constrangimento, surgiu um constrangimento antes de acontecer
essa reunião, com certeza houve, por isso é que aconteceu a reunião.

O SR. NEY SUASSUNA - Osenhor está no Senado há vinte e cinco anos?
O SR. LI.!IZ CLÁUDIO DE BRITO - Há vinte e cinco anos no Senado, trinta de

serviço.
O SR. NEY SUASSUNA - E está acostumado a ouvir boatos pelos corredores,

porque isso ocorre com freqüência?
O SR. LUIZ CLAUDIO DE BRITO - Oh! Senador, aqui...
O SR. NEY SUASSUNA - Éverdade. Está bem, era só isso.
O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Vou retomar a palavra à Sena/--a liehisa

Helena, não sem antes, senadora, prestar alguns esclarecimentos que foram so",,;u:aebs pela
ilustre Senadora, mas pedindo a ela que compreenda a minha posição de pr~sidentp. que
realmente presidiu a reuni?' e não posso dizer em que condições ela presidiu, prQue vamos
ouvir outras testemunha· então eu influenciaria nas outras. Que houve a reunião em meu
gabinete. Houve.

Bom, quero c. ~ue, esclarecer também que, nessa questão de vazamento, fui
procurado várias vezes P",u Senador Luiz Estevão, me reclamando de vazamento de notícias.
Quero dizer que já recebi também, e várias vezes, o Senador Luiz Estevão e em.todas essas
ocasiões as questões foram absolutamente objetivas; queria saber de andamento de processo,
mas manifestava alguma preocupação e assim por diante. E sempre alertei o Senador de que
daria a ele e a qualquer senador e a qualquer pessoa as informações. desde que julgasse essas
informações pertinentes. Não via nenhum obstáculo nisso.

Éverdade também que designei o Senador Geraldo Althof, e isso também ficou claro,
não vai influenciar em depoimento de ninguém, portanto posso afirmar que partiu de mim a
iniciativa de designar o Senador Geraldo Althof como responsável. por parte da CPI do
Judiciário, para a guarda desses documentos referentes -à quebra dos di\'ersos sigilos que foram
quebrados, sigilo bancário, fiscal e telefônico.

E converseí o assunto também, esse assunto converso com senadores da comissão e
outros senadores, normalmente. Isso é preciso ficar claro. Edou a palavra a V. Ex'.

A SR" HELOISA HELENA - Senador Ramez Tebet, o único questionamento que
eu tinha feito era, como havia uma polêmica, se tinha havido uma ou duas reuniões para tratar
do tema, o único questionamento que fiz foi esse: se aconteceram duas reuniões .para tratar de
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V. S' ao responder o Senador José Eduardo Dutra sobre um telefonema do Senador
Luiz Estevão ao funcionário Naurides, ele disse que o Senador Luiz Estevão teria reclamado do
vazamento de uma informação sobre documento do Banco Central. Foi isso, uma das
reclamações?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - A reclamação deste telefonema foi que o
Senador Luiz Estevão teria dito ao Sr. Naurides que ele recebeu um telefonema de uma
jornalista, dizendo que estava de posse de um cheque, que esse cheque seria publicado no outro
dia e ele queria informações se esse cheque teria vazado pela CPI.

O SR. JEFFERSON PÉREs - O Senador teria mencionado possibilidade de
processo judicial? É isso? . '

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - O que o Sr. Naurides havia me dito era: que o
Senador estava nervoso e alertou a ele dizendo que esses vazamentos não poderiam acontecer,
porque são documentos sigilosos, e que isso poderia acarretar até processos no futuro. Foi isso
que foi dito.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, diante do que o funcionário Naurides
disse, respondendo a uma pergunta minha, a duas, há contradição entre o depoimento entre os
dois funcionários. Isso exige ou uma reinquirição do funcionário Naurides, ou uma acareação,
porque ele disse, peremptoriamente, que não teria falado - tanto quanto me lembro - não teria
falado sobre vazamento e nem o Senador Luiz Estevão teria mencionado processo judicial. Ao
contrário do que diz o Dr. Luiz Claúdio. Portanto, o funcionário Naurides, depois, sob
juramento, e há uma contradição entre os dois depoimentos, claro, senão, peço as Notas
Taquigráficas.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Posso dar uma sugestão? Chama o Dr.
Naurides para fazermos a acareação agora.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Não estou dizendo qual a versão verdadeira: se a de
V. S' ou se a dele. Estou dizendo que há contradição flagrante.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto ao Sr. Relator se há algum
requerimento específico que ele formule diante da questão levantada. Isto é, V. Ex' quer uma
acareação, requer alguma coisa ou só faz considerações?

O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu requere a acareação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou deferir isto para agora.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Gostaria de perguntar ao Dr. Luiz Claúdio de

quantas CPIs V. S' participou; tanto do Senado como Mista?
O SR. LUIZ CLAúDIO DE BRITO - Assumi a chefia das CPls em 1995. Já houve

sete CPIs de lá para, sendo que duas não tiveram curso, que foi a CPI do Sistema Financeiro, em
1996, e a CPI das Pesquisas, que também houve duas, três reuniões, não teve relatório. Mas,
especificamente participei da de Titulos Públicos, que é os Precatórios, a CPI do Judiciário, a
CP! dos Bancos, com a coordenação da Cleide, e a CPI da Mineração. Antes disso, porque nas
comissões, sempre trabalhamos em equipe. Na época da CPI do PC, a Dr> Cleide era Diretora e
ela requisitou-me para fazer um levantamento de toda a documentação sigilosa para ser
encaminhada ao Ministério Público; foram quinze dias diuturnos dentro do Senado. Foi a minha
primeira experiência em CPI.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA-De 1995 para cá, foram cinco ou seis. Foi a única de
que participou envolvendo um parlamentar, ou que havia referência a parlamentar.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Houve uma CPI que ensejou um processo
contra o Senador Ronaldo Aragão, mas não tive participação.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Não participou?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não participei. Além dessas CPls, o meu

setor é responsável pelas Comissões Especiais também. Tem aí várias.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Estou me referindo especificamente á CPI.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peço ao Dr. Naurides que tome assento à
Mesa. Peço ao Relator que esclareça, e à defesa também no mesmo sentido, qual é o ponto
julgado controverso para a referid~ acareação.

O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Naurides, no seu depoimento, ao responder a duas
perguntas minhas - infelizmente ainda não temos as notas taquigráficas, mas tanto quanto me
lembre - o senhor respondeu que nas suas conversas com o Senador Luiz Estevão, telefônicas ou
não, S. Ex' não tinha reclamado de vazamento de documento. O senhor disse que não. Em
seguida, perguntei a V. S' se o Senador Luiz Estevão, em algum momento, havíãfeito menção a
possíveis ações penais, processos judiciais contra funcionários da CPI. V. S' respondeu que não,
e o testemunho Luís Cláudio disse, há pouco, que sim. Disse que V. S", num desses telefonemas
do Senador - se eu estiver incorreto, o Dr. Luís Cláudio me corrija, por favor - após um desses
telefonemas, comunicou a ele que o Senador Luiz Estevão tinha reclamado do vazamento de um
documento, de um possivel vazamento - tinha recebido informações de que uma jornalista já
sabia - de um documento do Banco Central, e que o Senador teria mencionado possíveis
processos judiciais, sim, contra os autores do vazamento.

O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - Senador, inicialmente, quando V. Ex'
fazia as perguntas, eu não estava entendendo bem o sentido. Eu não quis entrar em detalhes
porque justamente achei que não era relevante, e o Dr. Luis Cláudio iria depor e falaria esses
detalhes que nós tivemos. Tudo que ele falou eu confirmo que aconteceu, sobre o telefonema do
Senador Luiz Estevão. O Senador, inclusive, não ligou para mim, ligou para ele, Luís Cláudio.
Como o Luís Cláudio não se encontrava no Senado, o Senador pediu, então, fez essas perguntas.
Eu não estava nem entendendo essa história desse cheque, mas S. IX falou que estava nas mãos
do jornalista assim, assim, assado. Eu até fui categórico, disse ao Senador: Senador, o senhor
pode ter certeza de que daqui não está saindo nenhum vazamento de informação. Ainda fui, ri
até para ele, e disse: Senador, pode ter certeza de que somos funcionários antigos do Senado, já
tenho 17 anos de Senado, trabalhamos em CP!, ternos experiência; estou até estranhando que
esses jornalistas tenham esse documento, porque nós não temos conhecimento desse vazamento.

Disse para V. Ex" anteriormente: o Senador Luiz Estevão ameaçou? Não. Foi os
termos que o Luís Cláudio já infonnou aqui. Disse sobre futuros processos, mas não disse vou
processar, estou processando, vocês estão encarregados de ser processado. Até estranhei depois,
quando teve a reunião - tenho conhecimento só de urna - eu não estava em Brasília, não
participei dessa reunião, estava em Manaus em diligência para a Comissão, ...

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ou seja, Sr. Naurides, o senhor, no momento em que
lhe fiz a pergunta, as duas perguntas, não tinha esquecido, o senhor apenas disse que não. Por
que disse que não se o fato era verdadeiro?

O SR. FRA.lIlCISCO NAURIDES BARROS - Não entrei em detalhes porque o Dr.
Luis Cláudio iria falar· e entraria nos detalhes. Não sei dos detalhes como ele sabe de todo o
decorrer da coisa, porque a minha parte na CPI era só um apoio. Tanto é que na mesma hora
comuniquei ao Dr. Luís Cláudio.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, a testemunha negou fato verdadeiro.
Era só o que eu queria constatar.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Penso que V. IX tem razão, mas data venia
a sessão está sendo gravada e depois nós teremos as notas taquigráficas. Concedo. como concedi
à defesa. porque ele não está sendo reinquirido, é sobre o ponto controverso; pergunto à Defesa:
V. Ex" quer se manifestar?

O SR. FELIPE A.l\10DEO - V; Ex" obliterou involuntariamente o retomo da Defesa
ao questionamento, atendendo, com justiça, ao Sr. Relator, que queria fazer a acareação.
POrtanto a Defesa ainda não vou voltou à inquirição do Dr. Luís Cláudio.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim, estou me referindo pela acareação...
O SR. FELIPE AMODEO - Relativamente ao ponto controverso, a Defesa nada tem

a requerer porque não vê nenhum ponto controverso.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- As palavras de V. EX" estão registradas. Elas
não são objeto de nenhum requerimento, portanto, a Mesa não tem nada a decidir, a não ser
reafinnar-lIhe que a Defesa não será colhida, em nenhum momento, de surpresa. Será sempre
intimada de todos os atos da Comissão com a antecedência necessária.

Consulto ...
O SR. A:MIR LANDO - Sr. Presidente, tenho uma pergunta a fazer ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Trata-se de uma questão de ordem?
O SR. AMIR LANDO - Não, é apenas é uma pergunta ao depoenfuseãihda houver

tempo. Se não houver mais tempo, porque essa falta de uma ..•.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Chamo a atenção da Defesa, porque o

Senador Amir Laudo pede a palavra para uma pergunta. Então, chamo a atenção da defesa no
sentido de que ele está fazendo uma pergunta.

O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, eu gostaria de saber do depoente, já que ele
mencionou que houve constrangimento em dado momento na Comissão de Inquérito, se esse
constrangimento versava sobre a investigação em si, ou sobre mais do ponto vista - agora, é
importante - de juizo de valor também, ou se, naquele momento, dizia mais respeito aos
incidentes relativos ao sigilo bancário.

Essa ques?0 incidente sobre o sigilo bancário é um ponto de conflito pennanente. A
CP! do PC fo~ durante todo o tempo, objeto desse tipo de incidente. .

Pergunto o seguinte: esse constrangimento versava, se dirigia, se endereçava mais à
questão do sigilo ou sobre os trabalhos em s~ que implica, inclusive, a investigação do Senador
Luiz Estevão?

OSR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. EX" entendeu a pergunta?
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Sim
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, por gentileza, a testemunha tem a

palavra.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - O constrangimento aconteceu porque,

logicamente, toda a assessoria, a partir daquele momento, ficou receosa de acontecerem outros
vazamentos e, no futuro, sermos processados realmente. Por quê não? Se a guarda era
principalmente da minha responsabilidade, e eles estavam trabalhando comigo na mesma sala e
com clara preocupação nossa, porque, na medida em que havia servidores do Senador José
Eduardo Dutra • que todo mundo sabe que são divergentes politicamente do Senador Luiz
Estevão " esses vazamentos poderiam vir a ocorrer novamente. Então, realmente, ficamos
sobressaltados devido a esses fatos, mas eu afinno e reafinno: depois dessa reunião que tivemos
com o senhor presidente, as soluções tomadas foram sanadas.

O SR. AM1R LANDO - Sr. Presidente, faço, então, a pergunta, aó depoente, de outra
maneira para deixar claro esse ponto. A coisa, para mim, ainda deixa um ponto obscuro. Em
síntese, o que, no seu sentir - agora é sentimento, porque para entender temos que sentir _,
estava em jogo? O Senador Luiz Estevão queria, com isso, impedir a investigação sobre si ou
impedir o vazamento do sigilo bancário?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Bom, EX"', eu não posso responder...
O SR. AMIR. LANDO - Eu falo por V. S'. V. S' tinha que ter o sentimento de uma

coísa ou da outra. Nesse momento, V. S', o depoente, sentiu o quê? Que, naquele momento, a
intenção era de vedar a investigação ou vedar os incidentes a respeito do sigilo bancário? Essa é
a minha pergunta, a mesma,.mas agora parece mais explícita.

O SR. LUIZ CLAUDIO DE BRITO - Não posso falar por S. EX"' o Senador Luiz
Estevão, mas o que me passou no momento foi a preocupação de S. EX"' cóm os vazamentos e
possíveis futuros vazamentos.

Acho que a coisa tem que ficar muito clara. Eu participei, nós participamos, o Senado
cassou um Presidente da República e nã9 ia ser um problema com um Senador que iría diminuir
qualquer tipo de nossas atribuições. Acho que isso é uma questão ~e bom senso da Casa.
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então dispenso a testemunha, o Sr. Naurides,
e V. Ex" tem a.palavra para... parece-me que há uma inscrição...

O SR. JOSE EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quero saber se cabe alguma
pergunta ao Sr. Naurides sobre o ponto.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Penso que ele já depôs, só se ele quiser,
Senador. Não quero ser muito intransigente, mas ele foi chamado para uma acareação sobre um
ponto controverso; ele falou sobre o pon~ controverso, por quem pediu, que foi o Relator. Já
dei a palavra à defesa. V. Ex" quer. reinquiri-Io outra veZ! No moinento da outra vai dar..., ele
vai ficar ai e depois o chamo então, senão vai ficar muito confuso nas notas taquigráficas. Ele
voltará aqui, porque não dispensei nenhuma testemunha que foi ouvida. Não é isso?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero fazer a pergunta em função de que ele
confinnou o que disse o Dr. Luís Cláudio. Então quero fazer uma pergunta sobre isso. Não
precisa ser agora necessariamente.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Está esclarecido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A defesa é a última a falar no que

estabelecemos. O Senador José Eduardo Dutra está inscrito? (pausa) Não. Já falou. Então
retomo a palavra à defesa.

Por gentileza, o ilustre advogado, para as suas perguntas.
O SR. FELIPE AMODEO - O Dr. Luiz Cláudio de Brito pode esclarecer se o

documento que cuidadosa e zelosamente trouxe à colaçãO e conhecimento deste.Conselho, que é
um oficio subscrito pelo Senador Luiz Estevão, se este documento tem algum número específico
no alto, à esquerda, se pode identificar esse documento, por gentileza.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - É um oficio GSLE n0551199, de 16 de junho
de 1999.

O SR. FELIPE AMODEO - Excelência, para fazer o registro que este mesmo
documento já está juntado pelo próprio Senador Luiz Estevão, junto à sua defesa, às folhas 769
770 dos autos ora em exame.

De resto, Excelência, tão-só por absoluto dever de oficio, Sr. Presidente, não pode
passar sem registro da defesa que a inquietação, a preocupação manifestada pelos Senadores
sucessivamente, com relação à precariedade ou impropriedade do rito, é para a"defesa absoluta
perplexidade, aliás já manifestada nas preliminares que argüi na defesa do Senador Luiz
Estevão, pelo que se associa, a Defesa, integralmente a todas as manifestações que demonstram
ou indicam a precariedade do rito, que pode resultar no pecado de não tennos um devido
processo legal. Tanto mais - e me socorre o Dr. Rogério Marcolino -, porque o
desenvolvimento, a partir desta audiência, invocando necessidades de novas provas, algumas
absolutamente pertinentes, porque decorrentes da prova ora produzida pela Defesa, maS outras
tantas, como convocação generalizada de tantas ou quantas pessoas que participaram dessa ou
daquelas reuniões, implica a claríssima compreensão de que a representação que ora se processa
deverá ser tratada, sim - desculpe a Defesa -, nas preliminares técnicas argüidas como
denúncia.

Não é agora que se vai instruir a Acusação. A Acusação já fez o seu papel. A Defesa
já fez o seu. Os magistrados, agora, integrantes deste conselho, professam o seu entendimento
relativamente à prova que venha a ser produzida, mas, seguramente, não há que se fazer, agora,
a complementáção da imputação que já está feita, e, sim, o esclarecimento desses magistrados.

De resto, e como último registro, o que espera essa Defesa, Sr. Presidente, Sr. Relator,
é tão-somente conseguir igual competência na preservação dos direitos e garantias do cidadão
Luiz Estevão, do Senador Luiz Estevão, como ele as conseguiu com o requerimento - direito
constitucional que lhe é assegurado - dirigido à CPf do Judiciário, nas palavras claras da
testemunha aqui presente, com a idoneidade e autoridade que lhe presta ao seu depoimento,
resolver o problema dele. "

Mais nada, Excelência.
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1176.

O SR. ROMEU TUMA - É da sala do sigilo? -.
O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - É da sala da CPI do Judiciário: (061) 311-

1176.

O SR. FELIPE AMODEO - Sim, para juntada tão logo ele identifique a origem do
fax, etc, e a data do documento especificamente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acho que a Defesa tem todo o direito de
exigir este documento. Então, peço à testemunha se tem condições de responder à pergunta
formulada pela Defesa à vista do documento.

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - O número do fax é o da minha sala: 311·

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Passo o documento para exame do Relator.
V. Ex" tem mais alguma pergunta?
O SR. FELIPE AMODEO - Se o depoente pode identificar, à vista do documento,

se ele efetivamente corresponde à data do dia 17 de julho, sábado, e se a CPI estava em recesso
nesse momento?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO-É.dia 17. Eu não me recordo seodia 17 é um
sábado. Mas"se for sábado ,ealmente não estávamos trabalhando.

O SR. FELIPE AMODEO - Eu cbamo à atenção do depoente para a data, que é mês
de julho, se não estava em recesso a CPI neste momento?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - A CP! do Judiciário, a Relatoria continuou
com os seus trabalhos em julho e a parte administrativa, a Secretaria, não tinha funcionamento
administrativo.

O SR. FELIPE AMODEO - Sem buscar qualquer ampliação, mas para deixar
absolutamente clara a intervenção do Sr. Pereira de que já teria sido guindado à condição de
testemunha de fato futuro a depor, etc., se a remessa deste documento ao Banco Central pedindo
providências era uma deliberação isolada do Sr. Pereira, a seu bel-prazer, ou uma determinação
da CPI do Judiciário, uma decisão colegiada, com império da CPI do Judiciário?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Quando obtive a Í11formação de que ele teria
feito esse fax, teria solicitado esse fax, ele me informou que foi a pedido do Senador José
Eduardo Dutra, tanto que alerte~ e levei ao conhecimento do Sr. Presidente Ramez Tebet, na
época, que eram fatos que ainda não tinham sido objeto de deliberação do Colegiado.

O SR. FELIPE AMODEO - Muito obrigado, Sr. Presidente. E mais nada.
A SR' HELOISA HELENA - Sr. Presidente, só gostaria de ter acesso ao fax, para

saber exatamente qual o telefone que endereçou esse fax aqui agora. Como o fax chegou aqui
agora? Não entendi porque o fax aqui para serjuntado aos autos. É de onde?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esclareço à Senadora Heloisa Helena que a
Mesa não tem condições nem nós nem um Senador. Eu sei, entendo a pergunta de V. Ex", más
só que o documento foi exibido à Mesa e, portanto, mais à testemunha do que à Mesa, mas a
Mesa admitiu., a pergunta foi exibida pela Defesa. Como ela teve o documento ...

A SR" HELOISA HELENA - Não, claro! Não tem nenhum problema. Só quero ter
acesso ao fax também.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim.
(Intervenção fora do microfone)
A SR' HELOISA HELENA - Não, com certeza todos terão conhecimento, até,

lógico, foi enviado' pelo Banco OK, aqui tem os números de contato e aí, com certeza, se
alguém tiver a mesma "curiosidade" minha. terá acesso também.

- O SR. ROMEU TUMA - S~. Advogado de Defesa, segundo V. EX", esses
documentos estão nos autos?

O SR. FELIPE A.1\fODEO - Perdão, Senador, não compreendi.
O SR. ROMEU TUMA - Só quero saber se estão nos autos. ; ,
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o SR. AMIR LANDO - É, nesse ponto, eu gostaria de dar meu depoimento. Acho
que nós tivemos talvez uma das CPIs menos estriptosas econtamos com o trabalho da Casa, 'que
é fundamental. Evidente, imagino que, como havia sobre o Senador, as pressões eram gerais,
amplas e gerais, e essas pressões não impediram que a Casa • por meio dos seus servidores e da
nossa assessoria, a Cleide estava aqu~ era uma das nossas assessoras principais - prosseguisse e
chegasse ao desiderato que chegou. Sei que pressões não faltaram, porque aqui estava
permanentemente toda a assessoria do Palácio do Planalto e, naquele momento, é evidente que
havia uma pressão.

Mas a minha preocupação, para ser justo e correto, é saber se nesse momento houve
uma tentativa de intimidação contra as investigações em si ou mais restrita à questão do sigilo.
Claro, o sigilo está sob guarqa. Ele é quebr:uio, mas está evidentemente mantido por aquelas
pessoas que são responsáveis pela guarda. Ne.se ponto é clara a lei, é clara a doutrina, é clara a
jurisprudência.

Gostaria de saber disso porque tenho de fazer um juízo de valor, eu preciso fazer um
juízo de valor. E, no depoimento de V. S', ficou um pequeno momento de dúvida. Agora, os
esclarecimentos de V. S' nesse ponto, parece-me que esclarecem o que eu precisava entender.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez TeQet) - Acho que não há mais nada a tratar, a não ser

consultar a defesa, porque ela é sempre a última a fazer perguntas. O Senador Amir Lando
formulou., não sei se S. EX" deseja formular outras perguntas.

O SR. AMIR LANDO - Sim, perguntas complementares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Antes, Senador Amir Lando, quero dizer a V.

EX", para deixar bem claro diante da Casa, que todos sabem como a CPl trabalhou nl1l!l ponto.
Eu não quero entrar no mérito. Essa questão de vazamento, muita gente estava... Eu procurei
fazer o que pude como Presidente, ciente das responsabilidades, fomos alertados inclusive por
autoridades. Acho que a coisa acabou transcorrendo normalmente, embora houvesse
reclamações de vazamento e tudo mais. Fiz tudo, recebi telefonemas, o Senador Luiz Estevão
telefonou várias vezes reclamando disso; outros Senadores também me procuravam e eu
conversava com todos, até que, no fim, não sei... O Senador Geraldo Althoff prestou um graride
serviço, permaneceu presente aqui. Pedia licença até••• Não que devesse pedir licença à Mesa,
mas informava até que ia viajar.

O SR. AMIR LANDO - Eu queria dizer a V. Ex" que não há, de minha parte,
nenhuma repreensão a,este ponto. Sei o que é pressão e sei o que é manter o sigilo bancário.
Evidente que na minha Comissão vazou. E devo dizer a V. Ex' que não tomamos essa
providência mas existiam Parlamentares que eram encarregados da guarda do sigilo. E para
minha surpresa, esses Parlamentares não forneciam, muitas vezes, o documento de maneira
sigilosa, mas explicitamente na televisão davam entrevistas sobre dados sigilosos.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradeço a V. Ex'.
Com a palavra a defesa.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, o depoente teria mencionado eSsa figura

do Sr. Pereira, e de certo modo chamar a atenção acreditando na sua, dele Pereira, boa-fé, a
propósito de providência que'ele tomava. Então, só para complementar, e eventualmente não ser
necessário o retorno do depoente para eventual acareação, mas deixando desde logo claro, se o
depoente se recorda em que dia ou se poderia ser no dia 17 de julho que o Sr. Pereira teria feito
uso de instalações da Comissão para passar um fax para o Banco Central?

O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não me recordo.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, V. Ex' me permite que faça chegar às

mãos do depoente documento que me chega agora às mãos para que ele identifique se teria sido
este o documento do Sr. Pereira?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Permito. E pergunto a V. S' se esse
documento é para serjuntado ou não. '
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o SR. FELIPE AMODEO - Está a: .a, Excelência, juntado pela Defesa,
apresentado em Mesa e requerido ao Presidente que defira; foi juntado e a oitiva das

testemunhas.O SR. Ror -, TUMA - Achei que estava na CPI pelo esclarecimento que o Dr.

Luiz Cláudio fez ante, "\lte.
O SR. PRE:' ~'TE (Ramez Tebet) • Éque a observação do Senador Romeu Tuma,

ilustre Advogado, Dr, pe, é a seguinte: como a defesa juntou muitos documentos, se esse

documento já estava?
O SR. FELIPE AMODEO - Não, Excelência, esse documento foi trazido agora pela

Defesa, daí por que o requerimento ao Presidente para ajuntada, senão teria nominado a página

em que estava. .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. FELIPE AMODEO - Assim como referi que o oficio anterior já estava

juntado pela Defesa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não, Senadora.
A SR" HELOISA HELENA - Estou solicitando uma cópia, que V. Ex' autorize que

seja retirada uma cópia.
O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Vou despachar o documento, Senadora, e V.

Ex' terá a cópiajuntó com o meu despacho, que eu estou admitindo ajuntada desse documento

aos autos.
Antes de encerrar, vou designar uma próxima reunião.
Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra.
ASR" HELOISA HELENA - Depois eu, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, primeiro, solicito que V. Ex'

dispense a testemunha, porque ....
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A testemunha agradece e a Presidência

também pela lembrança.
Temos a!gu!1S outros processos para examinar e temos que decidir sobre...
O SR. JOSE EDUARDO DUTRA - Há uma questão que, a meu ver, não está muito

clara: qual o encaminhamento a CPI vai dar. Gostaria de falar na presença do Senador Luiz
Estevão, conforme tem sido o meu procedimento.

Em primeiro lugar, não está muito claro como vai ser o encaminhamento quanto às
testemunhas. O advogado de defesa fez uma intervenção no sentido de que no entendimento
dele há uma certa perplexidade em relação ao fato de que não cabe mais apresentação de
testemunhas. Para mim não ficou muito claro qual o encaminhamento que a Comissão vai dar
sobre isso. Como recebemos um oficio do advogado de defesa para o Presidente da Comissão
sobre testemunhas que haviam sido listadas por ele, sugerindo que o procedimento fosse feito
através de oficio, não sei se cabe requerimento de nova testemunha. Em caso positivo, - não sei
se é este o momento de se discutir - como há nessa relação uma série de Parlamentares,
Senadores e Deputados, que, pela minha percepção, são Presidentes e Relatores da Comissão de
Orçamento, gostaria que, sendo possível, fosse escutado também o Deputado João Fassarella
como testemunha. Essa é a primeira questão.

A segunda questão, Sr. Presidente, é que há uma coisa cujo encaminhamento a
Comissão vai ter que decidir, porque não costumo ler cartas de jornais, cartas endereçadas ao
jornal • só faço isso quando encaminho uma carta para um jornal e quero verificar se ela foi
publicada ou não. Entre os documentos apresentados pela Defesa, h~ cópias de carta de jornal, e
algumas dela se referem a mim. E entendo que esta Comissão de Etica terá que discutir como
tratar esse assunto, porque são documentos apresentados formalmente pela Defesa, documentos
que se referem a mim. E eu estou cobrando que a Comissão se posicione.

O primeiro foi uma carta ao jornal O Globo, de 29 de outubro de 1999, onde o
Senador Luiz Estevão contesta uma informação da coluna de Ricardo Boechat e diz: "O
Senador José Eduardo Dutra, este sim, é um verdadeiro agente infiltrado c!entr? da Comissão,
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mais interessada em trabalhar sob as luzes da mídia do que para o sucesso das investigações da
denúncia."

Carta endereçada à revista Veja, em 22 de novembro de 1999: "Quem feriu o decoro
foi o Senador José Eduardo Dutra ao vazar para a imprensa incontáveis informações protegidas
pelo sigiio constitucional."

