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Sendo o que se me oferece para o momento e reiterando meus
protestos de estima e consideração, subscrevo-me

Em atenção ao R. oficio CEDP n. 17/2000, de 10.04.2.000, venho
pela presente informar que jamais, em tempo algum, fuj procurado pelo
Senador Luiz Estevão para tratar de qualquer pleito que dissesse respeito a
obras de construção do prédio do TRT de São Paulo.

AO
Excelelltíssimo Senhor Doutor
Senador RAlV1EZ TEBET
IvID. Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar do Senado Federal.
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Mensagem /message;

Prezado Senhor,

number of pages:

Ref.:

Nº de páginas/

Fax:

Para/to:

Data/date:

Tel./phone:

De/from:

Empresa/flrm:

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.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na

forma e no prazo a que aludem os artigos 10 e 20 da Lei 9.800. de

26.maio.99.
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50negando-o ao destinatárIo. destruindo-o - no todo ou em pme - ou dele se aposundo • mesmo que Iht. tenha
chegado às mlos aberto ou fortuItamente. sendo tambem Ilegal sua re"roduç~o ou dlvulga~o do conteâdo. mesmo
Que parcial. se você recebeu este fic-slmlle em rl~o de Qualquer equivoco. por favor informe-nos lmedlal:amente.
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Mara> Mourc (inQc. 90.303)
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SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
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Em atenção ao R. oficio CEDP n. 17/2000, de 10.04.2.000, venho
pela presente informar que jamais, em tempo algum, fui procurado pelo