Carta encaminhada à revista IstoÉ: "Quem vazava informações da CPI, inclusive
protegidas por sigilo constituciona~ era o Senador José Eduardo Dutra, que por isso deveria ser
processado por quebra de decoro." '-0...

Carta encaminhada ao Jornal da Comunidade : "Ao contrário, o Senador José
Eduardo Dutra foi quem se incumbiu de sucessivamente quebrar o sigilo de documentos e
investir contra o decoro parlamentar, faZendo vazar informações confidenciais para a imprensa.
São~ Sr. Presidente, as cartas encaminhadas pelo Senador Luiz Estevão, a órgãos de
imprensa: que poderiam ter se perdido simplesmente pelo fato de terem sido publicadas ou não,
mas que S. Ex" as encaminha, formalmente, para a Comissão. Entendo que a Comissão, em
algum momento, terá que discutir esse encaminhamento. Em segundo lugar, quero fazer um
registro, até ,por que foram dadas informações a respeito de servidores que trabalham comigo,
que estavam credenciados junto à CPI. Credenciados desde o início da CPI, antes, portanto, de
que surgisse qualquer informação, ou fato, ou denúncia que envolvesse o Senador Luiz Estevão.
Estavam credenciados desde o início, como era de praxe em CPIs anteriores, em que os
Parlamentares que realmente se dedicam aos trabalhos para os quais foram indicados
procuraram credenciá-los. Quero registrar que esses assessores, que haviam sido credenciados,
deixaram de ser credenciados a partir do momento em que houve aquela deliberação de
centralizar informações sobre o sigilo. Registro que não fui o único Senador, membro da CPI,
que teve assessores credenciados; registro que não há - e ai pode-se fazer o levantamento no
material da imprensa - nenhum órgão da imprensa escrita que tenha publicado documentos
sigilosos da CPI. Há informações. Não há nenhum órgão que tenha publicado documentos de
caráter sigiloso - solicito que possa até se fazer esse levantamento. O único órgão que publicou,
que mostrou documentos sigilosos, especificamente o único órgão que mostrou cheques foi a
Rede Globo de televisão - e ai se poderia verificar se essa gravação foi feita ou não nas
instalações intem~ da CPl e quem a autorizou. Então, apenas esse registro em relação aos
funcionários. Espero que a Comissão, não agora, mas em momento que considerar adequado,
discuta o encaminhamento que vai dar à matéria que faz parte da defesa, que foi apresentada
formalmente e oficialmente pelo Senador Luiz Estevão, a respeito dessas acusações contra mim.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra, cumpre-me
prestar alguns esclarecimentos a V. Ex', não sem -antes dizer que a sua preocupação,
evidentemente, é legitima ejusta. No que conceme à juntada de recortes de jornais, por parte da
defesa, referindo-se a V. sa, a Mesa quer esclarecer que este Conselho de Etica só vai verificar
os fatos constantes da representação. Qualquer outra coisa é iniciativa política ou de outra
natureza dos Srs. Senadores da República, porque senão vamos viver num processo
interminável. Esse processo que estamos examinando não comporta isso. Dai por que respondo
com muito mais razão à outra preocupação de V. Ex' no que conceme à publicação de cheques
pela Rede Globo de televisão, se foram feitas dentro da Casa ou não. Não vou, a não ser que
haja um requerimento, e ai deve ser dirigido à Mesa, porque a CPI do Judiciário já acabou,
qualquer sindicância nesse sentido precisa ser requerida. Acho que não é o Conselho de Ética o
competente para fazer essa sindicância, mas sim a Mesa do Senado, se for o caso. Com relação
ao procedimento, volto a afinnar, evidentemente, vamos ter que pautar por, todos, estarmos
reconhecendo uma deficiência na legislação do Senado da República. Nós vamos trabalhar com
bom senso. nós vamos traPalhar dentro dos principios, dentro das regras processuais que
norteiam...As testemunhas que deferi foi porque elas foram testeml,mhas referidas. Entendo que
não podemos chegar e ficar arrolando a testemunha a toda hora, porque ai não vamos acabar
com o processo. Seria um processo protelatório, o que, aliás, temos que evitar. Sem fazer o
julgamento, decidir essa questão e outras, sem afoiteza, mas não .podemos permitir uma
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protelação a não ser aquela. Eu sei que o objetivo de V. Ex", mais do que ninguém, é esse. Daí
porque, por exemplo, eu admiti as testemunhas - é bom esclarecer - porque são testemunhas
referidas, testemunhas que participaram dos trabalhos da Casa. Vamos admitir, acho que isso
não vai acontecer, é claro, mas só para ser didático, e aí não tenho nenhuma resposta para V.
Ex", que se arrole uma testemunha para ser ouvida de tal e qualjeito.

Antes de· conceder a palavra ainda tenho outro esclarecimento que gostaria de prestar
a V. Ex". Acho que V. Ex' não estava aqui nessa hora. Nós concedemos o prazo de 48 horas
para as testemunhas objeto do requerimento da defesa, que são os Ministros do Tribunal de
Contas e Parlamentares serem ouvidos a respeito por petgun~. que a defesa já fez e o Conselho
tem, por cada um de seus membros, o prazo de 48 horas; portanto, até sexta·feira para formular
alguma pergunta para enviarmos tudo junto e pedir às pessoas que respondam com a maior
brevidade possível, tal qual foi o requerimento do eminente Relator.

Devolvo a palavra a V. Ex'
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Apenas para uma informação. A testemunha

que estou propondo, o Deputado João Fassarella, é citado na representação. Ele não foí citado
aqui a partir depoimentos de outras testemunhas, mas é citado na representação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou deferir essa testemunha até porque se
trata de um parlamentar e ela foí objeto aqui de questionamentos vários. Vou ouvi-Ia da mesma
forma, por oficio.

Agora eu digo a V. Ex" que fonnule a pergunta e que a defesa também formule a
pergunta que entender necessária.

O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, nesse sentido eu acho que nós, hoje, na

ausência de outra legislação, temos o Código do Processo PenaI que se aplica subsidiariamente
em qualquer procedimento. Nós teríamos que pautar realmente esse processo tanto quanto
possível, ajustando-o adequadamente aos princípios gerais e aos procedimentos do Código do
Processo Penal. O Relator deve agir dentro do que é ser o Relator do processo e
automaticamente as deliberações serão feitas pelo Plenário. Só há o Plenário aqui em termos de
deliberações. Acho que seria esse o procedimento mínimo.

Era essa a mínha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito bem.
Pois não.
O SR. FELIPE AMODEO - Por uma questão de lealdade, eu anteciparei a V. Ex" o

posicionamento da defesa com relação ao testemunho requerido do Deputado Fassarella. A
Resolução n° 20 é absolutamente clara em seu art. 15, quando comete a constituição de uma
comissão de inquérite para proceder às investigações necessárias ao processamento da
representação. Logo a seguir, no inciso IV do art. 15° se diz que "apresentada a defesa"...Ora,
essa testemunha foi referida sím na acusação. Não foi requerida quando da acusação. A defesa
toda se estrutura em cima de uma acusação, com enorme dificuldade, Sr. Presidente, porque a
acusação, exatamente porque vaga, dificulta enormemente o trabalho da defesa. Se ela continuar
a ser acrescida de condimento que até aqui não tinha, cada vez que isso acontecer, Excelência,
eu serei obrigado a reiterar o pedido ao Sr. Presidente de devolução do prazo à defesa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas V. Ex". esteja certo de que isso não vai
acontecer. A opinião do Deputado José Fassaretla a Comissão Parlamentar de Inquérito do
Judiciário já sabe. Então, não vou recusar... Não, a fala dele. A informação dele consta dos
Anais da CPI do Judiciário. Por isso, já que eu vou enviar oficio aos outros, vou enviar... Aliás,
é uma

Aliás, é uma alternativa que está se dando até à Defesa, porque ele já se pronunciou de
várias formas. Isso consta dos Anais da CPI do Judiciário. Só que a. Defesa vai ter a
oportu~idade de reinquiri-Io por oficio.
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O SR. FELIPE AMODEO - A Defesa., Sr. Presidente. só está tendo a lealdade de
noticiar a V. Ex" que vai requerer a devolução do prazo para oferecer nova Defesa.

O SR. PRESIDEI'I'TE (Ramez Tebet) - Não. V. Ex' pode até requerer. Agora, se eu
vou deferir ou não, é outra conversa.

O SR. FELIPE AMODEO - Claro.
O SR. PESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex"... Eu dou, assim,...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não, Senador. _..
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA ==-Eu propus essa testemunha em função de que há

outras que estão sendo propostas. Quer dizer, se a Defesa entende que isso pode ser
questionáve~ cabe à Comissão depois analisar. Mas, então, se vale para üm, vale para todos.
Vamos ouvir só as testemunhas que já foram arroladas pela Defesa e ponto.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Bom, ai..
A SR' HELOISA HELENA.,.. Sr. Presidente....
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tem gente que não concorda, e acho que é

assunto que eu já deferi.
A SR' HELOISA HELENA - Claro.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sobre o que deferi, não posso voltar atrás,
porque isso inclusive foi objeto pelo menos de manifestação tácita do Plenário, e eu não posso
decididamente voltar atrás. Se V. Ex' insistir no depoimento do João FassarelIa... Vamos fazer
assim: se V. Ex" fonnular perguntas ao Deputado João Fassarella até sexta.feira, ele será
oficiado; senão. ele não será oficiado. E aí, eu encontrei o tempo para atender. Agradeço a
presença de todos que colaboraram conosco: a imprensa falada, escrita, televisada, aos
funcionários do Senado. E a próxima reunião será oportunamente designada. Eu ia marcá-Ia
hoje, mas considerando que a maior parte dos Srs. Senadores já se retirou, então vou marcar
oporttmamente a próxima Reunião do Conselho. .

(Levanta-se a sessão às 12h39min) .. ' //
I /
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REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999

Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de Oliveira

Neto, apresentada pelo Pr. 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 Presid~nte; PV, por seu Líder na Câmara dos

Deputados; e o PL, por seu Líder na Câmara dos Deputados.

REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999

Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de Oliveira

Neto, apresentada pelo Pr, 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 Presi~ente; PV, por seu Líder na Câmara dos

Deputados; e o PI.., por seu Líder na Câmara dos Deputados.

Estado Civil?'\\ .. ,! ('.. (' ~,d~

Residência? /.)f h·, cc"O~ ~ ,"'-C Co!" (;'" ('-Ji
ProfISsão? t í.; , .... r; c' "(" . ? - tI (. ç.,. d.".· V' '
Local onde exerce sua atividade atualmente? {: t/'. (\e- k~" ... c~ c' i .... .~, \/. (
É pareme, em algum grau, de parte envolvida? .:...':..... ';;;;.~,-.- _

Estado Civil? " SOL TE ; R. o

Residência? S6'N 41.6 &0(.0 fi - AP70·306 .
ProfISsão? hU/lJÚol1Jl9Í?/o PÚ8Úc.o

LocaI onde exerce sua atividade atualmente? Si;NR.])o ?€1)~K'/-l L

É parente, em algum grau. de parte envolvida'? _,!.,fJ=i5::..o::::... _

Nome completo?

Identidade?

Idade?

CPF?

TERMO DE COMPROMISSO

(Conforme art. 203 do Código de Processo PenaI)

;u. ri G.' ,L c 1.,;2C\"'01 fb (J.."{, CJ.6?
05;','" r q i s\P.. o J ''H:

;

21<:\ c....""''\.~·~

:ljf,5.:') li."' .. ~ I, J ·.B

Nome completo?

Identidade?

Idade?

CPF?

TERMODECOMPROMffiSO

(Conforme art 203 do Código de Processo Penal)

f/ell/l/C!SC<J N4tJ~íz:r;5 75/1;f,€oS.
i~r:2.rj ~ SSP/ lZo
~() Ap-/O$'

oJo· ,,~3 ·51:l-~9 .

Brasília. 5 de abril de 2000

O Depoente compromete-se, nos lermos do alto 203 do Código de Processo Penal, sob as

penas da Lei, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado, não sendo obrigado a depor

contra si próprio, nos lermos do art. 5°, LXIII. da Constituição Federal?~

AssínaruraS~':.I\D~) FEDERAL
C~;, '.~->" ,',,;':;\:;:; <: o~,,:v ?ar.::'llentar

gf~_;;·· Od-. J :7;:7
/4 j'"

R~,-/."LL.1 .A=:-=

O Depoente compromete-se. nos termos do art. 203 do Código de Processo PenaL sob as

penas da Lei, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado, não sendo obrigado a depor

contra si próprio. nos lermos do art. 5°. LXIlI.PjConslitUiçãO Federal?

,/ ,Brasília. 5 de abril de 2000

L--
Assinarura
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999

Para·apurarquebm de decoro parlamentar do Senador Luiz Estevão de Çlliveira

Neto, apresentada peloPT: por seu Presidente; PDi 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 Presid~nte; PV, por seu Líder na Câmara dos

Deputados; e o PL, por seu Líder na Câmara dos Deputados.

Of./GSlEIN.O 551199 Brasnia, 16 de junho de 1999.

TERMO DE COMPROMISSO

Nome completo?

Identidade?

Idade?

CPF?

(Conforme art 203 do Código de Processo PenaI)

11//2 C;';;-P7; ~- 6e/hi

J'g(}.SO? - SSP/õr:
!;5p~

07~:2?/. SOj - FZ

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 CPf,
decorrentes do Oficio nO 046/99 - CPI- "Justiça", e de seus desdobramentos.

Atenciosamente,

Estado Civil? a-S4DO
Residência? ..5tJ11't(/ - C. 25 - (.r 5 - .lI. .1..( Z· íl>. ·c J.

~ "') <;,; -;7. 'h . . . J-_J
Profissão? :';-C/'-iC/é.·-1~ t' yw", ;/'Ct.? •/!.f)w/.'1"75 u.:;.i\r

LocaI onde exerce sua atividade atualmente? ,5é/,~:~j &-:h:-~

É parente, em algum grau, de parte envolvida? _~4~'/d::<.n~, ~ _

o Depoente coIÍlpromele-se, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, sob as

penas da Lei, dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado. não fendo obrigado a depor

contra si próprio. nos lermos do ano 5°, LXIll, da Constituição Fede(al:' §/'iJ.-:' /
.' l/i /

. /./
BrasílIa: 5 d~.abril de 2000

, ~/I t:> a. ~, '. ",..,,,/.b(~.v 'gt/C~t';?,Y !
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Excelentissimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente da CPI do Judiciário
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Brasília, 7 de abril de 2000

Atenciosamente

//G~--'~'
~~~

Presidente do Conselho d '. TEBETI e EtIca e Decoro P 1ar amentar

Senhora Senadora,

Exm3 SI"
SENADORA HELOÍSA HELENA
Membro Titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEDERAL

Em atendimento à sua solicitação, encaminho a V. Ex", em anexo,
cópia de fax que a Defesa do nobre Senador Luiz Estevão apresentou e requereu
fosse juntada aos autos da Representação n° 2, de 1999, durante a 4

3

reunião do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, realizada no dia 5 de abril corrente,

OF. CEDP N° "" 12000

___o __

~ '::~~i: ~2t 'c:~'j ~

..... :~.:~~~....;::=;.:~"=~c~~;..--··..·-sE~J~gg~~ii~c ......~::::::·;:i::~::~ ...._.

C(jns,,:~' - ':,', ;:::':c c Decoro pértêmentar
&"'ê.):.: '/2.;- .' ,l,Z2:

,..,ém: l"'J~I~.l. ,(91:?-· ~c::t>:;;:""~':::;;:~'i;'''=-'
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LJ' ~ aoJ'7~J .ck~ ~ tf~
~/~~~/-e-r~.- ' ~'~~ :::t Brasília, OF, 06 de abril de 2000

G-l/O~ -A
.~

Sendo assim, respeitosamente, asseguro a Vossa
Excelência a realidade de que nenhuma palavra minha foi dita à imprensa,
fora aquelas proferidas na própria sessão pública do Conselho, palavras
essas que, tenho certeza, foram perfeitamente assimiladas por todos os
Senhores Senadores presentes e não possuíram o condão de transmudar
me de testem.unha em ac~~~dol' ndo ab"solutamente infundadas as
publicações que pretenderaml'.por- I essa OÓalidade.

Res~~~fios~ ~n:: ~ .
.;Itf!i· ~t6 :?J~Jô

tÕIZ laudlo e Bnlo
/ I

! I

SENADO FEDERAL
Consff:lho de Ética eDec:::c Parlamentar

tf'",[ f' N"~...z:L-
~.11,)(; ~

Fiquei surpreso porque em mómento algum formulei
acusações a quem quer que fosse, sendo apenas no intuito de informar que
prestei as declarações. Fiquei preocupado porque não teria sido essa a
minha intenção, o que. comprometeria o meu depoimento na qualidade de

testemunha.

Tendo comparecido na data de ontem a este Egrégio
Conselho, na qualidade de testemunha, li com surpresa e preocupação
algumas reportagens acerca do depoimento que prestei. Os textos
mencionaram que eu compareci como acusador do Senhor Senador Luiz

Estevão.

Excelentíssimo .Senhor Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal Senador RAMEZ TEBET

o1922 Quinta-feira 22
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TESTE:\fUr\l1HARROlADAPELOPRÓPRlOLUIZESTEVÃOADMTIIQUEFOI.Mv1EA.ÇADAPELOSE"JADOR

FOlllCM PARA o sa4AIlOR DE NOVO, FOI BOM PAlIA o sa<ADOIl FOIIlUIH PARA o SSlAIlClR

==:u=~r:.d~%~:=, ~:::~=.7::J:=~:~:=~~~=~. ~~:J:a:::'1::'===qur

I
Testemunha de defesa confií.1na :
ameaça de Estevão a assessores
Acusação 1U1 Senado é 50 aberto por sete partidos'de

que~t;ria ~~:~o~~: :sa:~
pressroTUIdo téemcos. da CP! para difiadrar as in-

para dificultarapuroç&; ~~~do~Rt':
ROSA COSIA mühóes repassados às obras

• do fólUI1I trabalhista de São

BRASll.IA - O asses- Paulo. Foi uma sessão cons
sordaCPldoJudiciá- trangedora.Estevãoeseuad
rio, Luiz Cláudio Pe- vogado Felipe Amodeo agi

drito, confinnou ontemqueo ramcomoseassuspeilasexis
senador Luiz Estevão tentes contra o senador - de
(PMDB-DF) ameaçou pro- que teria participadodessees
cessar a ele e a seus colegas quema-sedevessem exdusi
de trabalho pela suposta di- vamente a falhas da assesso
vulgaçãodedocumentossigi- riadaCPL

~::=-das investiga- Osservido~~~
são. Ouvidos cida Calha0,
como testemu- S pareciam inti-
nhas de defesa ERVlDORES midados. No
de Estevão no decorrer dos
Conselho de REClAMARAM ttabalhosdaal-
Ética e Decoro missão, eles se
Parlamentar QUE FORAM 1IIOSllõlIaIlIdes-

~~~ INTIMIDADOS ~=:
co Naurides de Estevão em
Barros tiveram "cercar~ o Ira-
de passar pelo constrangi- balho de cada IIDI. Uma das
mento de uma acareação, a iiüciativas de Estevão, agora ,
pedido do relator Jefferson qualificadacomo "preocupa- ;
Péres(pDT-AM). ção em saber quem mexia :

Orelator fez o pedido para com os papéis da CPF. foi o
checar quem dizia a verdade: de pedir nome, fun~o e ma- :
Pedrito. então encarregado tricula de cada um deles. .
da coordenação dos traba- Pêres garantiu ontem que :
lhos da CPI, ou Naurides, até o mês de maio concluirá :
que negou a ameaça durante o parecer que senirá de base '
o depoimento, embora tenha para os parlamentares cassa- ;
sido quem atendeu ao telefo- rem ou arquivarem o proces- .
nema do senador.' 50 contra Luiz Este'o-ão. :

Ees foram arroiados co-
mo testemunhas de defesa 11 Co/abcro" Eli::ab<rh Ú>p<$ 1.4~'.. :
Por1.uiz Este\-ão em proces- d.a Es:mfD1 .
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No depoimento seguinte o
cheie administrativo da CPI.
Luis Cláudio Pinto. relatou que
apõs o teJeionema, Naurides
lhe comunicou que Luiz Este
vão estava nervoso. havia re
clamado do vazamento das in
formações, disse que uma jor
nalistaestava de posse de che
ques enviados pelo Banco
Central à CPI protegidos pelo
sigilo e que os vazamentos p0
deriam acarretarprocessos ju
diciais futuros. Diante da con
tradição, Jeferson Peres solici
tou a acareação. De volta ao
Cooselho. na presença de Es
tevão, Naurides confirmou o
teor da conversa. .

- Tudo que ele falou eu
confirmo - disse Francisco
Naurides.

- OSenado cassou um pre
sidente da República. Não se
rá um problema com um sena
dor que irá dimmuir nossas
funções - disse Luis Cláudio.
informando que·já participou
de várias CPls.

OsenadorJosé Eduardo Du
tra questionou Luis Cláudio
se. em uma reunião dos técni
cos com a direção da CPI. um
dos funcionários se maniies
tou dizendo que "a corda arre
bentaria do lado dos mais fra
cos". Na reunião Estevão teria
dito: "Evai sim", ou seja, que a
corda arrebentaria sim do la
do dos mais fracos. Luis Cláu
dio respondeu que. nesta reu
nião. houve uma concordân
cia quase unânime de que a
corda arrebentaria do lado
dos mais fracos. ou seja. dos
técnicos.

Luiz Estevão acha que os
depoimentos dos técnicos re

I presentaram um ponto positi·
vo para sua defesa. "

tiNADO FEDER..\l
Conselho d: ~;;.:3 ~ ~~..~~~!"r- ~;:ti:::~r;:)!F.r

.éEP N'_Cld..-I..:z:L-
fls. L2d..í.. _
~

Testemunhas de
Luiz Estevão
fazem acareacão
O '"G~PBtJ ~;O

Senador considera
depoimento favorável
à sua defesa G&/J'a1e

Maria Uma

• BlUSluA. Arrolados como
testemunhas de defesa por
Luiz Estevão (pMDB-DF) no
processode cassação porque
bra de decoro parlamentar.
dois luncionãrios do Senado
requisitados pela CPI do Judi
ciãrio tiveram de ser acarea
dos para confirmar que o se
nador ameaçou processar os
técnicos caso fossem coniven
tes com o vazamento de inlor
mações sigilosas que envol
vessem seu nome ou empre
sas. Oprimeiroa depor na reu
nião do Conselho de Ética foi
Francisco Naurides Barros. Ao
relator Jeierson Peres (pDT.
AM) ele confirmou ter recebj
do uma ligação do senador. no
período em que loram noticia
das informações sobre liga
ções bancárias e comerciais
com os proprietários do Gru
po Monteiro de Barros. mas
não entrou em detalhes sobre
a conversa..

"';~~~,:.~~~

incluindo a secretária Dult:ída
Calha0. pam:iam intimidados.
Eles. que. no decorrer da comis
são. tttosIlavam-se dcsconfortll
Vl:i5 pela 1nsisTtnda de Estmo
em "cercar" O trabalho de ada
um, dmm mão ao serwlorpor
tuagidocomoapu. UmdosJan..
ces de Estevão, agom tido como
"uma preocupação em saber
quem mexia com os paptis da
CPI",foiodepedirnome,funçiD
ematril:uIade cada umdeles.

AdatadapróximareuniAodo
Conselho de Ética ainda não foi
marcada. O relator informou
ontemque.ali! 1II2io. concluini o
parecer que~d~!nse para
os parlamentares c:assarem.ou
arquivarem o processo COntra
LuizEstevão. ApeSardinioque
rerentraremdeta1hesarespeito
das3lne2çaSqueEstevãoteriafei_
to a funcionários do Senado.
Péres classificou o episódio de
constrangedor. O relator garan
tiu aindaque Ilào vem recebendo
pressão no u:abalho. "Ninguém
ousou fazer isso porque estou
impondo respeito'. reiterou.

arrebentar do lado mais fraco".
falou oassessor. Barros disse que
omiúu a informação porque não
havia entendido a pergunta do
relator. Luiz Estevão e oadvoga
do dele. Felipe Amodeo. agiram
como se as suspeitas existentes
contra o senador se devessem
exclusi\'3mentea falhas da asses
soria da CPI. Os servidores.

CASO LUIZ ESTEVÃO

Estevão (com Amodeo): só um funcionário COnfilTllOU ameaça

des foramacareados.a pedidodo
relator Jefferson Péres (PDT
AM). Orelator fez opedido para
checar queni dizia a verdade:
Barros. que negou a informação.
embora tenha sido quem aten
deu ao telefonema do senador.
ou Pecirito.

"Nautides disse que o sena
dor afirmou que a corda poderia

Ja<'M"t l(:- BllAill;
6"hl.é'a'~

Servidores negam constrangimento
Gen!dc:)s assessores do Senado que

trabalharam na Comissão Par
lamentar de lnquento (CPI) do
Judichirio. Francisco NaUrides
Barros e Duicida úlhao. afir
maram ontem não teremsesen
tido ameaçados peIo senador
Luiz Estevão (PMDB-DF)
duranteas investigaçõesda CP!,
que apurou. entre outras
denUncias. o envolvimento do
senador na construção da obra
superfaturada do Fórum aaba
lhista de São Paulo. Mas o ter
ceiro assessoradepor. Luiz Qu;_
los Pedrito. que era o chefe dos
servidores da CPI. conflt'lIlOU
que houve consaangimento
após o requerimento apresentã
do por Luiz Estevão. pedindo
j~r~hnaçõessobretodososfun_

, .llirios da comissão.
Luiz C3rlsls confirmou que o

senador ameaçou proCessá-lo e
os colegas de trabalho deIe pela
liberação de documentos sigilcr
50S. Ouvidos como testemunhas
de defesa de Estevão no Conse
lho de Ética e Decoro Parlamen
tar do Senado.~ e NaUri-

~~~":~~~
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Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Excelência, por seus advogados que subscrevem a presente,
expor e requerer o que segue.

ESCRITÓRIO DE ADVOCA.ClA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3" andar
20021-060 Rio de Janeiro Ri Brasil

TeL(2I)5325592 Fax(21)2629402
e·mait: esaitorio@amodeo.adv.br
home pil~ www.amadeo..adv.br

Felipe Amodeo (inse. 26.280/RJ e 145.334NSP)
José ADlonioda Silva J,mior (inse. 33.313)
Rogério MarcoJini (inse. 76.173/RJ e 145.335NSP)
Afonso Dostri (inse. SO.6021RJ e 145.333NSP)
Alexandre Almeida (inse. 88.S13)
MarcoMoura(insc. 90.303)
Cluistopb MiJewski (inse. 94..259)
Flávia Rometo (insc.95.336)
NathaJia de Faria (insc. 96.661)

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

~~ +- ~ .J7/S-~/
/. ./

~v~' .

02· (f) ..<-p j;f~
?~

Em reunião de OS.abr.OO do Conselho de Ética

e Decoro Parlamentar, Vossa Excelência deferiu a inquirição por ofício

das testemunhas arroladas pela defesa, acolhendo a única questão

então sugerida pelo Senador Luiz Estevão, e facultando aos demais

Senadores integrantes do Conselho o prazo de 48 horas para também

encaminharem à essa Presidência outros eventuais Ejuestionamentos

a serem formulados àquelas testemunhas - Ministros do Tribunal de

Contas da União e parlamentares ex-Presidentes e ex-Relatores

Gerais da'Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional.

Ocorre que o procedimento adotado por Vossa (

Excelência no que pertine à in~uirição de testemunhas _

procedimento esse acatado tacitarT!ente pelo órgão colegiado _

privilegiou a defesa, em homenagem às garantias constitucionalmente

L:\EFAlCUENTES\WIZESTfVÃOlCONSrno.lCEIlFOEF\P07ASROO.OOC SENADO FED:R.'\L (\

C"~selhcde Éiica e D,::c.::r:: :':; ::mentar
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asseguradas, com a oportunidade de sempre inquirir por último o

depoente, após O questionamento de todos os integrantes da

Comissão.
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?HONE NO. : SS 21 2$294132

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO
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number of pages:
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Procedimento nO 02/99 do Conselho de Ética
eOecoro Parlamentar

secetaria-Geral da Mesa do Senado Federal

(G1) 311-3264

(61) 22.5-7248

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Doutor Raimundo carreiro Silva

07.abr.OO

Fax:

'resa/firm:

Data/date:

De{from:

Para/to:

{.-

!

~
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L'/;pf~/4'17'~~
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Assim, é a presente para requerer a Vossa

Excelência que, em observância ao procedimento já fixado por essa

Presidência e acatado pelo Conselho, seja dada vista à defesa dos

questionamentos eventualmente sugeridos pelos demais Senadores,

antes da expedição dos respectivos ofícios, de modo a que a defesa

tenha op0r:tunidade de oferecer quesitos complementares.

Evidentemente, esse entendimento deve

prevalecer mesmo na hipótese da substituição do depoimento pessoal

da testemunha por sua inquiriç~o mediante a expedição de ofído.

Termos em que,

e. deferimento.

Mensagem/message:

Prezado senhor,

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2000.

Rogamos a Vossa senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

Esdarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na forma e no
prazo aque aludem os artigos 10 e20 da lei 9.800, de 26.maio.99.

~JL/\IR~o Marcolini

Eale 'ae-s<mlle contim lnfonnoçllo confldenclol e ~.do aeotlnodo opena. a conhecimento do destl..~rlO.se o
&dtor deste fac-:sím:He não for o cfe.stJnatirio Incilado, ou pcw:oa por eJe autorizada, estãri Incom:::ndo em
lle\l3l11lad8 can~dooo ao dl!$l:lllatáno, de<trullll!o-o • no todo .... em ""n•. ou dei••e apo_ndo , "'...... quo
lIle 1=\"" c!I<l\l3do " m80s ._ ou foTtultal1lenle, .endo taml>em ""lia' sua l't!produçáo ou dlvU/gae:lo 00
conte6do, mesmo que ""Telal. se Vod "",,,!leu este~mUe em razlio de ouelQuer eQuIvoco, por f<r<or ;nforme
... lmedllltllmente,por tdelone, e ...._..,.. o origl.al alrllvés do oeMçg po....l '
lbhltclmlk coZUllDJ prJTtkged aod coatldd11lalJft~a rattcd~ unir for lbe WtOrCM lndlndull arcDllt}· o'amI.Ili!.l\l'. frfl'lr
lWlc'.rlh/$[""ltI><ÚO/",oltdrtdplnlorl8'llr"'P'OJfb"lord<l~U"'lh<I",,""mn<ipknl.lt'''OOI.~IU

d1_..... lllI.~dtlllOror"'ll!'tIl·Eu:tto1lIe,_""rMllllo<rlml""'"olstlo •• Jry.. IIu'~r«<t\'tC!thl<r.e.ima<;."'n,..

pltmlmmtd!aU!YfrOd!J'tlS~~thekkplta1tc.ndRhn'utbe1lri81=lftc1mDttousaflhe.~'c~(~'l\ÍlfltJr~tJtI~l'\kt.
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ESCRITÓRIO DEADVOCAClA
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ESCRITÓRiO DE ADVOCACIA
FEUPEAMODEO

Excelentfsslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Excelência, por seus advogados que subscrevem a presente,
expor e requerer o que segue.

Em reunião de OS.abr.OO do Conselho de Ética

e Decoro Parlamentar, Vossa Excelência deferiu a inquirição por ofício

das testemunhas arroladas pela defesa, acolhendo a única questão

então sugerida pelo Senador Luiz Estevão, e facultando aos demais

Senadores integrantes do Conselho o prazo de 48 horas para também

encaminharem à essa' Presidência outros eventuais questionamentos

a serem formuladds àquelas testemunhas - Ministros do Tribunal de

Contas da União e parlamentares ex-Presidentes e ex-Relatores

Gerais da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional.

asseguradas, com a oportunidade de sempre inquirir por último· o

depoente, após o questionamento de todos os integrantes da
Comissão.

Evidentemente, esse entendimento deve

prevalecer mesmo na hipótese da substitUição do depoimento pessoal

da testemunha por sua inquirição mediante a expedição de ofício.

Assim, é a presente para requerer a Vossa

Excelência que, em observância ao procedimento já fixado por essa

Presidência e acatado pelo Conselho, seja dada vista à defesa dos

questionamentos eventualmente sugeridos pelos demais Senadores,

antes da expedição dos respectivos ofícios, de modo a que a defesa

tenha oportunidade de oferecer quesitos complementares.

Termos em que,

e. deferimento.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2000.

I.:IDA_..$\LUI%!$ll!\r~O\COIcSr.teA\C!DPIl'-'1l'<l7All'lCe.ooc

Ocorre que o procedimento adotado por Vossa \

Excelência no que pertine à Inquirição de testemunhas _(~
procedimento esse acatado tacitamente pelo órgão colegiado _~

privilegiou a defesa, em homenagem às garantias constitucionalmente

(\
L:\EÇA\~3tWlo\co:fs;mQ.\rop'EF'\P'01ASROOCOC

S:::l';AOÜ FEDE~.Al

Conselho de Etica e Oêcnro Pal1amem;;r

REPw u.2 IH
Fls. tJ3/~
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Transmlsdo de fae-sfmlle
(fax transmlsslon)

Excelentlsslmo Senhor Senador presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

07.abr.OO

(61) :311-3264

(61) 22~7248

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO q2/99 desse egrégiO Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Excelência, por seus advogados que subscrevem a presente,
expor e requerer o ~ue segue.

seeretaria-Geral da Mesa do Senado Federal

felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Doutor Raimundo Carreira SIlva

Data/date:

De/from:

Para/to:

Empresa/firm:

Tel./phone:

Fax:

Nll de p6ginas/

number of peges: 03

Ref.: Procedimento na 02/99 do Conselho de Ética
eOecoro Parlamentar

Mensagem/message:

Prezado Senhor,

Rogamos a Vossa Senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégio Senado Federal, apetição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na forma e no
prazo aque aludem os artigos 1° e20 da Lei 9.800, de 26.maio.99.

~/\
1~o Marcolini

Em reunião de OS.abr.OO do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, Vossa excelência deferiu a inquirição por ofício

das testemunhas arroladas pela defesa, acolhendo a única questão

então sugerida pelo Senador Luiz Estevão, e facultando aos demais

Senadores integrantes do Conselho o prazo de 48 horas para também

encaminharem à essa Presldênda outros eventuais questionamentos

a serem formulados àquelas testemunhas - Ministros do Tribunal de

Contas da União e parlamentares ex-Presidentes e ex-Relatores

Gerais da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional.

oi:'

Ocorre que o pr~cedimento adotado por Vossa~
Excelência no que pertine à Inquirição de testemunhas _ '

procedimento esse acatado tacitamente pelo órgão colegiado _ .

privilegiou a defesa, em homenagem às garantias constitucionalmente
o • ~

SENADO FEDERAL
I.:\P'A\~ l!mV.\o\CQNStrl~\C!DIOWQ7AaJlOO.ooc COI1S8lllo de ÊIiCa e Decoro ParlamenJar

.&il-N'~~~ ..
fII. Ir.?':? ...;~em;..

Este '.e-slmlle conblm InfOntNlçao confldencl.1 e reeerv.dc dcstlnadll ap"nas. conhecimento do destlnatarlo. se o
leitor deste fac-slmna nlio for O destinatário Indicado, ou PGJ80lI por ele autori:ada, oneril Incorrendo em
1le\JIIldadu sonegandooo ao deetlnl~rlo, destrulndo·o • no lOdo ou mil parti! • ou dele se opa...ndo , mosmo quo
lha tenlla cIlagado u mIas .berto 011 liITIuItamente, sendo lambem Ilegal sua reproduçao ou dlvulgaçao dO
conte6do, _ quo ...n:lsl. se YQçi Rl:lIbllll este flle-s/mllo em r.:ao de QUalquer equIvoco, por favor informe·
nos imediatamente, por telefone, e relllllm-nOl o orlglnol através do &eMÇO PQSÜlL o

Thb f.aImlk CIlIl1lJJu prltIlfg1:d and CllIlIIdfIllIlIl1lr_aUoo Iltll:oded unl1 for lhe use ar lh.lDdn-ldUlll1r ,nUlr ••_ ,how. Ir Ih,
....deroflhll:b anl lhe /ntcXldcd ~pJeolorlgrlll ...p<lt1JÜl" r...deUvcrioS 1110 tll.lnteodod .wplcnt. h' II .otalluwnlI.
dlmllllult, 11l1l:rcep~deslrO, ... CIlpj'lIlo 1baI1IllID. "hlch may l'lI<UlIlo criml.a1 vIaIaUe•• lr 'ou tlll\" =1"'" tbls f,<>ima. in aTOr.
p..... lmlll<dWely Dod1'y li!OIlh.t.lcph...8Ild"'lu,.. lhe or\gfJlal faClbnlle lo ... Illh~ lho...Id~, ,ia Ihr llU't.1 setVll~.
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asseguradas, com a oportunidade de sempre inquirir por último o

depoente, após o questionamento de todos os integrantes da
Comissão.

Evidentemente, esse entendimento deve

prevalecer mesmo na hipótese da substituição do depoimento pessoal

da testemunha por sua inquirição mediante a expedição de ofício.

Assim, é a presente para requerer a Vossa
Excelência que, em observância ao procedimento já fixado por essa

Presidência e acatado pelo Conselho, seja dada vista à defesa dos

questionamentos eventualmente sugeridos pelos demais Senadores,

antes da expedição dos respectivos ofícios, de modo a que a defesa

tenha oportunidade de oferecer quesitos complementares.

Termos em que,

e. deferimento.

R.io de Janeiro, 07 de abril de 2000.

SENAllO FEDERAL l'"r::~
GABL"iETE DO SENADOR JOSÉ ED'Ç.-\.ROO DUTRA

s:.<- =- ~

1f6~~r~
~~~
~~ília, 06 de abril de 2000.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Excelência, com o objetivo de encaminhar a~
questões relativas as infonnações que serão prestadas pelo Deputaào João
Passarela.

1- Quando ocorreu o contato do Deputado Fassarela Com o Senador
Luiz Estevão relacionado ao caso do orçamento do Poder
Judiciário?

2- O que foi tratado neste encontro'! Explicar detalhadarnente o que
aconteceu na época.

Nada mais havendo para o momento, apresento meus votos de
estima e consideração.

Atenciosamente,

:Exmo Sr.
Presidente do Conselho de Ética do S~nado Federal
Senador Ramez Tebet
NESTA

Senado Federal - Anexo II - Ala S9nador Alexandre Costa. Cabo 7. Subsolo
Tels.: (061) 311-2391n397 Fax: (061) 323.3053

70165.900· Brnsüia. DF'

l.:\~'A\CUE>mS\l.lr.%ESTõV!O\CONS:rnCA\CEOP~E"'P07AllROO.OC:

SENADO FEDEAAL
Cn'1Selho <le Éli\:a eDmll:) Parlametlla!

~w 0;1- I~
. -?/:

Fls. (?;Jf.7 ...,~
,Z2>

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética eDecoro Psr1amentar

&.LN"~12
As. Iv? $.:. c
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Folha de Rosto para Facsimile
i .

Wf'-A~~ Mtkcdi;"Para:
Empresa:__-.,.... _

Telefone: ~=_~::__

Fax: ?2! z.'Z - q y O g

De: Raimundo Carreiro Silva
Órgão: Sedretaria-Geral da Mesa do

Senado federal
Telefone: (0**61) 311-3264/3269

Fax: (0~*61) 225·7248

01938 Quinta-feira 22

Data: --"- _

N.o de págs., incluindo
esta folha de rosto: _ Senhor Presidente,

NOTA:
Em caso de não recebimento de todas~ .
contatarpelO$ telefones (0""61) 311-3264/~~~' ou ilegfvel, porfavor

~o("'-r~ eM Se-t.r' fdU~~
~f-( "'- tx-e 19-)1' r ~~. .

{ , Y-' ~A~ Attd~

(~

Dirijo-m~_a V. Excelência, COm o objetivo de encaminhar as
questões relativas as informações que serão prestadas pelo Deputaào JoãoFassarela

J- Quando Ocorreu o contato do Deputado Passarela com o Senador
Luiz Estevão relacionado ao caso do orçamento do PoderJudiciário?

2- O que foi tratado neste encontro? Explicar detalliadamente o que
aconteceu ~.~poca.

Nada mais havendo para o momento, apresento meus votos deestima e consideração.

A.te~ciOSarnenre,

ªliNADO FEDSctAL
'~~~~~~ro p~':;.ar
R.c.f!..-=~" ó'~ !..Z:L
-.. -;f?.:f?-s.aa...F_.. - ...",. n -Ala""'do' Alnaa", c__ Cab.~,_p;

Tels.: {061) 311-2391/2397 Fax: (061) 323-3053
70165-900 - Brasília. DF

Exrno Sr.
Presidente do Conselho de Ética do Senado Federal
Senador Rarnez Tebet
~

SENADO FEDERAL
Con$elho de éica e Decoro Partameill

arg~Lw--4d::-.'.2L...
r
itL/36:ez-. .
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP W 24/2000 Brasília, 10 de abril de 2000 OF. CEDP N° 1212000

Senhor Ministro,

Brasília, 10 de abril de 2000

SENADO fEDERAL
Cnr.selhc ele ái;:a e Oecom P!!rlamenmr

~N"~ i '19
PoS. \'1~8-,-

.. Cala: 11: /}Ú •.'!)P.t!

Senhor Presidente,

Submeto a V. ExA ofícios a serem encaminhados, conforme decisão
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, às autoridades nomeadas às fls.
178111783 dos autos da Representação n° 2, de 1999.

ExmoSr"
SENADOR RAMEZ TEBET

.Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL-

Tendo sido V. Ex· arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conse1hó, no sentido de
que V. Ex·, pela elevada função que desempenhou, seja ouvido por escrito,
tenho a honra de solicitar de V. Ex" resposta à única pergunta formulada,
conforme transcrita a seguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, s~ a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex" a maior brevidade
possível., tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo, mais uma vez, a colaboração de V. Ex·, subscrevo-
me

Atenciosamente,.,
/. . - :.::::-~....:----

~~~-'- -
Senador RAMEZ TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

.! ".';;~' .

Exmo Sr.
MINISTRO PAULO AFFONSO MARTINS DE OL . TElRheret~ria.Geral oa "'P.$.' /'

SHIS QI-5, Conjunto 14, Casa 6 Doe: ()r CE.DP M J.!,/ata
BRASíLIA-DF ~:. '1.: ~'j.

SENADO FEDERAL 1---.......- _

r·~,s..lt'" de I:tica e Decore Parlamentar : .. ';11": MW. 'lJ1JU/ii JIFr:IJt()J.itkr.Mil?í
,1).1" NO - OL 1..:l1..-...A... I\. D. r/ '. Ir

~ , :"':::"~If;tJte"?'''~
~:\ 3"l ; a:llcu'a:
j .. (1~
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OF. CEDP N° 1312000

Senhor Ministro,

Brasília, 10 de abril de 2000 OF. CEDP N° 14/2000

Senhor Senador,

Brasília, 10 de abril de 2000

Tendo sido V. Exa arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos aufos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. E~, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. Exa resposta à. única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir.'

"Se pode o consultado infonnar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Canselho, se a qualquer

. tempo joi 'procurado pelo Senador Luiz Estevão com
q~quer pleito que dissesse respeito a ,!bras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?!'

Aproveito a oportunidade para sollcilaf a V. Exa a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, acontar do recebimento do presente.

Agradecendo a sempre constante colaboração de V. Ex", subscrevo-
me

Atenciosamente, .
-7 ./ ,

.,'" -~......--- .
. ./1C, '-~

. sénidor RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Tendo sido V. Exa arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. Ex"; pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. Exa resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senadi:Jr Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRTde São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. E:r a maior brevidade
possíveL tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. E:r, subscrevo-me

Atenc!gsamente, ~..'~
~/ ,--,,_.-.:' -_ ....

..::.. 7'>- '-"'----"1 __o ...:-.-

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

ExmO Sr.
MINISTRO MARCOS VINICIOS RODRIGUES VIL
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Setor de Administração Federal Su~ Quadra 4, 2° andar
BRASíLIA - DF SENAOO FEDEAAL

':~ de Ética eDecoro Parla.menlar
NO ~ J 'l'l

fls. _ \'),-\Q j"npt

Exrn° Sr.
SENADOR RENAN CALHEIROS
SENAOO FEDERAL

SENADO FEDERAL
r'!' .• de tlica eDecoro Parlamentar

~r:' J.. J <1'1
I \ ""\ 4'
------- }.,{'J:é

j
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N° 15/2000

Senhor Senador,

Brasília, 10 de abril de 2000 SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Jenc\o sido V. Ex" arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autós da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo CoiJselho, no sentido de
que V. Ex·, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. Ex· resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex~ a maior brevidade
possível, tornando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. Exa, subscrevo-me

Tendo sido V. Ex· arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. Ex·, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. Ex· resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o consultado irifonnar, paia efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex· a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. Ex', subscrevo-me

Atenciosamente,

~~
.-.~~ -se~;;~T \

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

OF. CEDP N° 16/2000

Senhor Senador,

Brasília, 10 de abril de 2000

ExmO SI.
SENADOR NEY SUASSUNA
SENADO FEDERAL

SEN.A.OO FEDERAL
Cc.' "-"lhO de Ética e Decoro Pal1amentar

~N" 2. 1_~'1

Fi, J91..\-3:-_í.....cL.

~ - ..•_-- --- .
Secrelari•. Ger.1 na ·.~.a

lltíéi.uicu ",'

u '2

Atenciosamente,
.;;..-:> ~:.---

,--..e-~ . I"'"

- Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Pa.:-Iamentar

ExmO SI.
SENADOR CARLOS BEZERRA
SENADO FEDERAL

SENAD0 F:DEP.AL
r -"S!'!lllO de 1:tica e Decoro Pal1amenlar
~ .., no
~N" '- 1---l..L-

ris \~'-\3
. ~>fV
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N° 1712000 Brasília, 10 de abril de 2000

Atenciosamente,
....,

/.. ....- - ~ , --
-;--...c...-·....'")-~·:~Z~

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Tendo sido V. Ex· arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão. nos autos da Representação n° 2. de 1999, sob
apreciação neste Conselho de ~tica e Decoro Parlamentar. e mediante
requerimento da Defesa; aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. EX-. pela elevada função que desempenhou, seja ouvido por escrito,

. tenho a honra de solicitar de V. EX- resposta à única pergunta formulada,
conforme transcrita a seguir:

"Se pode o consultado itifonnar. para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Consel/w. se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex· a maior brevidade
possível, tornando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias. a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. EX-. subscrevo-me

\...! \:

';

SENADO FEDERAL
Co.'s~lho de Ética e Décoro Parlamentar
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Senhor Senador.

ExmO Sr.
SENADOR GILBERTO MIRANDA
Rua Campos Bicudo, 98, 170 andar
04536-010 SÃO PAULO - SP
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Brasília, 10 de abril de 2000

Senhor Deputado,

OF. CEDP N° 18/2000

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Tendo sido V. Ex3 arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Eti.ca e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. Exa, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
~ honra de solicitar de V. Exa resposta à única pergunta formulada:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex3 a maior brevidade
possíveL tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. Ex3
, subscrevo-me

Atenciosamente.

-/'/ ~-~.-'
.~sii~EZT~BET ..

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

ExmO Sr.
DEPUTADO IBERÊ FERREIRA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Anexo IV - Gabinete 609

SENADO FEDERAL
f'..onselho de Étiéa e Decoro Parlamentar

~N"--.i 1 9'1
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SENAOO FEDERAL
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR CONSELH() DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP~ 19/2000

Senhor Deputado,

Brasília, 10 de abril de 2000 OF. CEDP~ 20/2000 .

Senhor Ministro,

Brasília, 10 de abril de 2000

Tendo sido V. Ex· arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autÕs da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselhó de :Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. EX-, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. EX- resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o conSultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?" '

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex· a maior brevidade
possível, toIIlando a libérdade de lenlorar que' pelo Conselho fois~geri~o o
prazo de dez dias, a contar do recebimento dó preSente.'· . . . .

Agradecendo a colaboração'de V. E:t, subscrevo-me

Atenciosamente,
.' /7 __....-.;:;.~

~-,r~ .. I'

'" senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

.~

\ '

"

ExmO Sr.
DEPUTADO ARACELY DE PAULA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Anexo IV - Gabinete 201

SENADO FEDE.RAL
Ç~nselho de Ética e DeçoõO Parlamentar

~_no__2.._/~
F1s.t'\ '18

Tendo sido V. Exa arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da RePresentação 0.°2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. EX-, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. EX- resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a§eguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer
tempo foi procurado 'pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Exa a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. Exa
, subscrevo-me

Atenciosamente,
--:::;> • --

~/---. ~---.
_., se~~ZTEBET '"'

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar .

ExmO Sr. Secrelõria·Ger:l' ri:>

MINISTRO HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO Ooe.: ....:'2" _ :J
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ' ,. (..: 1) lQ / J'~2Q
Setor d~ Administração Federal Sul, Quadra 4, r andar No' ;Is.: .{r---------__
BRASÍLIA - D~EI';f..iJO FE..:'E;; .... ó. ll1esii~o: ll\..t). niLçG:

:·:·:,~·;:;l",,:'~.··::;;:a':~:::.·.:·.;:;":,...:=.•.,," I:'ecebio~ por. :\}C??;:
~p:1' <.' ..- ~9···· I· .Ficu:.': .'~ I

~ê •••. \'~'-4~""" -." .- _;,(_J_...;)./-::::--/
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Brasília, 10 de.abril de 2000

OF. CEDP N° 2112000

Senhor Ministro,

Brasília, 10 de abril de 2000
SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N° 25/2000

Tendo sido V. Exa arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação n° 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho, no sentido de
que V. Exa, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. Exa resposta à única pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em pF:ocedimento que tramita neste Consel/w, se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do TRT de São Paulo?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Exa a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Agradecendo a colaboração de V. E~, subscrevo-me

Atenciosamente,
.•..-, ~,,:--'_' - .~. - \ \

~.c;-~ .

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Deputado,

Tendo sido V. Exa arrolado como testemunha pelo nobre Senador
José Eduardo Dutra, nos autos da Representação n° 2, de 1999, na reunião deste
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar realizada em 5 de abril corrente, e
conforme decisão desta Presidência, aprovada pelo Conselho, no sentido de que
V. Exa

, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho a
honra de solicitar de V. Ex" respostas às seguintes perguntas:

1) "Se pode o consultado infonnar, para efeitos de prova em
procedimento que tramita neste Conselho, se a qualquer tempo foi
procurado pelo Senador Luiz Estevão com qualquer pleito que dissesse
respeito a obras de construção do prédio do TRT de São Paulo";
2) "Quando ocorreu o contato do Deputado Fassarella com o Senador
Luiz Estevão relacionado com caso do orçamento do Poder
Judiciário?";
3) "O que foi tratado nesse encontro? &plicar detalhadamente o que
aconteceu na época."

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex~ a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebimento do presente.

Atenciosamente. .
.-...~";-;-

./~_:"~~}'.~~

. Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

\ .' '. -

ExmO Sr.
DEPUTADO JOÃO FASSARELLA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Anexo 1II, Gabinete 283

SENADO FEDERAL
C"nseiho de l:lica e Decoro Parlamentar

~N° z.. ,99"
Fls. \ ~$"" I S
~

-. ,

N;c,,"J
-I

l'ecAbiao pOI.

No' ri,: oJ

Oeslino: MMJrílll

\.l,l,atricu a: I ,.... v, """lI'" I

ExmO Sr.
JOSÉ SARNEY FILHO
MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5° andar
BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
Conseiho de tUca e Decv!o Parlamentar

~N. l.. j~

Fls. 1qso
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Ff.~t,i ; DPÀ0GTDOO'IPDMADM13JMPFTA8DI'IDUPA PHONE NO. : 13792242384 +

l.!.:lt 0'7 MaR J~8 '361 ~3053
AFR. 07 2880 11; ~H.'1 Pl

F";;(; (li

Of.02212000-JEDext.

S,f.,'l/ADO FEDE
GABL.:'iETE D RAI.O SEI'iADOlt JosÉ EDT,;. u........OOUUTRA

. J tJ_~- -;;.<- ~< ••~
~r:l<J~'

~E~ha,06de'~ld2e 000.
SENADO FEDERAL

üF. CEDP N° 28/2000 Brasília, 10 de abril de 2000

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Excelência, com o objetivo de encaminhar as
questões relativas as informações que serão prestadas pelo Deputado João
Fassarela.

1- Quando ocorreu o contato do Deputado Fassarela com o Senador
Luiz Estevão relacionado ao caso do orçamento do Poder
Judiciário?

2· O que foi tratado neste encontro? Explicar detalhadamcnte o que
aconteceu na época.

Nada mais havendo para o momento, apresento meus votos de
estima e consideração.

Senhor Chefe,

Atendendo a requerimento formulado pela nobre Senadora Heloísa
Helena na 43Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, solicito a V.
S3 informar, por escrito, a esta Presidência, o nome completo das pessoas,
assessores ou funcionários, citados por V. S3 em seu depoimento na referida
reunião, que teriam participado, no dia 16 de junho de 1999, de reunião em meu
gabinete, quando na Presidência da "CPI do Judiciário", motivada por ofício que
o Senador Luiz Estevão teria encaminhado, nessa ocasião, à referida Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Atenciosamente,

Secretaria.Geral da· Mesa

Fi~oj.Jt(;&*,d?tÍwÀ&tí
I i o /"11 /t', LJ ~L
, "ecebido por:/J4tz C-If'../,ik ':Ynn.
i 2uicu .:"!fZ/ IUa:a: /I. oi! J8T;iJ
--~ ..

Doc~ 01= IC'.2eJ,;l~ -c..~?

I N.· FiE.: 0~

Atenciosamente.
..,~.~-~

.~orRA~EZ TEBET :- r

Pre'Sidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEDERP.L
Cor:,s",lho de êlica e Decoro Parlamentar

~N0 L I~
Ilmo Sr. .- .
LUIZ CLÁUDIO DE BRITO Fls, lqll~, ':. -:.

Chefe do Serviço de Apoio a Comissões Especiais e parlamentares1~Inquérito
Subsecretaria de Comissões " ...,
SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
Çonselho da Ética eDecoro Panamentar

-.B:::L-"" ~ 1...5.2-
Fls. \"\n,

Senado Federal- Anexo Il- Ala ~nador Alexandre Costll • Cab. 7 - Subsolo -'í
Tels.: (061) 311-239112397 'F'31:: (061) 323-3053

70165-900 • Brasília. DF

ExmoSr.
Presidente do Conselho de Ética do Senado Federal
Senador Ramez Tebet
NESTA
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TO : pHQNE NO. : 1ilI3216122572.:18

FROM : ESCRITORIO De ADU. FaIFe AMODEO

FlPR. le. 2000 7: 22P~1 P 1
PHONE NO. : 55 21 262'3402

prezado Senhor,

Rogamos a Vossa senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo senador Ramez Tebet, presldente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégio Se:lado Federal, a petição em anexo.

Esdarecemos ainda que o original seguIrá oportunamente, na forma e no
prazo a que aludem os artigos 10 e20 da Lei 9.800, de 26,maio.99.

Excelentfssimo Senhor Senador Presidente do

Consélho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Excelênda, por seus advogados que subscrevem a presente,

manifestar dênda das Indagações propostas pelo Senador José

Eduardo Dutra a seu correligionário, o· Deputado Federal João
Fassarella, aduzindo ainda o que segue.

~~~:%t~a~~O:~~fjl~F)
~iuM......h.U (iJua. ?é.l7.lAU o 1~s.13SAJSP)
Afonso~ (iBsc. SO.60211U c 14S.333NSP)
~eA!llV;ido (iNc. 88.813)
MQlÇl)Moura(b\3c. 90.303)

~1:~t'~(i:'~36~2S9)
NctlWindo Fllriu(w:.c. 9li.66I)

Tmnsmlssão de fac«simlle
(faX transmisslon)

Datli1/~iIltet

De/frem:

Para/to:

Empresa/firm:

Tel./phone:

Fax:

Nll de páglnasl

number cf pagesl

Ref.:

Mensagem/messagel

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FFJ ,IPE AMODEO
Av. BciraMlIl"216. 3' llI\uar
2OO21.oGO Rio de JanciN lU Ilrll$i1
TçJ.(2I)S32SS92 Fux(21)26294U2
e-mail: csç:;torio@limodeo.lll!v.l'f
hQlllellogo: \VWW.lIIlOdw.lll1v•hr

--Co' --:;.g.. -:~~ ~
rt~-~ r o. 3CJil

â-~~~-~7

~~~;:;
Felipe Amodeo e Rogério Marcolini~~.
DoUtor Raimundo carreiro Silva/~ , - .

seaetarla-Geral da Mesa do Senado Federal

(61) 311-3264

(61) 225-7248

04
Proeedlmento nO 02/$ do conselho de ÉtIca
e cecoro Parlamentar

l'cl~le Amudw (insc. 26.2~OIJU c 145.334NSP)
JoséAntonio da Silva Jwúor (1IlSC. 33.313)
ROlFio MllftOlini (in.~ 76.l73llU c 145.335A1SP)
Afonso DCSlri (insc. SO.602/RJ c 145.333AJSl')
Ak:xMdrc Ahrieida (msc. 88.813)
MareoMoura(=- 90.303)

=lf~~~~36~.259)
NlllMlia cc Flllia (insc. 96.661)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELlPEAMODEO
Av.13ciraMu216. 3' lllldm'
20021..()6U Rio dcJlI:lCim RI llr.l:oil
1'<01 (21)5325592 l'ox(21)2629402

<>Illllll: eseritoriu@nmodw..uv.lr
home pagc: www.::modal.odv.br

'\ I \~iõ Marcolini
SENADO FEDERAL
Conselho de Ética eDecoro Parlamentar

~w.z.. ,~._,,1

As. \~~ ,-'

-' .~. ~.-
Estll f.,..lmllo contám Informaçllo contlGanclltl ",.,.......d. daat1nocH .pen'" •conhecimenlo dod .n.tirio. lia o
kIltar "'esto f••-oínd1e não for o destin.tárlo lnàlcado, OU p_ por ala 8Ulllrlzada, estarâ Inconendo em
UlIQ8lklalle lORGll"ntSa-O ao destinatáriO, dlllllnllmlo-o • no todo ou em parte • oU dele aO epauando , mCf"'O que
Ula tal\llll c!lqlldo àS mãos ebtIrtO OU fol1llllamente. "l1li0 tambem UlIQ.1 IUI reprodu~,o oU dlvulga~o do
Cll_do, IPUmo que perd.....$O vaca I1lCIIbeu _to .ec-eúNlll em Jaz60 1Ie <iua\<luor equivoco, por favor ''''''"''''

I\CIlmedlataftlGota, por tóhfolla, a .-atllofl08 o odQIllaI aas"" 1Ie eervIcO pCallll.'TllIs r-lml\ Ill\llS ~allli IIld coaI\dtllllllloGlrlllllllOll \III4Ildal Olllr Corthe UH ortllÍ:1AlllYldual or .01\l1··m<d ....... Ulh.
o., "r 'olmd"'.ftd...... D'oaml ""'l""lSIbll Cl>r<lcll~ Itto 1!lI"""."! ""1'1"1,110 h oulIU'''R t.

,_ .&,.... __ .....ntt mcrlru.lnalvtol&tton.lfrouban rttd,cdthbr~lullttn C'ft'O',
.•. ...IoI_.vl.th.. D='I1LIKl'Yll'1'.
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FF;Dl1 : ESCRITORIO DE ADv. FELIPE AI1ODEO 1""t-fJNC: NU. ~::. ~1 ~~l;l.;;

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Of. CEDP N' 30/2000 Brasília, 11 de abril de 2000

./ Qual a função exercida pelo depoente na Comissão Mista
do Orçamento quando do exame da proposta
orçamentária para o ano de 1999;

./ Por quanto tempo o depoente exerceu tal função,
indicando a data de Início e encerramento de suas
atividades na referida ComIssão; .

./' Por quantas vezes e em que datas o depoente foi
procurado pelo Senaoor Luiz Estevão durante esse
período; ,

-I Se o depoente confirma que em entrevista concedid~ ao
jornal O GLOBO, publicada em 02.jun.99, afirmou que'C)
Senador Luiz Estev!o somente o procurou uma única vez,"
durante o mês de outubro de 1998;

-I Se em outubro de 1998 o depoente já fora designado para
a o exercicio da função declinada na resposta à primeira
indagação:

./ Em que data foi preliminarmente aprovado (, relatório
parcial do Poder Judidário na Comissão Mista do
Orçamento.

Protestando pela juntada da presente,

'a. deferimento.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2000.

SEN~).DO FEDERAL
f.onsl;iho de ê\ica e Decoro parlamefttaf

~tr' t. /.J.L
As. 1'1~ ,- .'

\\UlIWWI2I"~'''''~''''A",""",IL:;\I.U''QIr:vAu'''''''''" ....~ICWOO.ro:.: q~ -.l \:

Senhor Deputado,

Em aditamento ao OF. CEDP N' 25/2000, datado de ontem, em
razão de ter sido V. Ex" arrolado c9mo testemunha pelo nobre Seno José
Eduardo Dutra nos autos da Representação n° 2, de 1999, deste Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, tenho a honra de solicitar de V. Ex" respostas às
seguimes perguntas formuladas pela defesa do Seno Luiz Estevão:

1. "Qual a função exercida pelo depoente na Comissão Mista do
Orçamento quando do exame da proposta orçamentária para o
ano de 1999"; ,

2. "Por qUllntO tempo O depoente exerceu tal junçãO, indicando a
data de inicio e encerramento de suas atividades na refenda
Comissão";

3. "Por quantas vezes e em que datas o depoente foi procurado
pelo Senador Luiz Estevão durante esse período";

4. "Se o depoente confirma que em entrevista concedida ao jornal
O GWBO, publicada em 02.jun.99, afirmou que o Senador Luiz
Estevão somente o procurou um única vez, durante o mês de
outubro de 1998"; ,

5. "Se em outubro de 1998 o depoente já fora designado para o
exercício da função declinada na resposta à primeira
indagação ";

6. "Em que data foi pre/imina17llenre apro\'(ldo o relatório parciai
do Poder Judiciário na Comiss(/o Misra do Orçamento, "

/! ~;
/J./Í] t '

/ :i/,

ExmO Sr.
DEPUTADO JOÃO FASSARELLA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Anexo In, Gabinete 283
BRASíLIA -sE.f~:;iJO FEDEF"v'.L

. .", 'Con:>elhode Ética e C-eccr~ Parlamentar

~tr_'_" I "I ~

As' . 19~To ~
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TO ?-nO-E NO_ : 01321612257248

FROM : ESCRITORIO DE ADV. FELIPE: ~DSJ

H?R. 10. m--2: 7: 22i=1'i P 1
PHO!'E NO. : 55 21 26..."'94132

ESCRITÓRIO DE ADVOCACiA
FRUPEAMODEO
Av. BcimMl!l"216. 3° llIlUM
20021-060 Rio de JlIIICiru 1lJ Brnsil
Tcl.(21)S32S592 F",,(21)262g.::02
<>msil: csailorio@lllllodeo.:llld'f
homet"'&=: www.lllIlo!lw.fll1v.br

04

ProcedImento nO 02/9.9 do conselho de Ética
e Decoro Partamentar

(61) 311-3264

(61) 225-7248

.~-~:Yi:~/

~
~~~~~~-

, /~--;~ ~~t .-

1 r.o~~~/JI/Y~
FelIpeAmOdeo e RogérioMarcoli~
Doutor 8aimundo carreiro Silva

5ecretaTia-Ge!a1 da Mesa do Senado Federal

DataIdate:

De/iram:

Para/to:

Empresa/firm:

TeI./phone:

Fax:

Nl! de páginasl

number of pages~

Ref.:

Transmissão de fac·símlle
(fax transmisslon)

}~~=~.(~~;~o:<~ ~i~;r'Sl')
RulP- .. M......t.ll (iJ= 7<.I1:lJ1U o 14S.33SJuSl')
A[OIlSo J)e,-ui (insc. SO.60111U c 145.333NSl')
Al=<1reAln\ci<l. (i=. 88.813)
MartllMoUl'll(insc- 90.303)
clui:l\opb MilCWllki (= 94.259)
Flávin1= (inse.95 .33G)
N.tIullio da Fwiu(ins:. %.661)

Cordialmente,

é./" Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

me

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex· a solicitação de
maior brevidade possível no encanúnhamento das respostas, tomando "a
liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o prazo de dez dias, a
contar do recebimento do presente. •.

Agradecendo, mais uma vez, a colaboração de V. Ex·, subscrevo-

Mensagem/message:

Prezado Senhor,

Rogamos a Vossa senhoria a gentlleza de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégiO senado Federal, a petição em anexo.

Esclarecemos ainda que o onginal seguIrá oportunamente, na forma e no
prazo a que aludem os artigos lo~ 2°.da lei 9.800, de 26.maio.99.

SENtI.oO FEDERAL
ç~o.9,e I:lica e Decoro Par1amentar

/_K(;.~lr ..z. J 9 '7
,~

Fls. 1'1 s-'g 4f -~

"'\

SENADO FEDERAL
C(lns~iho de t:tica '3 Decoro Parlamen13r

J::::r:..._N' 2. i..5.í-
r.S. l~~-G ~

E.tcfoc::'lmlI
C

contém info~çlioconfldenciol OI reoenodo d..-tinodoa~ o conheàmo
nta

do d~ ~
lolt<lr <l... to foc..íml1o nóo for o doatinat{ulo Inclicado, OU pO$SO& por ele aütorlVlda, estarâ Incorrendo em
Uegolid4de ...llê9.

nda
-
o

ao de;tinatátlo. dastIVlndOOO • na todo ou em parte' aU dele '0 apo....ndo , m...m

o

quo
lhe tenho c!lCllodo à. mlio. aborto 011 folUlltlllM1ltC1 oenllo tlIrnb<:m Il<lllol .uo reprodução ou divulgação do
cooteúdO, mesmo 'lua pardo!. Se vca recebeu _te fec-oimlle em razão ck qualquer ~uívoco, por foVor Informe-

no' lrnadlatamenta, pa, taklfone, .....meta-llOI o od;!Dal aa'll~do ""rv\Ço pOStal.
'.1•••",I..no coo

t
•

l1U
~rlvu",«! llIld coolIdeltll.\ Infu"""lIoa \lIlmd<G oab" forthe oft";'"lndlTI~uu\o,<nllty_«! Ulh<
•• l ...l -Ant..n.C orar,nd r-{'O"dlblf rordcilTrrlnCu to tbe lrrtcndC'llrt'tiFcnt. b. b avI J'U\.rWrd tn

__ ............1,iatld$nn. Ir ,""li lU1W' f'«'dvC'd ,tu,) r.Qlllt.lk in ('rt"OC'I
.. .., _•••..J.,......"..
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Excelentfssimo Senhor Senador Presidente do

Conséiho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Felipe Amudw (insc. 26.2Hunu c 14S.334NSI')
lOsCAntoniu da Silyo ]luuor (inso. 33.313)
lllliFíoMarcolini (ÍIl.<c. 7ó.173JIU c 14S.33SNSP)
Af011$ODl:l\ri (insc. SO.ó02AU" I4S.J33A1S1')

~=~~=~õ~~·gI3)

~lf~~e=~f.fJ:1S9)
Nnth:ilio de Feria (=. 96.661)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. BcinI Mar216. 3" andor
20021.060 Rio dclQl1Ciro Rl lI...il
1c1.(21)5J2SS91 I'llX(21)2629~02

c>llUlil:~m.@~v.lr

home pogc ww\V.omodco.ad••br

.' ••F~': escRITORIO DE AOV. FELiPE Al1ODEO
li. ~~.

l'"'l"U~ "1J. : :.:. .::.!. '::C.:.·~t.;.i'::

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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Protestando pela juntada da presente,

e. deferimento.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2000.

./ Qual a função exerdda pelo depoente na Comissã&- Mista
do Orçamento quando do exame da proposta
orçamentária para o ano de 1999;

./ Por quanto tempo o depoente exerceu tal função,
indicando a data de Inído e encerramento de suas
atividades na refertda Comissão;

oi Por quantas vezes e em Que datas o depoente foi
procurado pelo Senador Luiz Estevão durante esse
período; . --

./ Se o depoente confirma que em entrevista concedida ao
jornal O GLOBO, publicada em 02.jun.99, afirmou que o
Senador Luiz Estevão somente o procurou uma única vez,
durante omês de outubro de 1998;

./ Se em outubro de 1998 o depoente já fora designado para
a o exercício da função dedinada na resposta à primeira
indagação;

./ Em que data foi prelimInarmente aprovado o relatório
pardal do Poder Judiciário na Comissão Mista do
Orçamento.

SEN.~.DO FEDEP.AL
Cc~.,;elho de Ética a Dscoro'Parlamentar
~N'__z.. /99

'__lT'JI'Il"~_''''''''''C>I~......~j-.t.v.: f!s \ ,\G\
'-~~4i-f'rl"f---

.J

Sem que Implique aqulescênda ao que~
considera incontornável ilegalidade, requer o Senador Luiz Estevão,

uma vez que já foi deferida a. inquirição da testemunha, sej~m a ela~

formulados os seguintes qu~tlonamentos: S,:NADO FEDERAL

. Çúllsel~o de Ética eOecoro Pa menlar

~ N' 2.. I
\\ll6rw<A1UNT'/'VllUev:rA\CJEN15'l-UI%ESmI!O\CONSElt<A~lllAS1UlO.DOt: - ------

As l~~
. ~

Ultrapassada a fase própria, desprezado o rito

inscrito no artigo 15, Inciso 1, da Resolução nO 20/93, pretende o

Senador José Eduardo Dutra - não por acaso Integrante da

agremiação que encabeça a Iniciativa proposta contra o Senador Luiz

Estevão • a extemporânea Inquirição por ofido de testemunha não

arrolada pela acusação ou referida por qualquer outro depoente.

Pretende fazê-lo em meio à prova de defesa, em procedimento irrito

que atenta contra o devido processo legal, privando o requerente até

mesmo da oportunh.lClút: ÚCl <.VlllldJlld.

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Excelênda, por seus advogados que subscrevem a presente,

manifestar dênda das Indagações propostas pelo Senador José

Eduardo Dutra a seu correligionário, o Deputado Federal João

Fassarella, aduzindo ainda o que segue.
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Solicito de V. EX- dispensar de ser ouvida a testemunha referida na
411 Reunião deste Conselho, realizada em 05.04.2000, Sr. Antônio Pereira de
Souza, nos autos da Representação nO 2, de 1999, ao tempo em que reitero a
solicitação de providências no sentido da oitiva da outra testemunha referida
naquela mesma Reunião, Sr. José Marcion da Silva.

Cordialmente,

Fls. 9\
~I-:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO
Av. BeiraMu216. 3° andar
20011-C6ll Rio deJBlleíro RJ BIllSil
Tcl.(21)S31SS92 Fax(lI)2629401
e-mail: esailoriD@amodeo.adv.ll'
home P"8" www.lIlIllld!:Il.adv.br

Felipe Amodl:ll (insc. 26.280IRJ e 14S.334A1SP)
José AntIllÚD da Silvll JlllÚDr (insc. 33313)
Rogório M8IIlOliDi (inse. 76.1i31RJ e 14S.33~)
AfonsoDestri (mse. SO.602IRJ e 14S.333MiP)
Al=dreAlllielda (insc. 88.S13)
Marco Moum(ínsc. 90.303)

~ac~(U:.~tt~.2S9)
NaIhalia de F8lÍll (ínsc. 96.661)

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

. (~~~J;.Ú,/~,
1-0- r--~~~~e,
~~~~~--
~.c~~~-z;-~

~~Senador Luiz stevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa ~celênda, por seus advogados que subscrevem a presente,

manifestar ciênda das indagações propostas pelo Senador José

Eduardo Dutra a seu correligionário, o Deputado Federal João

Fassarellal aduzindo ainda o que segue.

Ultrapassada a fase própria, desprezado o rito

inscrito no artigo 15, Indso 11 da Resolução nO 20/93, pretende' o

Senador José Eduardo Dutra - não por acaso integrante da

agremiação que encabeça a inldativa proposta contra o Senador Luiz

Estevão - a extemporânea Inquirição por ofício de testemunha não

arrolada pela acusação ou referida por qualquer outro depoente.

Pretende fazê-lo em meio à prova de defesa, em procedimento írrito

que atenta contra o devido processo legal, privando o requerente até

mesmo da oportunidade da contradita.

Sem que implique aquiescência ao que~
considera incontornável ilegalidade, requer o Senador Luiz Estevão, . ,

uma vez que já foi deferida a inquirl!ão da testemunha, sejam a elaf
formulados os seguintes questionamentos:

SE.•ADO FEDER!'.L
1\SSI1WIAA2N1V'I1lUC'<3'A\CLIENlESV..lJ1Z ESm'ÃO\CCNSÉllCA\C5lPll6'V'llWl1UlO.COC .;onselho de ÊUca eDecoro Panamentar

-- t'..J... NO l.. I ~ 9~
~ -r;::-::-

\'\G3 ~, •
As. \\

úlf' ~ ,~~ ~
. l/-'- /vO ' .~.,("l S/'--'a;.~ ç~'/~

~6-~~~~
r'IF~~J' '
~

SENADO FEDERAL

Senhor Presidente,

.---. ~

~--

c: ~~

Exm~ORRAMEZTEB~! Decoro Parlam"""';;ENADO FEDERA':;'e_"SPrE~denledo Conselho de Etica e Co""",, do .... ' ';." I~
esl RAL "..\, ~ .SENADO FEDE -=r---- ,"IG<"",-

Brasília, 11 de abril de 2000
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." Qual a função exercida pelo depoente na Comissão Mista
do Orçamento quando do exame da proposta
orçamentária para o ano de 1999;

." Por quanto tempo o depoente exerceu tal função,
indicando a data de início e encerramento de suas
atividades nà referi~a Coml~são;

.;' Por quantas vezes e en- que datas o depoente foi
procurado pelo Senador Luiz Estevão durante esse
período;

.;' Se o depoente confirma que em entrevista concedida ao
jornal O GLOBO, publicada em 02.jun.99, afirmou que o
Senador Luiz Estevão somente o procurou uma única vez,
durante o mês de outubro de 1998;

.;' Se em outubro de 1998 o depoente já fora designado para
a o exercício da função declinada na resposta à primeira

. indagação;

.;' Em que data foi preliminarmente aprovado o relatório
parcial do Poder Judiciário na Comissão Mista do
Orçamento.

Protestando pela juntada da presente,

e. deferimento.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL
\\llElRAMAA2NTV'lJ6UCWA\CJ8'lIES\l.UIZ emvÀOICCNsSlc:A\tsll'OEFlPlOA!ll\OO.ooc Consé:iho de I!tica e Oecoro Parlamentar

a..l,... 11" 1.. tJ... ,19~
2 ~-------

As l"'\Q'\. ~e

CONSEL, DEÉ~CA E DE<:OROPARL~E~~ Ct-/l._
".'~~~ pA ... -.~_ .. ~~_

&; ít:~ ~~??,-.G~
~.Do..d-o S.a.~ ,.. :::>-.~~~

OF.CEDPN°2312000 J.~/ ~~Ol'd~~rilde2~OO\
~/,:-~- ~ ...b~~ ~ ~
~ • <:> ..?---2-~ .
~~4.~ ~ .;;ery~~c_ ,

. ........-~ .1's~nte,~v/>-,,~ - .
Conforme orientação de V. Exa

, procedi a pesquisas no Sistema de
Informações Administrativas do Banco de Dados do Senado FederaL ,sobre
contratação de peritos para execução de serviços a esta Casa

Da pesquisa, colhi os seguintes casos:
1) Contratação da empresa Kroll Associates para execução de

trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito do Caso PC
Farias;

2) Contratação de perito documentoscopista, Sr. Antônio Carlos
Villanova, para elaboração de laudo de exame grafotécnico em
documentos da referida "CPI do PC Farias" (Requerimento n°
52192-eN).

~amente,

~'~

J~U~~C~RREiRO!~ILVA
Secretário-Geral da Mesa

ExmOSt
SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL

SP·IADO FEfJEt:;;,l
C"'''':~::::I:O r:$ I:líca ê üecc;o '::õíiamenlar

~Í';o L !-..!L
Fls I '1ç ~, . Qr
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Antonio carlos Villanova
Perito em Criminalística

Com especialização nos Estados Unidos,
Alemanha e França

° baixo assinado, Antonio Carlos Villanova, honrado por V.
Excia. com sua designação para funcionar como perito, nos autos da
REPRESENTAÇÀO N. 00 2, de 1999, em curso nessa Comissão e relativa ao
Sr. Senador LUIZ ESTEVÃO, vem afirmar sua suspeição para funcionar no
caso, tendo em vista que já teve. oportunidade de examinar os documentos
que seriam objeto da perícia, atendendo a solicitação de uma das partes
interessadas no caso.

~oÚJ ~.-.O a.~~~ i/~
~--------=-- .dzc_L.~ ~ ~5.s--~~

./k-.~r~~ 5L--~
~~,
~ /..20& O-~~ ~~ I

~ .

~~
~r

F-
Exmo. Sr. Senador RAMES TABET, DO. Presidente da Comissão de Ética e

Decoro Parlamentar do Senado Federal.

Ç..l...f/- ~ COf-~ ~

6--f//!/~
~

Naquela ocasião, o signatário empregou processo para a
determinação da "idade relativa" dos lançamentos a esferográfica,
utilizando método que desenvolvera a partir daquele preconizado por
CANTU, mas trabalhando diretamente sobre o documento. E ao examinar
hoje os autos da mencionada representação, não só reconheceu de
imediato os mesmos, como pode verificar, nas fotografias de fls. 1504
(primeira) fls. 1505 (primeira e segunda), e 1507 (novamente a primeira),
a presença dos pequenos círculos, a lápis, demarcativos dos pontos em que
efetivara os necessários ensaios.

C'wvJ CJJ4 dhpCi~ ~~,

~~~
Nesta oportunidade, o signatário toma a liberdade de lembrar a

V. Excia. que outros técnicos brasileiros estão plenamente capacitados para
efetuar tal tipo de ·exame pericial, como, v.g., o Prof. Mauro Ricart, com
Laboratório Pericial na Av. Rio Branco, 277, grupo 1608, Rio de Janeiro,
te!. 220-0799.

Continuando ao inteiro dispor de V. Excia. para quaisquer
esclarecimentos, ou outros trabalhos de minha especialidade, valho-me
dessa oportunidade para apresentar minhas respeitosas saudações.

Brasília, DF, em 11 de abril de 2000

... c..:/.r;,. .......".. _
( ;.-

AlU61uo Carw Vilk~
Perito .iudícsll. D177 TJ DF

SEN/',DtJ i:EDE.Fzt"..L
c('~~,,;',o Cll i:tica e (i:?C,jn1 Yll!1amentar

p.u.tJ N~ 1.. f '1 ~
-~.- -------
Rs. {~çÇyr

SHIS QI 25 Conjunto 09 casa 01 71660·290 RRASlUA·DF Fone (61) 367-1926 367- 4639

SENADO FEDERAL
CcnseihO de i:tica e Decoro Parlamentar

~N· ----1 I "'i"".

Fls. íO,G1-

~\
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SEN~DO i'EnEf:AL

~~~:::~I:L~'::J.j

1;f<...Lt€J/"

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador JEFFERSON PÉRES

Brasília, 12 de abril de 2000

.c/~.~~ .1Jê.~~~
Ca- À~/~c"" ~~.

. ~~*~o~-
SenhorPreside~~~t$:~:::1 .7-Vo/~, -I

.......-::::-S~:::::.-~::::<~?<--~,:'-{

Requeiro a essa Presidência a" adoção das seguintes diligências:

1) fornecer-me cópia das notas taquigráficas da" reUnião
administrativa da "CP! do Judiciário" de 6 de outubro de 1999;

2) solicitar à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
"- cópia autentica~ de todas as atas da" Agropecuária Fazenda
Reunidas/Agropecuária Santo Estevão (CGC 00.347.268-0001/02);

3) requisitar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, cópia
autenticada, de capa a capa, do processo de desapropriação de
terras pertencentes a Recreio Agropecuária Empreendimentos e
Participações Ltda., ou outro documento qualquer do referido
processo de desapropriação que aponte o seu valor.

.-~ ---:>
: _ \Atenciosamente, ----

",-- ._------

~~~~---=~
Relator da Representação'h0 2, de 1999

ExmoSr.
SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
Coose;!:,: c!~ Éiica e Decoro Parlamentar

--..e::L1~ 2 !., 'i
F:s. 1')6'8 .- ,.

Lff

Senhor Presidente

Em atenção ao respeitável Oficio CEDP nO 12/2000. de 10 de abro do
conente ano, de Voss~ Excelência, abe-me infotfM.t quei~ fui ptocus:ado
pelo &'1110. Snr. Senador Luiz Estevão, ou por terceiros em seu nome, a respeito
das ob1'3S de constlUção do prédio do lRT de São Paulo.

Respeitosamente,

~~ ~.~.
PauloAffo~ de OIiwtra
Mmistto do1~de. Co~ ~. União - Aposentado

&mo.Sor.
Senador Ramez Tebet
.MO Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal
Ala SenadorTeotônio Vftb. Gab. 18
Senado Federal
BrasiJia,DF
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SENADO FEDERAl.
Gabinete do Senador RENAN CALHEIROS

OF.GSRCAL N° 43/2000

J.2. 04- 00

Brasília, 11 de abril de 2000

:;:.,. 7"...

-.ti " SENADO FEDERAL
"',or::.. Gabinete do Senador NEY SUASSUNA
~.<..

Oficio n2 0033/2000-GSNS Brasília, 11 de abril de200Q

L

Senhor Presidente do Conselho de Ética...~. Decoro
Parlamentar,

J9cJI Senhor Presidente,

(~1;V

A propósito do OF.CEDP N° 14/2000,10 de abril de 2000, devo
esclarecerIque, quando exerci a homosa função de Presidente da
Comissão Mista de PlaJios, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em nenhum momento fui procurado pelo Senador Luiz, Estevão
com pleitos relacionados às obras de construção do prédio do
TRT de São Paulo, bem como não fui procurado pelo mesmo para
tratar de quaisqu~r outras obras.

Atenciosamente,

v-brU\
SenadorRE~ CALHE\OS

ExmOSr.
SENADOR RAMEZ TEBET
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

. -SENADO FEDERAL

.~':' ~~~J':'vO FE 0:;.1 ~\,.

g~f!..'~~:':'J ...~:' 7}
:.s •.LLi.9./

Em resposta ao OF.CEDP N' 15/2000, de 10 de
abril de 2000, informo a Vossa Excelência que jamais tratei de assunto
relativo a obras de construção do prédio do TRT de São Paulo 'com o
Senador Luiz Estevão.

Atenciosamente,

I~~

t~,. . ~ ~p
tQ-i. ()~ \{c P' .
1:- ( ~.

Exmo. Sr. (JÁ.. 1
Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar I..

Senado Federal
. . \ .

~::;:'DO FEO:te:.t \

:"':]b~':'.~J..·~,:c;a Cf?R6 .. ,. _
End. Internet: neysuassun@senado.gov.br i :.....JJ.t.l.)t
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Oficio nO 016/00 - IF
Brasília-DF, 11 de ~ril de 2000.

cAMARA DOS DEPUTADOS

~~ $tu4 d8 .9-&

OFíCIO N° 06812000/GAB/AP

: oU?
I ! {:.' .'

CÂMARA DOS DEPUTADOS I c,'IJ-t
, (7

Senhor Senador.

Brasília, 11 de abril de 2000,

Á.,;J-/$';- /j.r/;rJ(1ff:,
Senhor Presidente,

Em atendimento â solicitação de Vossa Excelência na condição de
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e.em alusão aos
autos da Representação nO 2, de 1999 em apreciação neste C9nselho. tudo
conforme OF. CEDP W 19/2000, cumpre-me levar ao conhecimento de
Vossa Excelência e dos demais membros deste Egrégio .Conselho o
seguinte:' .

" Jamais fui procurado pelo Sr. Sénador Luiz Estevão, oupor
alguém a seu pedido ou mando para tratar do assunioempauta ou
de qualquer outro que dissesse respeito tiO rejêrido Senado"'.

Sendo o que tinha a informar sobre o assunto questionado,
subscrevo-me .

Em atenção aoOF.CEDPno 1812000, datado de 10 de abril
de 2000, no qual V.Ex&. solicitaréSposta minha ~única pergunta que me foi
formulada na condição de testemunha de defesa apresentada pelo nobre Senador
Luiz Estevão, nos autos da rePreSentaçlo n° 2 de 1999, sob apreciação nesse
Conselho de ética e Decoro Parlamentar, unanimemente aprovada no referido
Colegiado. tenho a informar, com a urgência solicitada, para efeito de prova em
procedimento que tramita nesse Conselho, que ilUDa fui pmeurado pelo
Senador Luiz Estevão com qualquer pleito que dissesse respeito a obras de'
construção do período do TRTde Slo Paulo.' .. '

Ao ensejo, renovo a V.EX'. os protestós de elevada estima e
distinta consideração.' "

Atenciosamente,
Atenciosamente,

.',

Câmara dos Deputados· Ane:co IV.· Gab. 201
70160-900 • Brasilia • DF

e-mail: dep.araeelydepaula@camara.gov.br

SEr~~:o r:OERdt..,:.:" ~'. f"';~..
S~r.rI:12:~·a.•.,..1 ::~ f.~,~~a 1
F

r! ~... : ). q,:,:.;:, .. - -- {".#
...__.........r:.·__ _._._.

,~ ...L ..L.i.~;e. '.

ExmO. srO.
Senador RAMEZ TEBET
D.D. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Ala Senador Teotonio Vilela - 18
70.165-900 Senado Federal- DF

~~míra

GER 3 17.23.004·2 IJUNI99l

Ao Excelentissimo Senhor
Seoador RAMEZ TEBET Str~:m F':')f"'~:.

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar .b"'~>'li~. ;;.".: , ...,~!.~
Senado Federal 'I\.€ /:1:.2..... ; (1. ;·,:"j:r.f~J· o

Rua Luiz Colombo. 09 T05
3BlSMOO ••~ • MG
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SENADO FEDERAL
SECRE:TARIA GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Serviço de Apoio às Comissões Especiais e P2rlamentares de Inquérito

1 CJ.~:3

Brasília,J~ de abril de 2000.

I !~:)

OFÍCIO N°0006/00 - SACEPl
Brasília - DF, 11 de.a!!r.il de 2000.

Senhor Presidente,

Excelentíssimo Senhor Presidente,

I) Dr. Fernando Antonio Gadelha da Trindade· Consultor do SF -matrícula nO 5101;

Em cumprimento à solicitação contida no OF.CEDP N° 2812000,

datado de 10 de abril do corrente, encaminho abaixo a relação dos assessores e10u

funcionários, citados em meu depoimento a Comissão de Ética.

3) Dr. Ronaldo de Moura· Assessor Técnico do Gab. do Sen. José Eduardo Dutra 
matrícula nO 30103;

4) José Marcion da Silva - Delegado da DPF;

5) Dr. Pierre Luigi - Técnico do TCU - matrícula nO 2710-3;

6) Dr. Helder César C. Leite - Técnico do TCU - matrícula rio 2826-6, e

7) Dr. Antonio Pereira de Souza - Técnico d~ B.aniC7ntraloBrasil.

. / /?
Cordialme&e,

~ li '~~{...f
-1JiWflcÚf;N'
Luiz'Claudio Brito
chefe do Serviço
!

Em atenção ao Oi nO 13/2000 desse Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, de 10 do corrente mês, informo que nunca fui proCurado pelo Senador Luiz
Estevão para tratar de' qualquer pleito que dissesse respeito às obras de construção po
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.

Atenciosament~ c.o..... ~~ ~.~

~~,.~
MARCOS VlNI S VlLAÇA

Mi' o

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Do Senado Federal
Senador RAMEZ TEBET
Ala Senador Teotônio Vilela - Gab. 18
Senado Federal
Brasília-DF
70.165-900

- Consultor do SF • matrícula n° 5208;2) Dr. Haroldo Feitosa Tarja

SEN~~.~~ F;:;1~? '--
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,..l.f.i..YjExcelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Dignissimo Presidente da Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal
NESTA
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Atenciosamente,
...~_.~ ,

..... ~. ': r
//

- Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética eDecoro Parlamentar

Tendo sido V. Ex· arrolado como testemunha na defesa apresentada
pelo nobre Senador Luiz Estevão, nos autos da Representação nO 2, de 1999, sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e mediante
requerimento da Defesa, aprovado unanimemente pelo Conselho. no sentido de
que V. Ex·, pela elevada função que desempenha, seja ouvido por escrito, tenho
a honra de solicitar de V. EX- resposta à I1nica pergunta formulada, conforme
transcrita a seguir:

"Se pode o consultado informar. para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho. se a qualquer
tempo foi procurado pelo Senador Luiz Estevão com
qualquer pleito que dissesse respeito a obras de construção
do prédio do 11(['de São PauliJ?"

Aproveito a oportunidade para solicitar a V. Ex· a maior brevidade
possível, tomando a liberdade de lembrar que pelo Conselho foi sugerido o
prazo de dez dias, a contar do recebinientodo presente.

Agradecendo a colaboração de V. J:X-, subscrevo-me

~'

Senhor Presidente,

Em respoSfaJà pergunta fomulada por Vossa Excé1ência nó OF.CEDP nO
1612000, afirmo que, em nenhum momento, quer no âmbito da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, ou fora dela, fui intefpelado ou recebi qualquer pleito
do Senador Luiz Estevão, ou seu preposto, que dissesse mpeito a obras de construção do
prédio do TRT de São Paulo.

. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade parà renovar a
Vossa Excelência prot~os de consideração e apreço.

Àtenciosamente,

~-~~_.
~~~~,~

Exmo. Sr.
Senador RAMEZ TEBET
DD. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal
NESTA

SENADO fEOE;C<ll.
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OF. CEDP N° 1612000

Senhor Senador,

ExmO Sr.
SENADOR CARLOS BEZERRA
SENADO FEDERAL

Brasfiia, 10 de abril de 2000
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OF. CEDP~ 3412000

Prezado Sr. Luiz Cláudio de Brito,

Brasília, 12 de abril de 2000

Oficio nO OOl/2QOO-GM/HGS

Senhor Presidente,

j
:>JO
i I I

Brasília, 12 de abril de 2000.

.u~<Y-1
!~~ 14I/J~~'
~~r ..r

Cumprindo determinação do EXIDO Sr. Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, solicito a V. sa fornecer, a este Conselho, com a
maior brevidade possível, cópia das notas taquigráflcas da reunião
administrativa da "CPI do Judiciário" de 6 de outubro de 1999, requisitadas pelo
EXIDo Sr. Relator da Representação n° 2, de 1999, Senador Jefferson Péres.

iIDoc~ Cf. GDP NÇ,39/lJJ~I
N,' rls,:OJ

DeSlino-.JtJttC1flauedt4m.~
Recebl~o pc!:b~ C~:. .1)" ~.,

Matrlcula:b'Z/ I iJata:l1.cf1aJ()

Em resposta ao questionamento fonnulado no OF.CEDP nO 20/2000, dessa
procedência, infonno a V. Eu. que em tempo algum fui procurado pelo Senador Luiz Estevão
para tratar de qualquer pleito que dissesse respeito às obras de construção do prédio do Tn"bunal
Regional do Trabalho de São Paulo.

Atenciosamente,

À Sua Excelência o Senhor
Senador RA.MEZ TEBET
DD. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~~.:~I:rt :'=r.:.:~ ....

TIm° Sr.
LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Chefe do Serviço de Apoio aComissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
Subsecretaria de Comissões
SENADO FEDERAL
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Está aberta a 50' reunião desta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Indago ao plenário se é necessária a leitura da Ata da reunião
anterior, de caráter administrativo, reaIizadaem 05 de outubro, ou se podemos considerá-Ia
como aprovada? Houve equívoco da Secreiària. A reunião realizada no dia de ontem não foi
de caráter administrativo, mas reunião ordinária, quando ouvimos uma testemunha.

Senador Jefferson Péres requer a dispensa da Ata.
Coloco em discussão. (pausa)
Em votação a Ata aprovada.
Aprovada.
Comunico que a presente reunião destina-se a ouvir a exposição dos Srs. Marco

Aurélio Rodrigues Ferreira, advogado, e Josino Guimarães, empresário. Ambos prestarão
esclarecimentos a respeito do caso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Peço a
Secretaria que faça adentrar ao plenário o primeiro depoente: Dr. Marco Aurélio Rodrigues
Ferreira, para tomar assento à minha esquerda. ,

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) : Concedo a palavra ao nobre Senador José

Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu quero encaminhar um requerimento à

Mesa... Como não há quorum para a votação neste momento, quero encaminhar de antemão,
mas solicitar que seja votado tão logo possa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Será votado ainda hoje, tanto quanto
possível, dependendo do tempo e da disposição dos senhores Senadores. Logo após haverá
reunião administrativa para apreciação de- requerimentos. Caso o Plenário venha a concordar,
se não, vamos designar outra data para a reunião administrativa.

Encontra-se entre nós o Or. Marco Aurélio Rodrigues Ferreira, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, sob nO 52.20\, com 34 anos de idade e
CPF, aqui declarado, 537.764.106-04, casado, reside na Praça 7 de setembro, 61, Frutal-MG.
Éadvogado, exerce sua atividade em Frutal. NãQ é parente, em nenhum grau, de qualquer das
pessoas que, por acaso, tenha conhecimento e que tenha sido ouvida a qualquer titulo aqui. O
depoente não prestou o compromisso legal. Indago ao depoente se ele se compromete, nos
termos do art. 203, do Código Penal, sob as penas da lei, de dizer a verdade no que souber e
lhe for perguntado, não sendo obrigado a depor contra si próprio, nos termos do art. 5°, inciso
LXIII, da Constituição Federal.

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Eu me comprometo. Eu
assinei a .. Eu teria que assinar em outro local... .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradecemos a atenção de V. Sá. Vamos
deixar-lhe a palavra para as considerações que entender, a respeito do caso que já é,
naturalmente, do seu conhecimento. V. Ex' terá a palavra pelo tempo que entender para as
suas considerações. Logo à seguir, como é de acordo do nosso procedimento aqui nesta
reunião, os Srs. Senadores, após a sua explanação, terão o direito de fonnular algumas
perguntas. Não obstante, às vezes, durante o decorrer de sua explanação, algum Senador
possa fazer alguma pergunta a V. S'. Mas, tanto quanto possível, deixaremos as perguntas
para o final.

Assim, V. S' tem a palavra, por gentileza.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIR4. - Muito obrigado,

Senador Presidente desta Comissão e demais Senadores. Estou aqui para relatar fatos que me
deixaram triste com o Poder Judiciário de Mato Grosso. São dois fatos que se entrelaçam
entre si, mas que nos trouxeram bastantes aborrecimentos, à minha família.

Começando a dizer, Senador, que o meu sogro, Sebastião Queirós, é proprietário de
uma fazenda no Estado de Mato Grosso e adquiriu essa fazenda, em 1978. Quando a
adquiriu, ele se infonnou nos Carí9rios, como é praxe, tirou a certidão vintenária dela etc, e n,.:
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Brullia -DF, 12ãeábril de 2000.

Seubor Seeretírfo.Geral da Mesa,

SENADO FEDERAl.
SECllETAIL\GERAL lIi\ MESA

StlBSECRETAIUA DE COMISSÕES
Serviço de Apoio às CoIIIiss6es Especiais e PlIrlalllellbreS de IIlqCÜiIo

nustrissimo Senhor

RAIMUNDO CARREIRO SILVA

Seeretário-Geral da Mesa do

SENADO FEDERAL

OFíCIO N"OOO8JOO· SACEPI

Em atendimento à soUcitaç!o, objeto do OF.CEDP ND 3412000,

encaminho a Vossa SeJih.O~. em ....,.~ • taquisdficas da - di
"CPI do Judiciário", realizada em 06 de #bro,/Jm.
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fazenda estava toda 01:, sem nenhuma ação pendente, nada. Então, lá, ele começou o seu
trabalho, ele investiu todas as suas economias naquela fazenda. Iniciou, ali, trabalhando,
produzindo, até que chega 1982, e ele é surpreendido com uma citação, numa ação de
execução de sentença, para entregar aquela fazenda a uma empresa chamada Primorosa.

Ele, assustado com aquilo, contratou um grande jurista à época, Dr. Marcos Afonso
Borges, de Goiânia, que imediatamente fez embargos por retenção de benfeitorias e também
alegou que aquela sentença que estava sendo executada contra ele não o atingia, porquanto
ele não participou daquele processo, ele não respondeu a processo nenhum.

E, aí, esse processo - eu estou tentando acelerar, para não tomar muito tempo dos
Srs. Senadores, porque há alguns detalhes que, se depois os Srs. Senadores quiserem detalhar,
detalharemos.

O SR. MAGUITO Vll.ELA - Qual era o tamanho da fazenda?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - O tamanho dela é

7200ha.
Eu entendo mais como alqueires mineiros. A fazenda tem 1.500 alqueires mineiros.
Então, Senadores, ele foi citado. Esse ãdvogado apresentou essas defesas, e esse

processo iniciou em Barra do Garças. Depois, passou para uma outra comarca, São Félix do
Araguaia, salvo engano, depois, foi para Nova Chavantina e, depois, onde se encontra até
hoje, em Canarana.

Aí, no tramitar desse processo, esses embargos do meu sogro sumiram,
desapareceram. E essa ação, é bom que se explique, foi proposta por duas autoras, Fresa e
Primorosa, eram as duas autoras da ação, contra, aí, sim, em 1982, que nós tomamos
conhecimento dessa ação, duas autoras contra 21 réus. Dentre esses 21 réus, as pessoas de
Pio Geraldo de Queirós, Antônio Geraldo de Queirós e Companhia Agrícola Amélia
Junqueira. Sendo que Pio e Geraldo foram as pessoas que venderam essa fazenda ao meu
sogro, em 1978.

Compulsando esse processo, em 1976, essas duas autoras tinham desistido da ação,
é uma ação demarcatória, tinham desistido da ação, e um dos 21 réus, que é a Companhia
Agrícola Amélia Junqueira, por isso citei o nome dela, veio ao processo e disse: "Não aceito
a desistência dessa ação!"

Não sei por que ele não aceitou. Ai, existe uma famosa sentença nesse processo que
delineia toda essa questão. Um juiz deu, lá da Comarca, à época, de São Félix, uma decisão:
"Homologo a desistência, em relação a todos os réus, à exceção da Companhia Agrícola
Amélia Junqueira, que não aceitou a desistência. E que esta ação tramitará, doravante, contra
unicamente essa Comp.anhia Agrícola Amélia Junqueira. " Isso, por volta de 1976.

E essa ação tramitou. Ai, o que aconteceu? Essa Primorosa ganhou a ação e foi
pegar da Amélia Junqueira a terra que ela ganhou, só que não havia mais terra, tinha sido
invadida a terra dela. Então, eles: "Vamos citar o vizinho, ali, aqueles otários, ali, eles
participaram até um determinado momento. Vamos citá-los, para eles entregarem." E foi o
que aconteceu. Citaram o meu sogro e um vizinho chamado Marcelo. Depois, sumiram esses
embargos, meu sogro teve algum problema com o advogado, Dr. Marcos Afonso Borges, e
contratou'o Dr. Eulãmpio Rodrigues Filho, de Frutal, que imediatamente encomendou,
especificamente para esse caso, dois pareceres, um do Dr. Humberto Teodoro Júnior,
processualista de renome, ex-Desembargador em Minas Gerais, e o outro do Dr. Arruda
Alvim, também de igual renome.

Examinado o processo, esses pareceres foram elaborados para aquele processo, e
disseram: "Esse processo contra o consulente, que é meu sogro, é uma aberração. Como pode
alguém ser citado de uma execução, de uma sentença, sem ser parte na sentença?".

Muito bem. O Dr. Eulãmpio, então, aprontou um novo embargo de retenção de
benfeitorias, porque o de 82 tinha sumido, e também fez um pedido incidental na ação
demarcatória, pedindo a exclusão do meu sogro e do Dr. Marcelo dessa demanda.

i~;l'-,C :=::c:~.-_
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o Juiz da Comarca, agora sim o processo já em Canarana, deu uma sentença de
vinte laudas; excluindo o meu sogro dessa demanda. Aí, essa empresa primorosa recorreu ao
Tribunal de Justiça em Mató Grosso dessa decisão do Juiz de Canarana, isso em 96. Chegado
o processo em Cuiabá, foi distribuído, por prevenção, à 2' Câmara daquele Tnounal, que tem
como Relator, também por prevenção, o ilustre Desembargador Athayde Monteiro da Silva. E
esse processo, então, foi distnouído por prevenção por quê? Porque em 84, essa Turma tinha
julgado um agravo de instrumento interposto pela autora Freza. Num determinado momento
desse processo, Srs. Senadores, as autoras começam a brigar entre si. Então, através de um
agravo de instrumento, que foi o primeiro recurso referente a esse processo que chegou no
Tribunal, fez-se o instituto da prevenção. Toda vez que o nosso processo bate no Tribunal,
vai para essa Turma, para esse Relator.

Peço licença: vou deixar com o Sr. Senador, assim que terminar de fazer mil)1las
explicações, tudo que eu disser aqui. Trouxemos documentos.

Então, chegou ao Tribunal, foi distribuído por prevenção, como eu já disse, todo
esse calhamaço: a petição é do pedido de exclusãq do meu sogro, o parecer do Arruda Alvim
sobre esse caso, o parecer do Humberto Teodoro Júnior sobre esse caso, e a sentença do Juiz
de primeiro grau, todos afirmando o absurdo que era o meu sogro e o Dr. Marcelo
participarem dessa demanda. Todo esse calhamaço mereceu quatro páginas do voto do
Desembargador Athayde, numa decisão teratológica, porque ao julgar, S. Ex' se remete ao
julgamento do agravo de instrumento, lá em 84, que uma autora propôs contra outra autora. A
autora Freza entrou dizendo que aquele processo estava nulo, porque não tinha citação, o
edital foi nulo, etc. O Desembargador, julgando isso em 84, disse: "Como pode a autora,
beneficiária desses atos, querer, agora, torná-los nulos?" Foi essa a decisão que ele deu no
Agravo. E ele se aproveitou dessa decisão dizendo: ''Não, esse processo já teve aqui. Eu já
decidi; essas nulidades foram todas restabelecidas". De fato, houve nulidades, mas foram
restabelecidas dentro de um Agravo de Instrumento de um autora contra outra autora. Então,
essa decisão tomou, sacou a terra, todo o trabalho do meu sogro, das mãos dele, dizendo o
desembargador que os demais acompanharam o voto dele, que meu sogro tinha, sim, que
sofrer essa execução de uma sentença da qual ele não foi parte. Depois disso, o nosso
advogado entrou com o recurso especial, é óbvio, ao Superior Tribunal de Justiça e, mais uma
vez, somos atentados pelo Tribunal em não admitir nosso recurso ao STJ. Agravo de
Instrumento ao STJ, ai já vêm aquela história que é matéria de fato, e o STJ não pode, tal e
tal. Então, resultado: perdemos. O recurso para o STJ foi inadmitido e morreu lá no Tribunal,
em Cuiabá. Retoma o processo para Cuiabá e, por sua vez, para Canarana. Aí, nós,
principalmente os advogados, meu sogro, os pareceristas aqui contratados, o advogado dele
ficaram estartecidos com essa decisão. Ela é totalmente incompreensível e absurda, não
obstante feita por uma pessoa, que é o ilustre desembargador, que tem renome de magistrado
cauteloso, magistrado que, ao julgar, embasa muito bem seu julgamento. Então, essa deci~

não é nem digna desse magistrado, porque ele não embasa nada, ele se retoma a um outro
julgamento de que não participamos também. Foi um absurdo. Mas a Justiça, o que diz a
gente tem que cumprir, não é? Perdemos. Bom, mas eu tenho vinte anos; Sr. Relator; meu
sogro tem vinte anos de trabalho ali dentro daquela fazenda. São 800 alqueires de pastos
formados, são centenas de quilômetros de cerca de arame, são seis casas de colonos ali
dentro, represas, enfim, urna infinidade de benfeitorias que ele construiu com o suor dele. Aí
vem o que chamo do terceiro atentado contra o patrimônio e a dignidade do meu sogro. Essa
empresa entrou novamente com um pedido de emissão de posse. E é bom esclarecer que
quando ingressou-se com os embargos de retenção de benfeitoria, o juiz que recebeu os
embargos, ao recebê-los, por lei, ele é obrigado a paralisar o processo de execução. O
processo estava paralisado, dependendo ainda do julgamento dos embargos. Mesmo assim, a
empresa entra lá dentro, pede a emissão de posse, e o juiz concede a emissão de posse,

4 amentq;
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assegurando que as benfeitorias do meu sogro ficariam imutáveis. Então, que a parte
contrária lá, a empresa, resguardasse essa imutabilidade das benfeitorias.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa imutabilidade ai seria a conservação
delas?

o SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA -Isso, a conservação.
O SR PAULO SOUTO - Foi o mesmo juiz que antes havia decidido a seu favor,

quando...
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não.
O SR.PAULO SOUTO - E teve umjuizaí que decidiu a seu favor.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim.
O SR. PAULO SOUTO - Aí já foi outro?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Já foi outro. Ojuiz que

decidiu a nosso favor foi o Dr. José Mauro Bianquini Fernandes. Esse outro... Esse aqui é um
caso, aqui é outro. O outro é Aristides Dias Batista Vilela, que emitiu a empresa Primorosa
na posse da fazenda do meu sogro. Isso em 24 de novembro de 1998. Bom, aí o meu sogro
ficou surpreso com isso e, imediatamente, essa empresa contratou lá alguns vaqueiros
armados e, juntamente com dois oficiais de justiça, foram lá, Sr. Senador, tirar meu sogro da
posse de suas benfeitorias. É verdade que a propriedade ele havia perdido nessa sentença que
relatei a V. Ex"s. Agora, tiraram-no da posse das benfeitorias que ele havia construído. Meu
sogro, naquela época, tinha muita parceria de gado - vacas à meia para partilhar bezerros.
Eles ligaram para os parceiros - depois que os descobriram - dizendo que deveriam ír
correndo à Fazenda Marta para retirar seu gado, sob pena de colocá-lo nos corredores das
estradas. Essas pessoas, obviamente, foram depressa à fazenda para tirar o gado. Para quem

..tia não ter para onde levar o gado, a empresa Primor sugeria que o mandasse para a sua
lenda que seria dado pasto de graça.

Então, restaram lá o patrimônio de maquinário e ferramentas e o gado do meu
sogro. Não. tinha como tirar o gado de lá naquele momento. Enquanto isso, o advogado do
meu sogro estava elaborando um agravo de instrumento contra essa imissão de posse. Desse
modo, eles começaram a marcar o gado do meu sogro a ferro para que não se misturasse com
os demais. E fIZeram isso - essa horda de vaqueiros e oficiais de justiça.

Precisamente no dia 9 de dezembro, com meu cunhado, interpus, no tribunal,
agravo de instrumento contra essa imissão de posse. Fomos em Canarana, pegamos a
documentação necessária e partimos para Cuiabá. Pedi ao meu sogro que mandasse a Cuiabá
uma pessoa conhecida dele que conhecesse alguma autoridade daquela Cidade para colocar
me diante daquele Desembargador. - pois tinha certeza de que o agravo seria novamente
distribuído para o Desembargador Athayde em vinude do principio da prevenção - a fnn de
que pudesse explicar o absurdo que ele estava passando lá Então, meu sogro enviou uma
pessoa - o Prefeito da Cidade -, com quem encontramos - meu cunhado e eu - no dia 10 de
dezembro.

O SR. PAULO SOUTO - Como se chama o seu cunhado?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Paulo Henrique

Queiroz.
O SR. PAULO SOUTO - Encontraram com quem?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não me lembro do

nome. Era o Prefeito de Ribeirão Cascalheira - não era de Canarana -, que se comprometeu a
levar-nos para falar com um Secretário de Estado de Mato Grosso. Ele não mencionou qual
seria, mas fiquei sabendo disso por telefone. Chegando lá, no Hotel Almanara, encontramos o
Prefeito, que falou que o Secretário não estava lá

Meu primeiro ato em Cuiabá foi no sentido de protocolizar o agravo de
instrumento, porque o advogado do meu sogro foi contratado para fazer o trabalho
intelectual. Para ajudá-lo, eu fazia esse trabalho de levar documentos, etc. ~amen~ c.:
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Então, o Sr. Eliseu, o Prefeito, disse que o Secretário não estava lá. Minha intenção
era ir falar com Desembargador e dizer-lhe: "Estamos pedindo que se dê efeito suspensivo a
essa liminar de imissão de posse, porque meu sogro vai acabar morrendo lá; por favor decida
logo isso para desistinnos daquilo ou retomarmos a nossa posse" Era nosso o direito
constitucional de ser mantido na posse do que nos pertencia até sennos indenizados por ele.
Minha intenção' era procurar o Desembargador e fazer essa choradeira, mostrando a situação
que meu sogro estava vivendo. Mas não houve jeito. Esse Secretário não foi contactado,
estive lá com uma advogada de cujo nome não me lembro e que me foi apresentada por um
professor meu, cujo nome não lembro também. Falei: "Eu preciso... A Sr' não me leva...
Olha, eu tenho problema com esse desembargador e tal. Não vai adiantar". Até que esse
Eliseu disse: "Não, já sei. Vamos procurar um deputado aqui em Cuiabá, meu amigo, que é o
Dr. Elarmin Miranda".

Aí, ele nos levou ao escritório do Dr. Elarmin, eu contei toda a história nossa, toda
a saga nossa. E foi muito bom, porque ele é desse ramo, ele conhece esse ramo do Direito de
propriedade. Ele entendeu perfeitamente e falou: ".olha, doutor, eu não concordo de ir lá falar
com esse desembargador. Vamos fazer um memorial". "Tudo bem. Vamos fazer, então.
Precisamos ver se ele julga isso logo".

Então, acertamos lá, ele fez o memorial e, por volta talvez do dia 11, no dia seguinte
ao... Dia 12/12, eu mesmo peguei o memorial dele, fui ao Tribunal, protocolei lá no
protocolo, tirei uma cópia e falei: ''Eu vou conversar com esse desembargador." E fui lá com
a cópia do memorial na mão. Então, me disseram: "Não, o desembargador só vem na terça
feira, que é dia de sess·ão. Dia de semana eles trabalham em casa". A~ me apresentaram lá
uma filha dele, eu expliquei a situação do meu sogro e ela falou: "Olha, o processo já está até
com ele em casa". Eu falei: "Então, por favor, eu protocolei agora esse memorial; passa por
fax para ele". Ela: "Perfeitamente". E aí eu me despedi, peguei meu cunhado, e voltamos à
nossa terra.

No dia 14/12 saiu a decisão liminar dele, suspendendo os efeitos, dando efeito
suspensivo ao agravo; foram suspensos os efeitos da liminar de imissão de posse...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dando a favor do seu sogro?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Afavor do meu sogro.
Ai nos tranqüilizamos, mas o prejuízo que o meu sogro tomou com essa medida foi

demais, foi grande. Mas, tudo bem, continuamos na posse do que era nosso, até porque,
Senador, não existe nos autos nenhum levantamento feito por peritos, por pessoas sérias,
dessas benfeitorias. Imagine V. Ex', se essa empresa entrasse na posse dessa terra nossa, o
que eles iam aprontar!. Não há vestígio no processo de quais são essas benfeitorias que estão
ali erigidas. Com certeza, represas iam estourar, do dia para a noite, devido a uma chuva;
pastos iriam queimar... Porque eles vão ter que pagar por isso; eles vão ter que pa."aar por
essas benfeitorias. E ele, com toda a sinceridade, convocara a raposa para tomar conta do
galinheiro. É essa a expressão, para que todo mundo entenda.

Então, graças a Deus, o desembargador nos deu essa liminar...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Desembargador Athayde?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Athayde. E, diga-se de

passagem, uma decisão em que ele até adianta o mérito, é bom dizer. Ele deu uma liminar,
como é do estilo dele, totalmente embasada: "Defiro a liminar de suspensão da eficácia da
decisão agravada".

Bom, aí, meu sogro voltou à posse do imóvel, e tocamos a vida.
Aí, me preocuparam muito essas questões. Aí, o meu lado advogado, que até então

não tinha aflorado ainda, apareceu: uÉ, meu sogro realmente está em uma enrascada muito
grande." E fui, então, ler o parecer do Dr. Humberto Theodoro Júnior. E ele lá dá vários
caminhos a serem seguidos para que meu sogro fosse excluído dessa ação. Dentre eles, ele
fala até em usucapião, porque meu sogro... eSSe imóvel entrou no dominio particular em
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só os dois e V. S'?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Exatamente. Eu falei:

"Mas isso é impossível." "Não, é. Eu conheço esse cara, ele tem essa fama mesmo.
Infelizmente, eu fico - ele usou uma expressão - até constrangido de estar dizendo isso, mas a
verdade é que, em Cuiabá, é assim mesmo." Eu dísse: "Mas, doutor, o direito é
constitucional, é nosso, como pode?" Ele falou: "não, eu falei. Lá não tem isso, doutor. O
senhor não tem saída."

- "Bom, eu vou conversar com o meu sogro."
- "Mas quando?"
- "Não, vou levá-lo até ele para vocês conversarem pessoalmente."
- "Perfeitamente."
Então fomos almoçar, talvez por volta de meio-dia e meia. Há um detalhe de fuso

horário. Vou falar dos horários que entendo sejam de Brasília. Meio-dia e meia fomos
almoçar. Almoçamos eu, o Dr. Lucídio, o Dr. Elarmin e um de seus filhos. O Dr. Elarmin me
pediu: "Não comenta nada sobre esse assunto. O meu filho vai estar junto. Ele faz Direito e é
chato ele já começar a profissão sabendo dessá história." Eu disse: "Tudo bem." Não
comenteí nada. Acabamos de almoçar e o Dr. Lucídio e o filho do Dr. Elarmin tomaram um
outro rumo num carro. E eu e o Dr. Elarmin íamos - pensava eu· para·o Tribunal conversar
com o assessor. Fomos numa FI000 e, no caminho, eu disse: "Doutor, esse camarada é
assessor?" Ele respondeu: "É assessor para edas coisas, sei lá. Mas fala em nome dele." Eu
indaguei: "Como? O senhor tem certe;!.ll disso?" Ele tomou a dizer: "Não, fala em nome dele.
Lá, no meu escritório, ele ligou para o Dr. Athayde e disse-lhe alguma coisa. Depois que ele
saiu, eu apertei o redial do meu telefone e caiu na casa do desembargador. Eu tenho certeza
disso."

Chegamos, então, a uma empresa de revendedora de tratores. Eu perguntei: "Mas
nós não vamos ao Tribunal?" Ele respondeu: "Não, ele trabalha é aqui." Descemos, mas ele
não estava. Eu e o Dr. Elarmin aguardamos por ele uns 20 minutos. Ele chegou. Essa pessoa,
Josino Guimarães, levou-nos para a sala dele, e eu de mala e cuia. O Dr. Elarmin disse:
"Conversem. Eu tenho um compromisso. Depois o Josino o leva para um hotel." Porque eu _
tinha um compromisso de, no outro dia, seguir minha viagem a Barra do Garças. Tudo bem.
Sentamos e o Sr. Josino...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o Elarmin a essa altura havia ido
embora?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Tinha ido embora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • O senhor pennaneceu no escritório?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, pennaneci na

revendedora de tratores onde trabalha o Sr. Josino_ Esse cidadão disse: "É o seguinte: você
vai haver um julgamento de uma liminar... - eu pensava que ele fosse advogado. Mas logo se

. percebe que ele não tem muito traquejo nessa área juridica - ...vai haver um julgamento e
você precisa pagar R$IOO mil para que o Desembargador Athayde e toda a tunnajulgue a seu
favor." Eu perguntei: "Mas como? Pagar por quê? Não faz sentido. O direito é do meu sogro.
Não pode ser uma coisa dessa." Ele disse: "Não. Tem de pagar. Aqui não tem direito. Aqui é
assim que acontece." Eu disse: "Josino, tem outro detalhe. Essa liminar simplesmente vai
manter o meu sogro na posse até ele receber as benfeitorias, já perdeu a fazenda. Ela tem um
sentido bom para nós, mas não é tão cara assim." Ele se assustou: "Como é que é? Se sair lá,
não confirmar a liminar, o senhor já não ganha, fica com essa fazenda?" Eu respondi: "Não."
Então, vi que estava lidando com alguém que não conhecia absolutamente nada de Direito.
Eu disse: "Não, aquilo é uma emissão de posse. O meu sogro vai ficar na posse até receber as
benfeitorias." Ele falou: "Não, espera aí." Aí existe um fato esquisito: ele liga umas três
vezes do telefone de mesa, que não atendeu, por estar ocupado - acredito -, porque ele não
falou com ninguém. E ele, sempre muito agitado, ~gou o ~Iu.lar e disse: "Chefe, estou aqui 41ll8n~
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1960, e meu sogro até hoje não foi citado em ação nenhuma que poderia parar a prescrição
aquisitiva. Ele está citado em uma ação de execução para entregar uma coisa de que ele não
participou.

Diante disso, eu conversei com o Dr. Eul?mpio a respeito. Ele também achou a
idéia boa, só que meu sogro, infelizmente, não tem mais condições de estar suportando tantos
gastos com advogados. Então, eu ofereci a ele de o meu escritório fazer esse serviço, e o meu
escritório, por meio dos meus colegas, nós ficamos, então, janeiro todinho de~;·trabaIhando

nessa ação de usucapião.
Aí, me chega a notícia - eu não me lembro se pela Internet - de que o mérito desse

agravo de instrumento ia ser julgado por toda a Câmara no dia 23/02/99. Chegou-me a
noticia, por volta do dia 1212, de que esse mérito...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dia 1212 foi a liminar ...
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREm.A - Não, a liminar foi

14112/98. No dia 12 de fevereiro de 99, chegou-me a notícia de que o mérito ia serjulgado.
Então, eu acelerei ainda mais aquele _usucapião, para correr até a comarca e

protocolizá-Io, porque no usucapião pedíamos a manutenção de posse do meu sogro. Se aqui
furasse, se ojulgamento daquí nos fosse desfavorável, já tínhamos outra arma engatilhada lá
para mantê-lo na posse; ía depender do julgamento do juiz da comarca.

Aí, tudo preparado, combinei com meu sogro: "Então, meu sogro, no domingo,
21/02, nós vamos para Canarana para, na segunda-feira, logo cedo, protocolízar isso; eu vou
com o senhor para conversar com a juíza, para ver se ela defere essa manutenção de posse,
porque, já na terça-feira, vai serjulgado.o mérito".

Estava tudo combinado entre mim e meu sogro: nós, no dia 21, domingo, iamos
para Canarana.

A~ no dia 18102, quinta-feira, recebi um telefonema do Dr. Elarmin Miranda, na
parte da manhã, por volta de 10, 11 horas: "Doutor, o senhor e o seu sogro precisam vir a
Cuiabá, porque surgiu um fato novo aqui." "Mas que fato, doutor?" "Não, não posso dizer
por telefone." "O senhor tem que vir pessoalmente." Eu disse: "Doutor, eu estou com uma
viagem para Canarana marcada para domingo, etc." "Não, mas o senhor precisa vir aqui." Eu
fiquei nervoso com aquilo: "Como? Por que não pode dizer?" Aí eu disse: "o fato é bom ou
ruim?" Porque ai eu estava totalmente apreensivo. "Não, é bom. O senhor vem cá, porque
pode melhorar a situação".

O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) - Esse telefonema do Elarmin foi no dia 18
de fevereiro?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Día 18 de fevereiro,
entre 10 e 11 horas da manhã. Aí eu conversei com meu sogro, e ele falou: "Não, vai lá."

Combinamos que ele iria de carro para Canarana, no domingo, eu iria na sexta, de
manhã, de avião, para Cuiabá; no sábado, eu pegava outro vôo para Barra do Garça; e, no
domingo, nos encontrávamos em Barra do Garça para ir para Canarana. Foi esse o
combinado. Então; na sexta, 19/02, fui para Cuiabá, em um vôo entre São José do Rio Preto e
Cuiabá, direto. Cheguei por volta de li horas em Cuiabá e fui direto, de mala e tudo, para o
escritório do Dr. Elarmin.

Cheguei lá, ele se reuniu comigo e o Dr. Lucídio, sócio dele no escritório e me disse
os fatos: que fora procurado por um assessor do Desembargador Athayde, que se propôs, a
troco de algum dinheiro - ele não me disse quanto -, a manter a nossa liminar e manter meu
sogro na posse. Eu fiquei abismado: "Como? Assessor do Desembargador?" "Sim, assessor
do Desembargador."

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aí estava o Elarmin e quem mais?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Eo Lucídio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sócio do Elarmin?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sócio do Elarmin.
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com o caso do Elarmin. E o rapaz aqui está dizendo que não resolve o negócio para ele. O
senhor conversa com ele?" Eu indaguei: "Quem quer conversar comigo?" Ele respondeu: "O
Desembargador Athayde quer falar com o senhor." Peguei o telefone e falei: "Pois não, Sr.
Desembargador, boa-tarde, boa-tarde", economizando as palavras, "olha, estou argumentando
com seu assessor que essa decisão vai manter meu sogro na posse até ele receber essas
benfeitorias, não vai trazer a tem dele de volta". Aí, eu aproveitei e já fiz uma consulta. Eu
falei: "Inclusive, estou entrando na Comarca com uma ação de usucapião, ãÇessa, sim, vai
resolver o problema do meu sogro, porque ele tem esse direito". Aí, ele, essa voz: "Mas esse
usucapião já não foi alegado naquela ação demarcatória?" Eu falei: "Não, nós nunca
alegamos usucapião". "Então, acerta com ele, aí, que está tudo certo. Fica tranqüilo". "Tá
ok". Desliguei, entreguei o celular para o Sr. Josino. Ele disse: "Está vendo, aqui é tudo
limpeza, nosso negócio é preto no branco, o senhor pode ficar sossegado". Falei: "Não, mas
eu quero conversar com esse Desembargador pessoalmente". Ele falou: "Não, absolutamente,
ele não vai falar, ele não fala pessoalmente. E, se o senhor está preocupado..." Há, foi aI que
ele falou que o negócio dele era tudo certinho, tud9 limpeza.

O SR PAULOSOUTO - Sr. Presidente, V. Ex" permite?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não. V. Ex" tem a palavra.
O SR. PAULO SOUTO - A pessoa que falou lá, portanto, demonstrou um

conhecimento, quando se referiu a esse negócio, demonstrou um conhecimento perfeito do
que estava acontecendo.

O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Pelo menos da ação...
Veja bem, se bem que o agravo era dentro da ação demarcatória, mas um conhecimento
jurídico profundo. "Você já alegou usucapião alguma vez nessa ação?" "Não, jamais".
"Então, acerta ai que está tudo ok".

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, era uma pessoa que, a seu ver,
entendia de Direito?

O SR MARCO AURÉUO RODRIGUES FERREIRA - Profundamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E conhecia a causa?
O SR. MARCO AURÉUO RODRIGUES FERREIRA - E conhecia a causa,

inclusive, o nome da ação. Porque eu, Sr. Senador, eu fiquei, depois vou dizer, sábado e
domingo, sem fazer nada naquela cidade, refletindo sobre tudo isso: o que pode acontecer...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Penso que V. S' devia continuar sua
narrativa. .

O SR MARCO AURÉUO RODRIGUES FERREIRA - Então. ele desligou O

telefone, entreguei para ele. Ele falou: "Aqui é tudo beleza, fica tranqüilo. E'eu disse q~e eu
queria falar com o Desembargador pessoalmente, ele disse que não e que era para eu ficar
sossegado que meu sogro só ia pagar alguma coisa quando já estivesse resolvida a questão,
depois de resolvido. "Bom, Sr. Josino, eu preciso conversar com o meu sogro". Liguei para o
meu sogro do meu celular, ele não estava em casa. Eu estava com a mala, ele falou: "Vou te
levar a um hotel". E, assim, fez. Entramos num carro mercedes, conversível, cor clara,
interior vermelho. Seí desses detalhes, porque depus recentemente na Polícia Federal, e isso
foi tudo avivado na minha memória. Então, ele pegou o carro e me levou a um hotel. E, no
caminho, ele parou num lugar que me pareceu uma clínica médica, entrou e, depois de cinco
minutos, saiu com um cheque na mão, entrou no carro. Colocou o cheque no console do
carro, assim, e disse: "Está vendo, isso aqui é tudo do esquema, normal, tranqüilo". Aí, eu
pensei: vou puxar a língua desse cara, porque, afinal, meu sogro perdeu essa ação de forma
inexplicável. Aí, fiz uma pergunta para ele, Senador: "Josino, por que você não procurou a
outra parte, por que procurou a gente?" Ele falou, tal, acho que não respondeu nada. "Sabe
por que eu te pergunto, Josino, porque eu estou muito desconfiado de que a outra parte parou
de pagar vocês. porque nós perdemos essa ação de forma inexplicável e você agora nos~
procura. Eu estou achando que a outra parte pagava e..ag.ora. que acha que já ganhou. que ,'~~- "ó,:':'.. :. '~-:.. fi"'"'. r,.~ •
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está decidida a situação..." Aí, ele falou: "Olha, doutor, quem saí do esquema, dança. Vocês,
agora, estão no esquema, é só vocês quererem".

Para mim, foi o suficiente para entender tudo isso aqui. Para mim foi suficiente,
para os advogados que trabalharam, que Sabem do assunto, que, posteriormente, eu contei, foi
o suficiente. Ele me largou no hotel por volta das três da tarde, Hotel Le Solei!, em Cuiabá, e
falou: "Olha, você vê, então., com o seu sogro e me liga". E me deu todos os telefones dele,
celular, da casa, primeiro só o celular, depois, mais tarde, ele me deu outro número de onde
ele ia estar. Eu entrei, me hospedei e liguei, aí fiquei aguardando, eu tinha deixado recado na
casa do meu sogro para ele me ligar, e ele me ligou. "O que aconteceu aí, Marco Aurélio?"
Falei: "É, meu sogro, aqui a situação é o que a gente imaginava". E a gente, com um fato
novo, "Vem cá e é bom para vocês", a gente imaginou de tudo, inclusive isso. "É propina
mesmo, meu sogro". "Mas quanto, Marco Aurélio?" "Cem mil reais". Aí ele quase morreu,
porque não tem. "Eu não tenho isso, Marco Aurélio". "Eu sei, meu sogro, o que nós vamos
fazer? Eu vou arrumar, eu tenho que pagar, senão eu vou perder meu patrimônio". "Mas tenta
aí, Marco Aurélio, pechinchar, tenta aí regatear". ~alei: "Quanto é que o senhor propõe pagar
por isso?" "Ah, oferece uns vinte mil, que isso eu dou conta de arrumar". Aí, desliguei, liguei
no celular dele, falei: "Ab, Josino, eu conversei com ele..•", "Não, não, não, eu passo aí no
hotel, desce para a portaria, que eu passo aí". Desci para a portaria, ele parou o carro dele de
frente ao hotel, me chamou, entrei no carro, ficamos ali parados, e eu não sabia como falar
com aquele cidadão porque a empáfia, o jeito com que ele se mostrou, eu oferecer vinte mil
para ele, ele ia me matar, eu não podia, eu fiquei numa situação delicada. "Mas vou falar, é o
que meu sogro tem condição". Aí eu fui: "Josino, como eu lhe disse, o troço não resolve o
problema, meu sogro já perdeu" - eu comecei por aí - "e meu sogro tem como arrumar vinte
mil para você". "Não, está ótimo, o resto eu dou um prazo, não tem problema não, vinte mil
já está bom". "Mas ele só tem condição de arrumar isso". "Doutor, o senhor está maluco? O
senhor está ficando doido? Quando a gente pede aqui, como a gente pedia para a outra parte
lá, eles vinham com mala de dinheiro aqui, não tem... O senhor está maluco, vamos parar o
assunto aqui". E eu: "Não, calma, vamos ver, não sei, meu sogro vai receber muito dinheiro
quando receber as benfeitorias desse imóvel. A gente pode ver um pagamento lá, quando ele
receber, não sei, hoje ele tem condição". "Não, Doutor, acabou, nosso assunto acaba aqui".
"Calma, Josiilo, espera, eu vou voltar a falar com ele, depois eu volto a falar contigo". "Não,
eu estou indo para a minha casa de campo em Guimarães, não sei o que, e está aqui, qualquer
coisa você me liga lá". E me deu outro telefone. Aí eu subi para o hotel: "ó, meu sogro, não
dá não". Ah, não, aí ele falou: "Olha, tô gostando 'docê', rapaz". Ah, não, aí ele disse outra
expressão, me lembrei: "O .nosso preço é R$150 mil. Por ser o Elarmin, conhecido nosso
aqui, e tal, nós já fizemos por cem, mas, já que estou gostando da sua fachada, e tal, vou te
fazer uma diferença, vou te fazer por oitenta, e é a última proposta minha". Foi aí que eu
falei: "Bom, nào cortou o canal de negociação, tá ok, eu vou conversar com o meu sogro". Aí
ele saiu, liguei para o meu sogro, aí meu sogro falou: "ó Marco Aurélio, o troço aí é
complicado, eu já'vi. Esquece a sua ida para Canarana, eu mesmo vou, fica aí até terça-feira".
Ah, e ele disse também que se a gente não arrumasse nào tinha problema, ele adíava o
julgamento da terça seguinte para outra terça-feira, para dar tempo de arrumar. "Não, mas
você não disse que 'era depois? Não entendi". Ele falou: "Não, eu adio para você". "Tá". Aí
eu expliquei para o meu sogro tudo isso, ele falou: "Não, você vai ficar aí até esse
julgamento, e eu não quero que adie isso não, eu já não agüento ficar nessa expectativa de
perder minha propriedade. Você vai ficar aí até esse julgamento, e eu vou dar um jeito de
arrumar, vender o que for preciso para arrumar dinheiro para esse povo; você fica aí. Tudo
bem. Não tenho certeza, acho que voltei a ligar para o Josino - isso tudo que relatei foi no dia
19, sexta-feira - nesta mesma sexta-feira, já mais tarde - ligava sempre para o celular -, disse a
ele que não ia mais viajar no dia seguinte, então ele disse: "- Então, na segunda-feira, a gente men'
conversa". !l:'/,\\e;. /;;;(f.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)· Depois do julgamento, é isso?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA· Não, esse detalhe...Essa

conversa a que estou me referindo foi no dia 22, segunda.feira, na parte da manhã entre 8
horas e 9 horas, quando foi acertada a situação.

Fiz dois cheques meus de RSS mil cada, preenchi o valor, assinei e entreguei a ele.
Preenchi com a'data do vencimento dele; ele ia segurar até o dia 03 de março os dois cheques
para mim.

O SR PAULO SOUTO· De que banco era?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA • Eu estou com os

cheques aqui, Senador.
O SR. MAGUITO VILELA - Com os cheques ou com as cópias?
O SR MARCO AURÉLIo RODRIGUES FERREIRA - Com as cópias, com a

microfilmagem deles e também com meu extrato bancário.
Há um detalhe que é bom esclarecer: essa demanda toda, como eu disse no início,

envolve o meu sogro e uma segunda pessoa que é um outro fazendeiro, Marcelo. Toda a
despesa dessas ações, desde o início, eles rateiam; mas não em partes iguais. O meu sogro dá
um pouco mais porque é mais a área dele e o outro dá um pouco menos.

O meu sogro ia dar dez e ele ia dar vinte e o meu sogro ia bancar sozinho o restante.
Esses vinte vinham desse Marcelo que mora em outra cidade. Não sei, não conheço esse Dr.
Marcelo.

Ele falou: "assim que julgar, eu ligo no seu celular, passo o número da conta para
onde você vai passar a ordem de pagamento".

Dali, fui embora novamente para o hotel. Na terça-feira, 23, dia do julgamento, fIZ
minhas malas, saí do hotel e fui para o tribunal. O julgamento ia começar às 14h. F;ui para o
tribunal, deixei minhas malas na sala da OAB e fui verificar a pauta de julgamento daquele
dia. Ojulgamento do meu sogro ia ser o penúltimo.

Havia um vôo que eu queria muito pegar aquele dia entre Cuiabá e São José do Rio
Preto às 16h. Fui de mala para tentar pegar o vôo e se não conseguisse ia dormir em um hotel
próximo ao aeroporto.

Cheguei ao tribunal e vi que a nossa pauta era a penúltima. Conversei com a pessoa
para ver se era possivel adiantar. Ela disse que talvez. Dei o meu nome e ela disse que ia
tentar.

Depois pensei:" para quê?". Vou ligar para o Josino e o Josino vai adiar. Ele disse
que faz qualquer coisa, Liguei para ele "olha, Josino, faça-me o favor de tentar passar o meu
julgamento para a frente". Ele respondeu: "perfeitamente".

Chegou a hora do julgamento, entraram os três Desembargadores. Eu estava só na
platéia. Em agravo não há possibilidade de sustentação oral e eu não ia fazê-Ia. Depois de
lidos os expedientes, o Desembargador Athayde começou a sessão dizendo que a pedido do
Advogado Marco Aurélio Ferreira, de São.l!aulO; que estava presente e que precisava tomar
um võo.... Não me lembro de...Ah, não, disse sim para a atendente que precisava tomar um
vôo. Excepcionalmente, iriain passar o julgamento na frente, o qual passaram a relatar, blá,
blá, blá, e deu um voto, Srs. Senadores, digno de publicação de tão perfeito que foi.

Foi um voto a favor do meu sogro totalmente respaldado na jurisprudência daquele
tribunal, na jurisprudência do STJ, na doutrina - um voto perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dr. Marco Aurélio, por gentileza, nesse dia
é que o senhor ficou conhecendo o Dr. Athayde?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Foi a primeira vez que
o vi em minha vida. Foí a pnmeira e a última vez que ovi.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)· Nunca conversou com ele?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Nunca conversei.
O SR. MAGUITO VILELA - Por telefone, sim.

5EHAna ;:E:;~RA:'
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Fechei o telefone, entreguei para ele.
Falei: ". Está fechado R$30, RS40"
Ele disse: "- Não, você vai me fazer aqui dois cheques de RSS mil."
Eu disse: "- Não, meu sogro vai lhe passar a ordem de pagamento por lá, você me

dá o número da conta."
Ele disse: ". Não, não, preciso de dois cheques, de RSS mil e RS SmiL Dá o seu

cheque aí."
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) . Por que RSS mil e R$S mil, se era RS30 e

Fiquei lá. Fui, acho, naquele dia, ao escritório do Dr. Elannin. Não. Não estive lá,
não; já era tarde. Fiquei sábado o dia todo no quarto do hotel; tem um shopping próximo,
estive lá. O Elannin me ligou e perguntou: ". Como é que foi o caso?"

Respondi: ". Você nem imagina, isso aqui é brincadeira"
Ele perguntou: ". Onde você está? Não fala não!" Sempre repetindo: ". Não fala,

não. Onde você está?"
Respondi ". Estou no hotel fulano, no andar taL" ..
Então ele esteve lá no sábado à tafàe e conversamos por bastante tempo. Eu disse a

ele o que estava sentido, o absurdo que era tudo aquilo.
Ele disse: "- É assim mestno, doutor, infelizmente a vida é essa. Se você quer a

minha opinião, acho que você não tem outra saída, o seu sogro não tem outra saída."
Ele foi embora Fiquei também domingo trancado o dia todo, porque tinha receio de

sair, estava atordoado com aquela história. Na segunda de manhã, fui, de táxi, até essa
empresa do assessor do Sr. Josino.

Sentamos novamente, eu disse: "- Josino, não há como te pagar o que você está
pedindo. Há uma hipótese de pagar o que você está pedindo, quando meu sogro receber essas
benfeitorias, ai, sim, ele vai ter dinheiro para te pagar. A nossa proposta é a seguinte: eu te
dou R$30 mil agora, quando houver o julgamento, no dia seguinte, eu te pago e te dou os
outros RS30 mil quando a outra parte indenizar as benfeitorias do meu sogro.

Aí ele xingou meio mundo. Falou: ". Tá bom, doutor, tá fechado, então. Vamos
fazer esse negócio assim".

Novamente, ele pegou o celular e ligou: ". Chefe, aquele negócio do Elarmin,
acabei de acertar, RS30 mil, RS30 mil, os outros R$30 é quando ele receber as benfeitorias
que diz ele que é logo" . porque tive que falar que em uma semana, ou duas resolve. Mas isso
vai demorar dez anos. Quero crer que não· "ele vai resolver logo".

Ele vira e tapa o telefone· não vou usar as expressões...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • O senhor tem que falar o que tem que falar.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA • Ele disse: "puta que

pariu", estou aqui, o chefe está me dando o maior 'esporro' por sua causa, esse negócio de
ficar pechinchando não pode. Fala com ele aqui."

Lá estava eu de novo com aquele celular na mão: ". Pois não."
". Olha rapaz o seu caso é muito complexo" - disse a voz do outro lado· "você vai

pagar R$30 e RS40".
Eu respondi: ". Perfeitamente, vou pa",aar RS30 e RS40, o.k. desembargador. Muito

obrigado." .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)· A mesma voz?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Com certeza, a mesma

voz.

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA· Os RS20 mil iam ser
passados via ordem de pagamento.

Não sei por que ele queria RSI0 mil naquela hora mas para o cheque ser
descontado no dia 3 de marco. .' , ~~
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o SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Eu não vou afirmar
categoricamente. Não vou fazer isso, até mesmo em respeito ao cargo que ele ocupa. Não
posso afirmar que falei com ele. O Elarmin incutiu-me que eu falei com uma pessoa que
falava em nome dele...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Josino.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, o Elarmin disse

me que o Josino era assessor do homem mesmo. Eu não tinha, aliás, motiVcillenhum para
duvidar que eu não estava falando com o Desembargador.

O SR. JEFFERSON PÉREs - O senhor falou com urna pessoa que o Josino dizia
ser o Desembargador Athayde. Não é isso?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Exatamente. E que, na
minha cabeça, eu estava totalmente convicto, embora nunca tivesse ouvido a voz dele e nem
nada, eu estava convicto de que era ele, pelo conhecimento, como eu disse aqui, da ação e
porque eu ali confiava numa pessoa, que se chamava Elarmin, que me garantiu que era
assessor dele.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - As vozes eram semelhantes? A voz da pessoa
que conversou...

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Outra coisa que me
perguntam muito.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Só um detalhe: ele, interlocutor, não se identificava como
o Desembargador Athayde?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não. Eu é que o
chamava de Desembargador. E não falava nem o nome.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ele não contestava?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não. Aliás, eu não

falava "Desembargador Athayde". Foram duas vezes: "Fala aí com o Desembargador
Athayde", disse o Josino. Eu disse: "Desembargador...". Ele atendeu: "Pois não". Mas eu não
falei o nome dele, nem._ Com relação à voz, ilustre Senador... .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas o senhor está convencido de que a
antecipação do julgamento foi feita a pedido mesmo do Josino?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Osenhor está convencido?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Estou convencido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Embora o senhor tivesse pedido a outra

pessoa também, ou não?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Também. Pedi ao

secretário que fica ali. Pedi, sim. Mas, segundo o próprio Elarmin me disse - por isso
minha convicção-, eles não concedem esse tipo de coisa. Mas concederam a mim.

O SR. MAGUITO VILELA - Foi uma inversão de pauta, não é?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - E é normal. Isso

também não é... Terminado o voto do Desembargador Athayde, passou-se a palavra, para
votação, para o primeiro vogal, o Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, que disse
o seguinte: "Ilustre Relator - que era o Athayde -, estou agora com alguma dúvida, depois
de ouvir o voto de V. Ex"'. Eu, a princípio, entendia que a imissão deveria ser concedida.
porque o juiz disse que as benfeitorias ficariam imutáveis. Ele usou uma expressão
interessante: ele disse que havia entendido como correta aquela decisão do juiz de ter dito
que as benfeitorias iam ficar imutáveis. E continuou: "Por isso, agora fiquei em dúvida. Peço
vista". Aí o primeiro vogal pede vista. O julgamento foi suspenso e passado para a pauta da
semana seguinte. Eu, mais do que depressa, peguei minha bagagem, tomei um táxi e fui
correndo para o aeroporto. Eu ainda tinha que comprar passagem, etc. Dei o tempo, comprei.~
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Josino?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA • Não, a conta era de

uma outra pessoa. Se fosse do Josino, eu iria lembrar da frase: "Passa para a minha conta
número tal". Ele me deu o nome de uma pessoa, que, tenho convicção, não era o dele - se
não, lembraria -, e o número de uma conta. Quando fui ouvido em Belo Horizonte, a Polícia
Federal, depois que contei esses fatos, imediatamente contatou esse Marcelo, que passou um
fax dessa ordem de pagamento, a qual está em poder do Delegado Federal de Cuiabá, Dr.
Emanuel.

O SR. 'PAULO SOUTO - Ele fez o quê? Entrou em contato com o Marcelo?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - O Marcelo passou um

fax da ordem de pagamento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos com calma para esclarecer essa

fase. Os dois cheques de R$S mil foram pagos. V. S' disse que, depois, vai nos dar para
analisar, ao término do seu depoimento. Quanto aos R$20 mil, O senhor não tem comprovante
nenhum agora?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, absolutamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas eles foram remetidos pelo Dr. Marcelo

por uma conta que V. S' afirma que a Polícia Federal já sabe de quem é.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sabe. A Policia Federal

tem em mãos um xerox da ordem de pagamento com o nome de quem foi depositado. Não sei
se vou cometer aqui uma imprudência, mas fiquei impressionado com a velocidade com que
eles apuram as coisas. Parece-me que ele disse se tratar de um primo do Jositio; Ouvi isso não
sei se dele ou se do seu escrivão. Imediatamente, ele ligou para Cuiabá, deu os nomes e
descobriu. Isso demorou aproximadamente dez minutos.

Bem, Srs. Senadores, nossa triste história é essa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Até ai foram R$30 mil.
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Aí eu falei: "Não vou". Eu estava com medo de ligar para esse Josino para dizer que não
resolveu, que era para ele adiar, que eu não iria passar dinheiro para ele no outro dia. Eu tinha
medo de ele ir no aeroporto querer falar alguma coisa comigo. Eu esperei um horário bem
próximo do meu embarque e liguei para ele. Eu disse: "Deu zebra. O Desembargador pediu
vista". Ele disse: "Pode ficar sossegado". O Desembargador, coitado, não entendeu. Ai vem a
terceira coisa, coincidência. Ele acreditou que era a Primorosa os seis. Mas como que do
outro lado pagava? Ele não entendeu. Disse: "Pode ficar sossegado. Nós vamos esclarecer".
Veja bem: tenho convicção de que, se houve alguma corrupção em toino disso, tenho
convicção de que o Desembargador Benedito não entrou, porque depois ele votou contrário a
nós. Ele me disse para que eu ficasse tranqüilo, que na terça-feira seguinte tudo iria ser
esclarecido. Aí eu fui embora e não falei mais com ele. Nunca mais o vi pessoalmente.
Depois, nos falamos muito por telefone. E fui embora.

Na semana seguinte, veio ojulgamento. O Desembargador Benedito votou contrário
com um argumento contra o qual tenho as minhas ressalvas. Quem. iria garantir a
imutabilidade? Ele ia para a fazenda falar para a. raposa não comer as benfeitorias do meu.
sogro? Não entendi. Mas tudo bem, é entendimento dele.

O outro Desembargador, Odiles Freitas de Souza, votou favorável à tese do Relator.
E, diga-se de passagem, Srs. Senadores, é uma sentença incensurável do ppnto de vista
juridico; incensuráve~ segundo todos os advogados que a leram. .

f Ele, então, colocou os cheques eln compensação. Pagou. E esse Dr. Marcelo
passou-me por telefone um número de conta e um nome de uma pessoa que eu nâo gravei :..
anotei e, depois, joguei fora. Conveciei com esse Marcelo uma vez. só. Meu sogro passou uma
ordem de pagamento para essa conta e esse nome que o 10sino tinha me fornecido.

O SR. PAULO SOUTO - Esses R.$20 mil não foram depositados em uma conta do
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Ex'.

O SR. PAULO SOUTO - Um dia depois do julgamento?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, alguns dias

depois. Não tenho certeza com relação ao pagamento do Marcelo, mas acho que ele mandou
essa certidão para eu passar para o Marcelo, para passar o pagamento para ele.

O SR. PAULO SOUTO - V. S' sabe onde mora o Marcelo?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA· Não sei, mas é no sul

de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S' tem condições de informar onde ele
mora e o nome dele?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - O meu sogro está aqui e
deve saber. '

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Depois V. S' fornece à Comissão.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Aqui está a minha

conta corrente e a microfilmagem dos dois cheques que fui obrigado a oeixar com o Sr.
Josino, que peguei hoje. Não tem duas horas que.tive contatos aqui. Fui pegar no Banco do
Brasil daqui de Brasília, embora tenha solicitado esse documento desde o dia 13 de setembro.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A que o senhor atribui essa demora?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não atribuo a nada, à

burocracia mesmo, só dizendo que desde o dia 13 eu estou atràs disso.
O SR. MAGUlTO VTI..ELA - Esses cheques têm algum endosso?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - São nominais, têm

endossos.
O SR. MAGuITO VILELA - Nominais a quem? Mas é importante para

sabermos...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu se~ eu acho melhor passar os cheques

para que os senhores vejam, mas não declinem, porque possivelmente teremos a necessidade
de alguma providência. É melhor que os senhores examinem pessoalmente os cheques.
Entendo assim. Se algum Senador quiser que declare.

O SR. MAGUlTO VTI..ELA - Sr. Presidente, pela ordem. Perguntei porque no
verso do cheque há urna assinatura que ninguém vai identificar. Nós nunca vamos identificar
se não com o auxílio... talvez ele possa esclarecer, não precisa falar ao vivo.

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - A Polícia Federal pode
esclarecer, eles já têm essa cópia, acredito eu, desde o dia 14 de setembro, quando eu depus
para eles.

O SR. MAGUITO VILELA - É justamente por isso, Or. Marco Aurélio, é porque
a Polícia não pode investigar Desembargador, Tribunal. Por isso, perguntei. Mas não é nada.
Depois, se o senhor se dispuser a esclarecer isso, porque a assinatura é muito complicada.

Sr. Presidente, registre a presença também dos nobres Deputados Lino Rossi e
Wilson Santos, do Estado do Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Uma honra para nós.
V. Ex' tem mais alguma coisa a esclarecer?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, Ex', que eu me

lembre. É lógico, como eu disse aqui, são vinte e tantos anos de demanda e de trabalho. É
muito tempo, mas estou disposto a colaborar com V. Ex's e dar qualquer outro
esclarecimento que porventura venha a surgir.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Sr. Relator, Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, eu queria dizer, primeiro, que reaJmenl~

acho que duas coisas me chamaram a atenção nesse depoimento. Primeiro, eu diria que o
sofrimento que nós vimos estampado no depoente, pelo que ele, durante lodo esse períedo,
penou com relação a uma questão na Justiça. E nós que estamos empenhados fi 'a CPj·.)
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o SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim. E os outros R$40
mil, quando recebesse as benfeitorias que tem direito, meu sogro iria pagar. Temos um
compromisso com esse cidadão.

O SR. PAULO SOUTO - Não recebeu ainda?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Presumo que esse cidadão seja o Josino? O

restante deve ser pago ao Josino, é isso? -.~ ...
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Para o Josino. O

compromisso é entre mim e ele.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim. Mas não tem documento nenhum?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não. Nenhum, nenhum.

Quando o meu sogro receber, a combinação é essa
Esse então, Srs. Senadores, é o relato que tenho a fazer a V. E:fs. É com muito

constrangimento que faço isso, mas com o ardor de tentar ajudá-los a desvendar não sei se
uma quadrilha ou o que é. I .

A nossa situação perante essas questões que aqui relatei é, de certa forma, muito
perigosa; afinal, esse proprio Tribunal ainda vai julgar essa benfeitoria do meu sogro, ainda
vai julgar uma ação de usucapião que intentamos recentemente. Então, é muito dificil a nossa
situação.

Gostaria de passar a esta Comissão esses documentos que se referem a uma história
daquele processo em que o meu sogro perdeu a propriedade da terra sem ao menos ser citado
da ação que o fez perder.

O SR. PAULO SOUTO - Isso foi na Primeira Instância?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, aqui envolve a

Primeira Instância e a Segunda Instância.
Ternos aqui a documentação referente à emissão de posse, essa segunda fase que

relatei. Estão aqui o mandado de emissão, o agravo intentado e a decisão.
Tenho documentos internos do Tribunal, por fax, com timbre; a minha conta

corrente; os cheques grifados; e aqui estão os dois cheques. .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esses documentos são de quem para quem?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Do Josino para mim,

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - De que data? V. S' poderia dar
conhecimento disso à Comissão?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Este fax aqui, embora
não tenha timbre, reputo corno um documento interno do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso, em que consta a decisão até manuscrita. Isso é passado lá para os
computadores, depois. Um documento de controle interno veio parar aqui. Tem uma letra:
"Dr. Marco Aurélio, dois votos a favor".

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - V. S' sabe de quem é essa letra?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Presumo que seja de

alguém de dentro do Tribunal ou do próprio Josino.
O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) ~ Esse fax foi passado a V. S' por quem?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIR.4- - Pelo Josino. Esse fa.x

foi-me passado, com certeza, no dia 2 de março, porque, como disse, no dia 23 de fevereiro.
um Desembargador pediu vista, e foi prorrogado para a segunda-feira seguinte, dia 2 de
março.

Esse outro fax foi-me passado no dia 9 de março de 1999, às 9hl2min. Ele tem o
timbre da Rondomac S. A. O telefone está aqui: não vou dizer, mas V. Ex" verão. É urna
certidão do resultado desse julgamento que me foi passado pelo Sr. Josino.
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O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Com a palavra o Senador Carlos Wilson, na
qualidade de vice-Presidente, se desejar fazer perguntas.

O SR. CARLOS wn.SON - Sr. Presidente, não desejo fazer perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson

Péres, primeiro inscrito.
O SR: JEFFERSON PÉREs • Sr. Presidente, há poucas perguntas a fazer, porque

o depoente me pareceu muito claro na sua exposição, foi até detalhista. Ele me pareceu
convincente. A impressão que me fica é que os fatos narrados por V. S' são verdadeiros, o
que não quer dizer, necessariamente, que o beneficiário da propina tenha sido o
desembargador mencionado.

Mas tenho apenas três perguntas.
Embora a voz ao vivo seja um pouco diferente da voz ao telefone, o senhor ouviu o

desembargador durante a sessão de julgamento. A voz do Desembargador Athayde era
parecida com a voz ouvida no telefone, nos dois telefonemas que o senhor trocou com uma
pessoa que o Josino apontava como sendo o Athayde?

O SR. MARCO'AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim, Sr. Senador. As
duas vozes que falaram comigo ao telefone se tratavam da mesma pessoa. Eu posso afirmar
isso. Esses celulares têm uma voz metalizada. Eu posso falar com uma voz mais grossa ou
mais fina. O timbre de voz é parecido, sim, com a voz, ao vivo, do Desembargador, mas não
tenho elementos firmes de convicção para dizer que era a mesma pessoa. No meu intelecto,
na minha mente, eu não tinha nenhuma razão para duvidar daquilo.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Qual foi a data do julgamento?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Ojulgamento iniciou

se no dia 13/02/99. Houve o pedido de vista, que foi dado no dia 24/02. No dia 02/03/99,
retomou à apreciação e foi julgado.

O SR. JEFFERSON PÉRES • Em fevereiro?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Em fevereiro de 1999.
O SR. JEFFERSON PÉREs - Quando o escândalo da corrupção, da propina, foi

noticiado na imprensa? Quando veio a público?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA· No dia l3 de setembro,

quando ojuiz falou na mídia o meu nome.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Entre ojulgamento e a publicidade dada ao fato, o

senhor ou o seu sogro não foram procurados pelo Sr. Josino para cobrar os quarenta mil?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Fui. A combinação era

pagar quando meu sogro recebesse a benfeitoria. Eu disse a ele que isso não demoraria. Em
determinado momento, talvez a partir de maio, ele voltou a me ligar. Ele nunca ligou para o
meu sogro. O contato sou eu. Ele me disse: "Isso está demorando muito. Manda uns dez mil
para a gente deixar os homens felizes." Eu disse que não podia. Eu tinha de conversar com o
meu sogro sobre tudo, mas eu não falava disso com o meu sogro. Eu imaginava que eu ia
"empurrá-lo ele com a barriga", mas ele foi muito insistente. Ele me ligava sempre, não todos
os dias, mas várias vezes por semana ligava, cobrando-me dez mil. "Manda mais um pouco e
tal". A culpa foi minha por não dizer·lhe "não". Mas não ia colocar meu sogro em situação
pior do que aquela em que ele já estava. Eu não o enfrentava. Eu dizia: "Vou consultar meu
sogro, vou consultar meu sogro." Até que um dia, reclamei com minha esposa, dizendo que
eu não agüentava mais a pressão desse cidadão. Eu conversei com meu sogro, que disse: "Eu
não tenho mais dinheiro, não tenho condições." Meu sogro ligou para ele uma única vez e
disse: "Você pára de ligar para o meu genro. Nós vamos acertar quando eu receber. Fique
tranqüilo." Aí ele ainda voltou a me ligar, nervoso: "Pô, como você coloca seu sogro para
falar comigo? Um homem sem educação como aquele! Não pode ser assim, não, doutor.
Vamos resolver isso entre nós dois." Desde a primeira vez que o juiz veio, ele parou de me
ligar e não me ligou mais, e muito menos eu para ele. Se eu retomei a ligação para ele, foi /~mentifc:
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Judiciário, são casos como este que, se confumados, dizem mais do que nunca como foi
necessária essa Comissão Parlárnentar de Inquérito. Primeiro, foi um depoimento sofrido,
pelo que pude ver, de uma famflia que, durante tanto tempo, teve que, infelizmente, usar os
meios que ele que teve usar, para obter o que ele considerava um direito seu.

E ainda sobre o depoimento - nós não podemos interpretar nunca o sentimento das
pessoas _, mas' eu realmente vou dar esse depoimento aqui, cada um de nós está sujeito a
errOS, eu tive a sensação de muita sinceridade, de muita verdade nesse depõirnento que eu

acabei de ouvir.
Espero, realmente, que eu não esteja enganado, não porque ele incrimine algtlém,

mas pelo que ele pas~u durante o seu depoimento. Tive essa sensação de que o depoente
além de ter falado com muito detàlhe, falou a verdade. Eu tive essa sensação. Mesmo que
tenha revelado uma parte que tem inclusive participado de um processo que não é um

processo legal.
De modo que tal é o nível de detalhe, que não vi aparentemente nada que

contradissesse os depoimentos anteriores que foram feitos aqui a respeito desse caso. Mas

faço a primeira pergunta:
Durante todo esse processo, que impressão o senhor teve da participação do Dr.

Elarrnin? O senhor acha que ele foi realmente apenas um homem que o colocou em contato
com uma pessoa, a fim de impedir que o senhor perdesse uma causa injustamente? Foi só
isso? Ou o senhor durante algum tempo achou que de alguma forma ele poderia ter um tipo

dé participação, enfim, em tudo isso?
. O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Senador, confesso que,

nesses dias que eu estive lã e em que ele me falou a respeito desses assuntos, fiquei muito
assustado. E naqueles dias, eu estava duvidando até da sombra. Mas isso se dissipou depois,
com conversas pessoais com ele, trocamos idéias neste tal sábado em que a gente conversou.
Mas, mesmo assim, eu não sabia em quem confiar, com quem falar. Fiquei muito preocupado.

Mas hoje, Senador, gostaria de relatar que, depois que o Doutor Juiz assassinado, o
Dr. Amaral, foi à midia, a primeira vez que ele apareceu na midia, liguei ao Dr. Elarmin para
falar um outro assunto com ele. Sobre essa ação, fui nomeado um perito lá, eu liguei para ele
e disse: Doutor, o senhor conhece o perito nomeado aí, é pessoa de bem? Como é que é e tal.
Liguei para falar isso com ele. E depois ele falou: Você viu o Dr. Amaral lá na televisão,
denunciando aqui essas coisas? Vi. Vi, sim. E ele: Doutor, estou com uma vontade de contar
esse caso do seu sogro aqui, que o senhor nem imagina. A gente precisa moralizar isso. A
gente precisa isso, aquilo. Eu disse: Olha, Dr. Elarmin, se o senhor fizer isso, o senhor vai
prejudicar em muito o meu sogro, mas acho que o senhor tem todo o direito de fazer isso.
Aqui no meu Estado, graças a Deus, nunca ouvi falar sobre esse tipo de coisa. Não há como
vocês conviverem ai com isso. Então, eu não gostaria, mas, se o senhor quiser, é problema do

senhor.
E esse caso nosso, Senador, só vciJ:> à mídia, à tona, por causa do Dr. Elarmin. Ele

que denunciou o caso ao juiz, e ojuiz, por sua vez, denunciou novamente à mídia. Então, por
causa disso, não posso ter nenhuma, aliás, não tenho nenhuma desconfiança de que ele tenha
participado de alguma coisa, que ele estaria envolvido.

Acho que quem' tem um quadro'do Che Guevara pendurado no escritório não pode
ser pessoa indecente. (Risos) Embora eu não seja comunista nem nada... O Dr. Elarmin tem.

O SR. PAULO SOUTO· Não vou perguntar. Mas, o senhor tem registrado o
número do celular que o senhor ligava habitualmente para o Josino?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Tenho, tenho tudo aqui.
O SR. PAULO SOUTO - Então, o senhor pode passar isso para a Comissão?
O SR. MARCO AURÉUO RODRIGUES FERREIRA - Perfeitamente.
O SR. PAl.jLO SOUTO - Sr. Presidente, não tenho mais nada a perguntar.
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para não deixá-lo mais nervoso. Ele me ligava insistentemente e eu mandava dizer que não
estava. Depois eu dava um retorno: Josino, ainda não encontrei meu s9gro. Ele está no Mato
Grosso, está trabalhando e tal. Disse isso para não deixar a situação ficar pior ainda.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Nessas conversas, ele usava um tom ameaçador?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sempre usou, mas não

falou em matai. Ele intimidava, sim, e muito, mas com o poder que ele tinha sobre essas
questões. -'--

O SR. JEFFERSON PÉREs - Farei uma última pergunta cuja respostajá suponho
qual vai ser, mas ainda assim o senhor não se impprtaria nem um pouco, caso esta Comissão
julgue necessário, em ser submetido a uma acareação com o Sr. Josino?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - De jeito nenhum. Eu
me submeto, desde que, Senador...•

O SR. JEFFERSON PÉREs - Se for necessário. Eu não sei se será. É uma
hipótese.

O SR. MARCO AURÉLIO RODR!GUES FERREIRA - Cheque os fatos.
Qualquer dúvida sobre o meu depoimento, qualquer dúvida que seja, eu estou disposto, em
qualquer momento a voltar aqui e novamente explicar....Se colocar uma acareação hoje eu
vou reafirmar sempre isso. Vou reafirmar. -

O SR. JEFFERSON PÉREs- Eu não sei se será feita. Éapenas uma hipótese.
Sr. Presidente, eu estou satisfeito.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet ) - Concedo a palavra ao Senador José

Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, o depoimento foi bastante

detalhado e as perguntas que já foram feitas me contemplam. Não tenho perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Senador Maguito Vilela, V. Ex:" deseja

formular perguntas?
O SR. MAGUITO VILELA - Eu também estou satisfeito com os

esclarecimentos prestados e não tenho perguntas.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Senador Luiz Estevão deseja formular

alguma pergunta?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, Sr. Presidente, obrigado.

. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu vou fazer uma última pergunta ao
senhor. O senhor ficou vários dias em Cuiabá. A princípio, naturalmente teve dúvidas se o
Dr. Josino falava em nome do desembargador ou não. O senhor disse que se convenceu à
medida em que foi conversando, foi telefonando, foi colocado ao telefone. N~sse sábado e
domingo que o senhor ficou lá sem fazer nada não procurou informar-se sobre a pessoa do
Sr. Josino, sobre a pessoa de alguém, qual era o conceito dele; em suma, quaisquer outros
esclarecimentos que o senhor possa trazer.

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Foi muito boa a
pergunta, Senador, porque realmente houve isso sim. Existe uma pessoa que eu conheço e
que assessorou uma candidatura de deputado federal lá em Mato Grosso. Essa pessoa é
marqueteiro Eles não gostam de serem chamados assim, mas ele faz marketing politico. É
uma pessoa do meu conhecimento e trabalhou em Mato Grosso. Eu liguei para essa pessoa no
sábado e pedi, Excelência, para ele usar os contatos que tinha com os jornalistas, com quem
quer que fosse a me passasse informação sobre o Sr. Elarmin Miranda e sobre o Sr. Josino
Guimarães. Ele me ligou muito tarde no hotel, no sábado mesmo... Eu não me lembro se foi
no sábado ou no domingo, mas foi às duas horas da manhã que ele me deu o retomo, dizendo
que teve boas informações de ambas as pessoas. Que o Dr. Elarmin era um deputado,
esquerdista, alguma coisa assim. O Josino era um empresário bem-sucedido lá na cidade. De
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o SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) - Notícia desarvoradora de ninguém o senhor
não teve?

O SR. MÁRCo AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, só do próprio
Elarmin que o falava que o Josino era uma pessoa que era do jogo, do esquema lá de
corrupção do Tribunal. Para mim é uma das mais desabonadoras que pode ter, mas eu não ia
contra uma pessoa dessas. Não tinha condição. Um deputado estadual me falando dessa
forma, lá no Estado ele...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor chegou a sair de carro com....?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Houve alguma parada, houve algum

preenchimento de cheque em capô de carro ou alguma coisa? Os senhores pararam em algum
lugar?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, Senador. Ele
parou em um lugar. Ele estava me levando...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ~le é que estava na direção?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - ...da concessionária

dele, onde o Elarmin, para um hotel. Eu nem sei para qual hotel ele ia me levar. Ele ia me
levando para um hotel.

O SR PRESIDENTE(Ramez Tebet) - Quem?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - O Josino. Então ele

parou num lugar, de frente..:
O SR. PAutO SOUTO - Que o sénhor achou semelhante a uma clínica.
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - A uma clínica. Parece

até que verde, de uma pintura verde, não vi letreiro nenhum, mas me parecia ser uma clínica
médica devido à forma como as pessoas estavam lá. Ele entrou lá e em cinco minutos saiu .
com um cheque na mão. Vestia uma camisa pólo, sem bolso nenhum. Saiu com o cheque na
mão, entrou no carro. Não me mostrou, não preencheu, mas saiu com o cheque na mão,
colocou em algum lugar do console do carro dele e comentou comigo: "Esse dinheiro é dos
homens do esquema." Não falou de quem. Falou dessá forma.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor conheceu lá alguma advogada de
nome Elizabeth?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, EJé'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor ouviu falar nela?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Sim, Ex:".
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Como éque o senhor ouviu falar?
O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA· Que ela se reuniu...O

Elarmin me contou essa história. Que quando ele foi relatar esses casos ao juiz Amaral, ele se
reuniu no escritório dessa Elizabeth. Mencionei que conversei com uma advogada naquela
primeira vez em que estive em Cuiabá, e, para não deixar dúvida, tenho aqui anotado o nome
dela. Não é essa Dr' Elizabeth.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas não tem nada com referência aos
fatos? Se não tem, não precisa. Eu digo com referência à Df Elizabeth?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não tem. Não conheço
essa pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim, o Dr. Elamiin disse o que para o
senhor?

O SR. MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - O Dr. Elarmin me disse
que conversou com o juiz Amaral na presença dessa Dr' Elizabeth e na presença do Dr.
Lucidi, e contou o caso do JIleu sogro ao Dr. Amaral. Foi isso que ele me disse. Estive com
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uma advogada quando fui protocolar o recurso, em dezembro, que não é essa DI'" Elizabeth.
Não me recordo, mas tenho o nome dela aqui.

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está bem. Por gentileza, o Senador José
Eduardo Dutra parece que retoma para alguma pergunta.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTR~ - Apenas a respeito desses dois cheques que V.
S' entregou pará o Josino. Foi ele que deu a V. S' o nome do beneficiário do cheque para que
V. S' preenchesse o cheque?

O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não, EJC3. Eu preenchi o
valor, o numeral, o extenso, a data e assinei. Só isso. Esse cheque foi passado, para ser l:lem
claro com V. Ex"s, no dia 22 de fevereiro, mas eu os datei para o dia 3 de março, porque era o
dia que havíamos combinado para colocar em cobrança os cheques.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Então, o campo do beneficiário o Senhor
deixou em branco?

O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não preenchi por
pedido, por imposição pele. Não é meu costume ~bém.

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra, vou me
permitir completar a sua pergunta. Quer dizer essa letra onde está escrita a importância é sua?

O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - É minha.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ésua a letra que indica a cidade e a data?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - É minha.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa assinatura é sua?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - É minha.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A letra que indica o nome do beneficiário

do cheque não é sua?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Não é minha.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso no primeiro cheque?
O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA ? - O segundo é um carimbo.
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Esse é o verso desse

cheque.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas o verso desse cheque está ilegível, não

dá para ler. E Esse aqtli?
O SR MARCO AURÉLIO RODRIGUES FERREIRA - Esse é o segundo

cheque, que foi da mesma forma do anterior.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está bem. Vamos só despachar. Dispenso o

depoimento de V. S', mas vou pedir que permaneça por mais uns instantes na sala que lhe
está reservada. Agradecemos muito a presença de V. S' aqui, em nome de toda a Comissão e
meu.

O SR MARCO AURÉLIO RODRIGTJES FERREIRA - Muito obrigado, Srs.
Senadores, pela atenção.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem, com a palavra, o Senador José

Eduardo Dutra.
O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Entreguei um requerimento à Mesa num

momento em que não havia quorum na reunião para deliberação.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Já decidi isso, Ex". Como não havia

quorum, e V. Ex" mesmo falou, pedi até que permanecêssemos aqui, porque, logo em
seguida, faríamos uma reunião administrativa na qual todos os requerimentos seriam
apreciados. Agora, se V. Ex" deseja e o Plenário concordar em interromper... Acho que
devíamos ouvir e apreciar todos os requerimentos em seguida. E peço a todos que dêem

número para isso. Nem li o requerimento de V. Ex". ::~,:~_.~:::=:~i~endo que quando de7tCid~~~lQ.-q<,~,
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eu o fiz até porque não havia número. E disse que se não houvesse reunião administrativa,
hoje, faríamos isso amanhã.

Volto a insistir que não devíamos interromper. No meu entendimento não devemos
interromper os nossos trabalhos aqui hoje, que estão muito sérios.

Logo a seguir, reafirmo a convocação que fiz para uma reunião administrativa ainda
hoje, para decidir quaisquer requerimentos que estejam aqui, inclusive esse que V. Ex"
apresentou, que eu nem li.

Portanto, peço à Secretaria que faça adentrar à sala...
O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR PRESIDENTE <fu!mez Tebet) - Pois não, pela ord~m.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero solicitar a decisão do Plenário da
Comissão para isso, e quero justificar o porquê.

O SR MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, já me manifesto contrariamente.
Quero que continuem a acontecer os depoimentos, para que possa haver seqüência, e depois
cuidamos de outro assunto. Amenos que se trate do mesmo assunto.

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) :Eu havia assim decidido, mas não fujo de
deliberação do Plenário. A Presidência não exerce este cargo para fazer a vontade de
ninguém nem em Caráter absoluto. Mas entendo, sinceramente, que eStamos com seqüência
de depoimentos a serem tomados e a reunião está marcada para logo a seguir, salvo
deliberação em contrário do Plenário, que aceito.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quero saber se tenho a palavra
para justificar.

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Muito obrigado.
Sr. Presidente, já apresentei aqui uma série de requerimentos relacionados ao

processo de investigação da obra do TRT e às empresas do Grupo OK. 'É público e notório
isso. Alguns foram aprovados, alguns rejeitados, em reuniões administrativas. Fui procurado
pelo Senador Luiz Estevão, em função de uma conversa que eu havia tido com ele no
primeiro semestre, quando lhe disse que a minha prática no Congresso é essa: toda vez que
vou me referir a algum Senador, faço questão de avisá-lo, para que esteja presente.

O Senador Luiz Estevão procurou-me na semana passada, relembrando-me essa
conversa, e fez-me um pedido para que toda vez em que tivesse requerimento relativo a ele,
ou a empresas dele, que eu o avisasse. Tenho um requerimento dessa natureza e não o avisei
pessoalmente, porque acabei não o encontrando. Mas avisei ao Senador Ney Suassuna que
iria apresentar esse requerimento.

O Senador Luiz Estevão chegou a esta Comissão agora e informou-me que o
Senador Ney Suassuna o· havia informado. Pediu inclusive para ler o requerimento.
Apresentei a ele o requerimento, e ele o leu. Como ele está presente, penso que poderíamos
deliberar sobre o requerimento, até por que esse requerimento, ao contrário de uma série de
outros, é encaminhado a ele. Seria o momento oportuno.

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Data venia, isso é atribuição da
Presidência. Atribuição da Presidência, o Senador Luiz Estevão está aqui, está avisado do
cavalheirismo, da lhaneza de V. Ex", o requerimento não se refere ao caso que estamos
averiguando neste momento. Fica o Senador Luiz Estevão avisado de que logo após teremos
reunião administrativa, e assim como S. Ex' veio agora a convite de V. Ex' fique avisado de
que vamos deliberar sobre o requerimento de V. Ex'.

Entendo que a justificativa de V. Ex" me dá razão para determinar à Secretaria que
chame o próximo depoente, Dr. Josino Guimarães, para tomar assento à minha esquerda.

O SR JOSÉ EDUARDO DUTRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
. . O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet~ .. Se V. Ex" recorre, eu osubmeto ao Plenári~e~
Imediatamente. Não sou o dono da verdade aquI. ~ ~::;~. ctq4'
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O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, penso que estamos num caso mais grave
do que o do Juiz Nicolau.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não tenho o direito de insistir com o
senhor, mas quero lhe dizer que é claro que esse é um dispositivo constitucional - seus
advogados entenderão por que estou dizendo isso - que existe para o senhor usar quando
entender que alguma pergunta possa ser prejudicial ao senhor. Nesse caso, o senhor pode se
reservar ao direito de ficar calado. Mas se quanto a tudo o senhor disser isso, digo-Ihe que

~o:
~. .~
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O SR. JOSJNO GUIMARÃEs --Reservo-me ao direito de ficar em silêncio.
O SR. PAULO SOUTO - Quero saber apenas se o senhor tem relações sociais, se é

amie:o de alguns·desses desembargadores do Tribunal de Justiça.
- O SR. JOSJNO GUIMARÃEs - Reservo-me ao direito de permanecer em

silêncio.

Grosso?

Em outras palavras, o habeas corpus está respeitando as prerrogativas
constitucionais de quem vem aqui depor, seja na qualidade de testemunha, seja na qualidade
de suspeito, e está também, a meu ver, respeitando as prerrogativas constitucionais que
dispõe a Comissão de acordo com o art 58, § 3° da Constituição Federal.

Nesse sentido, informo que o Sr. Josino prestou o compromisso legal e fez a
ressalva do próprio habeas corpus, como, aliás; os outros fizeram. Não fica aqui, de minha

. parte, nenhuma crítica ao Dr Marco Aurélio nem a quem impetrou habeas corpus, mas
ficamos sem entender por que existe habeas corpus para o óbvio, porque isto consta até em
papel impresso da nossa Comissão, para todos que comparecem.

A verdade é que o Sr. Josino prestou compromisso nos termos do art 203, do
Código de Processo Penal, sob as penas da lei, de dizer a verdade no que souber e lhe for
perguntado, não sendo obrigado a depor contra si próprio, nos termos do art. 5°, inciso LXIll
da Constituição Federal. O que bem demonstra que ele impetrou habeas corpus sem
necessidade alguma, diga-se de passagem. Digo isto em defesa dos integrantes desta
Comissão que têm procedido com toda a cautela e com toda a prudência.

Sr. Josino Guimarães, com toda a certeza V. S' sabe porque está sentado aqui,
porque isto é público e notório. Como é praxe da Comissão, vamos lhe conceder a palavra
para que V. S· possa tecer as considerações que desejar. Feito isto, se V. S· quiser pode
começar fazendo sua exposição, se disser que está à disposição a palavra será concedida aos
Srs. Senadores para que formulem as perguntas que desejarem a V. S'.

O SR. JOSJNO GUIMARÃEs - Reservo-me o direito de permanecer em silêncio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O depoente, após ter ouvido da Comissão o

pedido para que, se quisesse, exercesse a faculdade que todos até agora tiveram por parte
dessa Comissão, de tecer considerações, afirma que se reserva ao direito de não falar nada.
Não sei ainda se é quanto às considerações iniciais ou se é em razão de alguma pergunta. Dai
por que concedo a palavra ao Relator para que formule a primeira pergunta.

Concedo a palavra a V. Ex', na qualidade de Relator, por gentileza.
O SR. PAULO SOUTO - Faça-a V. Ex', Sr. Presidente. Faço questão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra a V. Ex" na qualidade de

Relator. Já percebi em que-dará.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Josino, V. S' acha que cometeu algo de tão grave

que, antes de se dirigir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitou um habeas
corpus para que não fosse preso?

O SR. JOSJNO GUIMARÃEs - Não.
O SR. PAULO SOUTO ~ Acha que não cometeu nada grave, portanto. Então, não

tinha necessidade desse habeas corpus.
Quantos desembargadores o senhor conhece no Tribunal de Justiça de Mato
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o SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Não vou recorrer, quero apenas solicitar que
esta reunião administrativa seja aberta.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Plenário decidirá isso no momento
oportuno igualmente.

Srs. Senadores, ontem os advogados do Sr. Josino Pereira Guimarães apresentaram
um requerimento que tive oportunidade de ler aos Srs. Senadores. Esse requerimento dava
conta de que o seu cliente, Josino Pereira Guimarães, tinha tomado conhecrrllento de sua
convocação para prestar esclarecimentos em audiência marcada para hoje às 17 horas, e
informaram que ele atenderia a convocação e que se fazia acompanhar dos advogados
signatários - Or. Zoroastro Teixeira e Daniel Paulo Maia Teixeira. Eles já tomaram assento à
mesa.

Hoje a Mesa, e mais precisamente a Presidência recebeu um Oficio nOI652 do
Supremo Tnounal Federal, datado de hoje, assinado pelo Ministro Marco Aurélio, na
qualidade de relator de um habeas corpus que foi impetrado pelo paciente Josino Pereira
Guimarães.

E a comunicaçãO é a seguinte:
"Sr. Presidente, comunico a V. Ex' que, nos autos do processo acima referido:

concedi medida liminar assegurando ao paciente o direito de silenciar relativamente a
perguntas cujas respostas possam de alguma forma comprometê-lo. Expungida a
possibilidade de vir a ser preso diante de postura em tal sentido adotada."

Em outras palavras, o habe3s corpus garante ao Sr. Josino que possa silenciar
quanto a quaisquer perguntas que ele entender possa prejudicà-Io. Bem como lhe garante o
direito de não ser molestado na sua liberdade de ir e vir, se adotar tal postura diante do seu
silêncio. Vejam bem. É esse o habeas corpus. Consulto aos Srs. Adv9gados se assim o
entendem também.

Então o habeas corpus, quanto a qualquer prisão do paciente, diz respeito à
silêncio que ele acaso possa invocar constitucionalmente. Faço isso em estrita obediência ao
que estou entendendo do habeas corpus. Faço isso também porque nós temos poderes
judicantes e é só nesta hipótese que ele está livre na sua liberdade de locomoção e, diga-se de
passagem que nunca esteve ameaçada, e nunca seria ameaçada em nenhum instante. Nós
respeitamos esse habeas corpus que foi dado naturalmente, e era o óbvio porque a nossa
Comissão tem trabalhado abertamente, o País inteiro, o Sr. Relator e os Srs. Senadores, e
senhores da Imprensa, e todos os que estão presenciando esta audiência, o Brasil inteiro está
vendo como esta Comissão tem trabalhado. Ninguém saiu daqui e também ninguém foi
ameaçado por nenhum dos Senadores que compõem esta Comissão.

Todos os compromissos foram assinados aqui com a ressalva justamente do objeto
do habeas corpus, de a pessoa ter o direito de se calar quando entender que isso possa
redundar em seu prejuízo, consoante.dispositivo constitucional, mais precisamente o art 5°,
inciso LXIII, da Carta Maior.

Ainda ontem, diga-se de passagem, um juiz de direito que aqui esteve para depor,
em várias ocasiões, invocou este dispositivo constitucional, que foi inteiramente respeitado
pelos membros da nossa Comissão. Eram essas as considerações que queria fazer para deixar
bem claro que não vamos abrir mão da autoridade que devemos exercer aqui na nossa
Comissão Parlamentar de Inquérito.

É preciso entender os termos do habeas corpus, que será respeitado na integra. Isto
é, o depoente terá o direito de não responder a perguntas que por acaso lhe forem formuladas,
mas se, e digo se, por acaso, o que não espero e ninguém espera, ele tomar qualquer atitude
que mereça, por parte desta Comissão e da Presidência da Comissão, uma conduta de acordo
com a lei, fique certo de que estamos respeitando o habeas corpus nos estritos termos do
oficio que estamos respondendo. J:~t8; .
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Com vistas a cumprir diligência requerida pelo Sr. Relator da
Representação n° 2, de 1999, movida contra o Sr. Senador Luiz Estevão e sob
apreciação neste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, solicito a v. sa a
gentileza de fornecer, a este' Conselho, com a maior brevidade possível, cópia
autenticada de todas as atas da empresa Agropecuária Fazenda
Reunidas/Agropecuária Santo Estevão (CGC n° 00347.268~0001/02).

Aproveito a oportunidade para renovar a V.. sa protestos de estima e
consideração.

Senhor Presidente,

Brasília, 12 de abril de 2000

SENADO FEDERAL

OF. CEDP N° 35/2000

pode ser entendido por nós da Comissão, ao lado de outros conjuntos probatórios, como algo
contra o senhor. Porque não é possível, por exemplo, diante de uma pergunta se conhece
Fulano, o senhor dizer que se reserva... O senhor foi ao cinema? Reservo-me... É melhor o
senhor dizer que não responderá nenhuma pergunta e só responderá em outro lugar. Daremos
por encerrado seu depoimento e tiraremos as conclusões sobre ele. Não perderemos tempo
aqui. .

Se o senhor veio preparado para isso, os advogados não pocieiilinterceder no
depoimento, mas compreendam o trabalho que tem uma Comissão Parlamentar de Inquérito e ~

o tempo que temos. Às vezes deixamos a sessão para votar. Se o senhor está orientado para
dizer que não responderá nada, não darei a palavra a mais ninguém. Se é isso, permitirei aos
advogados que digam se é isso e encerraremos a sessão.

Deve ser rápido também: sim ou não. Paciência nós temos.
O SR. ADVOGADO - Na verdade, Ex", nosso cliente tem passado por um estresse

muito grande e isso toma difícil para ele estar presente aqui. V. Ex" deve entender que ele
passou inclusive preso por muito tempo e hoje não estaria em condições de responder. Nossa
orientação é nesse sentido. •

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Só peço licença ao senhor para dizer que
todos quantos têm acompanhado os trabalhos aqui sabem que, até sem atestado médico,
temos concedido adiamento de depoimento.

Declaro, portanto, encerrado o presente depoimento, mas tenho que perguntar a ele.
É isso mesmo?
O SR. JOSlNO GUIMARÃEs - É isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Como o Depoente afmna que não vai

responder a nenhuma pergunta, valendo-se do dispositivo constitucional que lhe garante o
direito do silêncio, vamos dispensar o seu depoimento, com os nossos agradecimentos,
formulando votos ao senhor de uma boa viagem de regresso, agradecendo, também, a
presença dos ilustres advogados, que, naturalmente, estão no exercício sagrado da profissão.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião 'àS 20hlSmin.)

Atenciosamente,

~~~~õRRAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
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TImO Sr.
TASSo-DUARTE DE MELO
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Rua Barra Funda,'930
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Senhor Ministro,

CONSELHO DE ÉTICA E DEC9RO PARLAMENTAR

ExmoSr.
RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
Ministro do Desenvolvimento Agrário
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8° andar
BRASíLIA -DF

c7~~
SÊNAOOR RAMEZ TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente,

Solicito a V. Ex& a gentileza de fornecer a este Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, com a maior brevidade possível, cópia autenticada, de capa
a capa, do processo de desapropriação de terras pertencentes a Recreio
Agropecuária Empreendimentos e Participações Ltda., ou outro documento
qualquer do referido processo de desapropriação que aponte o seu valor, com
vista a cumprir diligência requerida pelo Exmo Sr. Senador Jefferson Péres,
Relator da Representação n° 2, de 1999, movida contra o Sr. Senador Luiz
Estevão e sob apreciação neste Conselho.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex& meus protestos de
estima e consideração.

OF. CEDP N° 36/2000
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP W 33/2000

Senhor Presidente,

Brasília., 13-de· abril de 2000
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--'Em cumprimento ao despacho de fls. 1967, nos autos da
Representação n° 2, de 1999, informo a V. Ex3 que procurei entender-me com o
Sr. Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, para pedir-lhe que me
fornecesse informações acerca de perícias realizadas por aquela Casa em
processos referentes a decoro parlamentar.

Recebi do meu colega Mozart Vianna de Paiva a relação em anexo.
Dessa relação consta o nome do Sr. Carlos Guido da Silva Pereira.

Todavia., nos autos da Representação n° 2, de 1999, há registro de trabalho por
ele realizado, conforme se vê do Documento 46, de fls. 169211746.

Ainda em cumprimento àquele despacho, consultei o Professor
Leonardo Rodrigues, que é perito há 37 anos, ex-Diretor da Polícia Científica do
Estado de Goiás, com cursos feitos nos Estados Unidos da América., na área de
perícia, e na Academia Nacional de Polícia., sendo, também, membro da
International Association for Identification e da National Association
Documental Exarniner.

Esclareço, ainda., que procurei contatar o Sr. Rubens de Almeida
Lima, Perito Criminalista, Chefe da Seção Técnica de Perícias Especiais do
Instituto de Crirninalística de São Paulo, mas não obtive sucesso, pois ele se
encontra aposentado.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex3 meus protestos de
estima e consideração.

Respeitosamente,
) .

.~ ." /' .,..{"'K rI.L.{ 0- r.. C (.C~ ,
~R~NDO CARREIRO SILVA

Secretário-Geral da Mesa
::··••t7";- ;-:.::::'L:

ExmO Sro . '. 6P' .~.. ~. 9'J
SENADOR RAMEZ TEBET f.. .' 'f17" .....-...
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar r<i?Q()~,
SENADO FEDERAL ~~..~. -i-Z;; .

C2:Z:~ .. 62 ~~k-~' r·-..f
./j2:<_~---:c~ éc....~.--e ~.Y-----==-/ .;;...... ~~

,Ã/---- ....?............~~~~ .,...:;.~..c--L~--"L-
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SGM-NATEC

ENDEREÇOS DE INSTITUTOS DE PERíCIA:

CASO JABES RABElO(1991): O Corregedor da Câmara, Dep. Vital
do Rego solicitou ao Reitor da UNICAMP, Dr. Carlos Vogt, a
indi~ção de peritos criminalistas para analisar o caso.

A Reitoria nomeou uma Comissão com os seguintes peritos para a
realização de Laudo de Exame Documentoscópico (Grafotécnico e
Mecanográfico): ..
Prof. Lamartine Bizarro Mendes, Professor da Academia de Polícia
Civil de São Paulo, como Relator, e Antônio Badan Palhares,
Professor da Faculdade de Ciências Médicas e Chefe do
Departamento de Medicina Legal da UNICAMP, como Coordenador.
Além deles, fizeram parte da Comissão: .
José Barth, Perito Criminalista Diretor do Instituto de Criminalística e
Prof. da Academia de Polícia Civil de São Paulo;
Carlos Alberto Zerbetto, Perito Criminalista Chefe do Setor de
CriminC:iiística de Instituto de Criminalista em São João da Boa Vista;
Rubens de Almeida Lima, Perito Criminalista, Chefe da Seção Técnica
de Perícias Especiais do Instituto de Criminalística de São Paulo;
Carlos Guido da Silva Pereira, Prof. da Escola de Polícia do Rio
Grande do Sul;
Leonardo Rodrigues, Prof. da Academia de Polícia de Goiás;
José Cândido Neto, Perito Criminalista, Assessor Pericial do Ministério
Público do Distrito Federal.

A pedido do Dep. Jabes Rabelo, o Perito Criminalista, Antonio Carlos
Villanova (DF), assina Laudo de Exame Complementar, apontando
como falsa a assinatwa atribuída ao Dep. Jabes Rabelo.

CASO CHICÃO BRíGIDO, ADELAIDE NERY E ZILA BEZERRA
(1997) - O laudo pericial das Fitas de Áudio é de responsabilidade do
Laboratório de Fonética Forense - LFF - DML - FCM - UNICAMP.
Coordenador: Praf. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo
Fone/Fax: (019) - 788.8400

\\srv_sgm_Ol\raiz\Word\Natec\Licença.Jlrocessos\endereços institutos de perícj7~R1.õ(S4/n(qq.:c I?: 19

l~~9;f::/1

E-MaU: RICFIG@Turing l)nicamp.BR

CASO SÉRGIO NAYA (1998): O laudo pericial nO 40.289, sobre as
fitas de vídeQ que continham declarações à imprensa, veiculadas pela
TV Globo - Programa Fantástico, foram periciadas pelo Instituto
Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal.
Diretor. Eustáquio Márcio de Oliveira
Endereço: SAS Quadra 07 Lote 23
70.610.010 Brasília· DF
Tel.: 311.800

~t=i~'l:JO j·t:,..

s1?;:;;<iw···· .,
./- ê'r ...... ::t.. "Co, '1

..... '. " CC
::. oZ.O/o;'

\\srv_sgm_Ol\raiz\Word\Natec\Licença"processos\endereços institutos de perícia.doc - 04/04/00 - 17:19
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador JEFFERSON PÉRES

SGM - NATEC

:fi'~~r::! ~';:. :"i~:..

AtenciQsamente,

~

--...,
------_/

Brasília, 13 de abril de 2000

r.f!;~/;~~:
---;::-- ----- \ r

/- ,~

~Senhor Presidente,

s~e7r:::· i' :~; 7~
!:-:iQL2/ '-,

Solicito a V. Exa. seja encaminhada ao Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, do Tribunal de Contas da União, a seguinte pergunta formulada pela
Defesa do Senador Luiz Estevão a outras autoridades, conforme transcrita a
seguir:

"Se pode o consultado informar, para efeitos de prova
em procedimento que tramita neste Conselho, se a qUalquer tempo
foi procurado pelo senador Luiz Estevão com qualquer pleito que
dissesse respeito a obras de construção do prédio do TRT de São
Paulo?"
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. protestos de estima

e consideração.

Exmo. Sr.
Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

f:ê:~~'·:z.··'''-j ~
;::·~··õj i}/.... ....

. :·~;:~!~O ~;::;E!;-~:'"

ENDEREÇO$ DE INSTITUTOS DE PERÍCIA:

CASO SÉRGIO NAYA: O laudo pericial n° 40.289, sobre as fitas de
vídeo que continham declarações à imprensa, veiculadas pela TV
Globo - Programa Fantástico, foram periciadas pelo Instituto Nacional
de Criminalística do Departamento daPolícia Federal.
Diretor: Eustáquio Márcio de Oliveira
Endereço: SAS Quadra 07 Lote 23
70.610.010 Brasília - DF
Tel.: 311.800

CASO CHICÃO BRíGIDa, ADELAIDE NERY E ZILA BEZERRA - O
laudo pericial das Fitas de Áudio é de responsabilidade do Laboratório
de Fonética Forense - LFF - DML - FCM - UNICAMP.
Coordenador:.Prof. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo
Fone/Fax: (019) - 788.8400
E-Mail: RICFIG@TuringUnicamp.BR

I:\Word'2'<:ltee\Lieença.Jlrocessos\endereços institutos de perícia.doe - 04/04/00 - 15:08
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REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999.

~ARll~

Em 17 de abril de 2000

Nesta data, faço este processo concluso ao Presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

.:. ;'~" :...: f ~::::"~i._

. r.":;:! :rt. Gerê~ ~ ri;; f: f::' ...

Ke ~ i,· Z- . r'(
f :~. 20";~"" ..._...
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I.EO.\.4JWO ROf)!?f(i! ES
PERITO EM CRIMIS4i.ÍSTiC';

Rua 2..,'. 11. 2:9. {'eu/ru. CEP: :.J.{}3fl-IJtJIJ .. <,·(}jlílliu-(;{}llis - Funes: {)(j~-21.f..1}92(J - 212..3Iíti./
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_ LEONiJWO RODRIGUES
PERITO EM CRlMINAIJSTlCA

Ru,".' 2'" """" Cl!""'......'·G"~· ,.... ~"'"",.. 21>-3'"
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~t.k-2000.
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senho--r-Pr~e;

LfOMARVO ROVRIGUES
PerUo-e'111/Cr~bCtÃ/

Euno- Sr. Dr. J?4.A1Z TFBU J Pre:}ide-nt"e- do- C!Jn#!lJ...o- deJ

É~e-Decon:)-Par~ardo-SenadorFederat.

RUCl/24J TU 279J ami"ro; 6oú$nú:v{6o-)
CEP: 74.030-060
F~·062-224-0926-212-3604

E~ àe-~ 13alt:ft"'LCa/
For~ Acident"f3; de" Tr~ FotlJgraficv F.ar~

QUÚ1ÚCCVFor~ tJact"'dM;opÚZf II14P~ f3; 1I4stiJrtM
efn/ g:era4 Locatr de" .I~ Membro- cla
Int"ernar~A~uJn/for ItZen:t-'ifi:cai"íon; CurJ<J"" de"
EJjJ~I1IJYE;:t"adoyllntdoycla-Amén:ccv.

Re:P OI.:_QL í 9!1
,10/4·

Of 013/2000

LEONARDO RODRIGUES perLto
l't01'l"..eor...o..o- "por Vcrn<i'./ Ex.ceUnci..o./ "p!i',.,f'!i'./ Ctt"t.ul,.,f' ~ !i'.v.:t~J
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~ CURRICULUJv1 VITAEç

<=>'Rodr~LEONA'R~

DADOS PESSOAIS
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Curso de Farmácia pela Universidade Federal de Goiás - 1959 à 1961

Curso de Onentação Educacional pela Faculdade de Filosofia Ciência e
Letras da Universidade Católica de Goiás - 1960 à 1961

Curso de Direito - Faculdade Anhanguera -1974 à 1977.

Quinta-feira 22 02021

CURSOS PROFISSIONAIS

_ Investi gação e Levantamen1:O de locai s de Crimes
pelá Academia Nacional de polícia - 1964. .

· Exame cientifi co em documentos questionados
realiza,do no cientifi c Identifi cation Laborator}'
of Bureau Chief postal Inspetor post of
oepartament washington o.C.

· curso de Exame de documentos da National
Assoei ation Assoei ati on of Document Exami ners 
Texas - USA.

· participante do 3°. comitê de Documentoscopia
Nacional em curitiba - 1996.

Membro da Association of Forensic Document
Examiners.

· conferencista do ·1°. Comitê Nacional de
Documentoscopia em Belo Horizonte -1992.

Nome; LEONARDO RODRIGUES

Nacionalidade: brasileira

Naturalidade: Ipameri - Goiás

Data Nasc: 24 de setembro de 1931

Filiação: Modestino André Rodrigues e Maria catarina
Peixoto Rodrigues

Estado civil: casado

Profissão: Perito em criminalistica

Residente e domiciliado: Rua 24, n. 279, centro,
CEP:74.030-0GO - Goiânia-Go. Fones: 62-224-0926 - Fax:
62-212-3604.

FORMACÃO ESCOLAR

Primário - Escola Nossa Senhora da Vitória - Goiânia-Go

~
~\l

~1

· Membro da International
Identification.

· Conferencista da 2a
•

oocumentoscopfa - 1994.

Association

conferênci a

for

de

deGinasial e Colegial- Col. Ateneu Dom Bosco

Curso Téc. De Química - Esc. Téc. Eduardo Prado -1954 - São Paulo-SP.

'~""' ..~~~~l ~~ ~:~ .. ~~

1EL.!<..j)1."~lli
F~._ àolL... -~-

· parti ("1 pante do 4° • Comi tê Naci ona1
Documen1:oscopia em Porto Alegre - 1998.

· participan1:e da Reunião anual da Association
Forensic Examination em wisosin-UsA - 1998.

2
: ; íJ :~~ ti":: .:.: ~ (:.:~!.i:
ü,:.!id"jf~·;.~rii:ji \i;; M~~-

'-~._1\l.:.AL./3.1
i:1••_~J2.{L



---

02022 Quinta-feim 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

participante da reunião anual da Association
Document Examiners Phoenix - USA - 1998

o parti cipante da reunião Evidence photography
International comitê - califórnia - USA - 1999.

Junho de 2000 Junho de 2000
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1IIi'
P. 01

Quinta-feim 22 02023

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Diretor do laboratório central de Saúde pública do
Est. De Goiás. .

o Professor visitante da .Academia Nacional de
polícia.

o professor visitante da Academia de Polícia do
Estado do Maranhão.

- conferencista na reunião anual da Association
Fore"sic Examiner em wísosin-usA - 1998.

Membro do comitê que examinou o caso Jabes Rabelo
na câmara Federal dos Deputados em Brasília-DF.

Membro da comissão que investigou o Incêndio da
SUFRAMA em Manaus.

Membro da comissão que investigou o assassinato de
uma família em vitória-ES.

conferencista na reunião de estudos históricos do
Curso de História da fac. De Filosofia da
universidade Católica de Goiás.

. Di retor do Instituto de criminalística de Goiás
por mais de 20 anos.

. Membro do congresso de Criminalistica em Goiãnia 
1998.' .

Membro do congresso d~ Criminalistica em srasilia
DF.

- Membro do congresso de criminalistica em salvador
SA.

,:,..
~:::: .... :'1 ~,:I'1 .-;, MAta

~~r;;e.. ..~.1 0.1. :,:~.
.~:~..;"~1E .

_ Membro da Associação Brasileira de criminalistica.

_ professor da Academia de policia de Goiás.

_ conferencista na reunião de Medicina Legal.~a Fac.
De Medicina da universidade Federal de Golas.

. perito Judiciário nos auditórios Forenses de
GOiânia e outras Comarcas do Est. De Goiás.

. peri1:o Judiciário na comarca de 'são paulo e Rio de
Janeiro.
perito Judicial junto· ao "tribunal de J~stiça do
Es1:ado de Goiás.

perito Judicial junto a Justiça do Trabalho.

Ad,:,çgado inscrito na OAB n. 17.045. secção de
GOlas.

_ Examinador no concurso para provimento da cátedra
de criminalística da UCG. .. •

. EX-p'rof~s~or Assistente ,por concurso;: de Quimi ca
TOXlcolo~ca da Universi~ade Federal ije Goiás.

_ profes~~~ do Curs? de ~edicina da Trabalho da fac.
de MedlClna da UnlverSldade Federal de Goiás.

professor do Curso de Engenharia do Trabalho da
ESS: De Engenharia da ."universidade Federal de
Golas.

LIVRO- PÚBLICAoO

DE DOCUMENTOS
Três poderes 
1998.

abril de 2000.
S~llAOO ~EUl:)'l:.1

g~.!::~i ..~~·;'jJ
". ZO/CJdr.: .__....~_.y. ~
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REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999.

Nesta data , faço este processo concluso ao Presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Em 17 de abril de 2000

~
1
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Senhor Diretor-Gerál,

... t
.>r

SEN~;:;ERAti Jifl1
CONSELHO DE ÉTICAt:;;ECP~JJ{~AR

QF. CEDP N" 3812000 ~Óftf l/1raso~ ~ de Arol uOO.,

Senhor Presidb.te I' \

OF. SGMI tf'/12000

SENADO FEDERAL
SECRETARfA-GERAl DA MESA

Em 17 de abril de 2000.

Atenciosamente

.-'_ .- :,o""-::=> •,~~~~
Presidente do C ena1dor Ra!l1ez Tebetoose ho de Etica e Decoro Parlamentar

'-I ~ac·etaria·Gerat • ''''':'' I
Doe.: Or. 56M!.lttl4'f)_f

.• N.f F1a,:03 ~

.~ft~~i" n'siÍtvz. -}
Recebi::" p-::; <li • 29~O I
M;ricula: , I'M.ta: N; 1«<)'§iNAfãO 'i g .V'f.
f;~cII~,D8IP.HP.~

~wº~-;~
Fà~2,~~

c-J
~~

Secretário-Geral da Mesa

Atenciosamente,

Encaminho a V. S', para as providências necessárias, cópia
autenticada do Oficio CEDP nO 38/2000, do Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, com despacho "autorizo" do Presidente do Senado.Federal.

lImo. Sr.
Agaciel da Silva Maia
Diretor-GeraI do Senado Federal
Senado Federal.:;tN.:\[)Q f;i;OeRAl

COf'-S'2lf~ tle ~~,a e eel'.ore ?ilr~,;l\'\el\tal

~.. wQ2 "!L
r~._§j)J-1ZJ:

'\.

Em atenção ao requerido pelo Senador Jefferson Péres, na
quíllidade de Relator da Representação nO 2, de 1999, con~a o Senador Luiz Estevão,
solicito a V. Exa.. para instruir o mencionado .Processo. em caráter de urgência, a
contratação do perito em crlminalística Leonardo Rodrigues. pessoa de notória
especialização, brasileiro, casado, residente à Rua 24 I n° 279, Centro. na cidade de
Goiânia. em Goiás. para periciar, sob os aspectos grafotécnico e documentoscópico, os
documentos que lhe são encaminhados. .' .

O valor do serviço a ser prestado, segundo informações do perito.
monta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

. L ..:, ~ .' '. ~ . 7.,:,

Exmo. Sr..,. . ' .. '.
Senador AntoniÓ.Carlos 1\-1agalhães
Presidente,do.$etiado Federal
BraSlua- DF
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data encerrei o volume IX, inciado às fls. 1776 a 2022

Senado Federal, 17/4/2000

junho de 2000

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura DCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avul$o

ug =020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

~~oo

~1~~

~~~

~~~

~~OO

Raimundo Carreiro Silva
Secretário-Geral da Mesa

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nD 920001-2., Banco do Brasil,
Agência 3602-1. conta n" 170SOG-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
Q2000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02oo02029020Q6..4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPi:CIAt. DE EDITORAÇÃO E PUBUCAÇÓES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SlND - BRASluA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.27910005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (0xx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante. •



SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações

-I.. Subsecretaria de Edições Técnicas

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Preço por exemplar: R$ 8,00

Conheça nosso catálogo na Internet

www.senado.gov.br/web/seepcat/catalogo.dm

Preço por exemplar: R$ 5,00

Publicação com atualização permanente.
Contém o texto constitucional de 5 de
outubro de 1988 com as alterações
introduzidas pelas Emendas Constitucionais
de Revisão, de nllS 1a 6, e demais emendas
constitucionais

------------------------------------
Para adquirir essa ou outra publicação:

1 - Confirme o preço e disponibilidade pelo telefone (061) 311-3575;
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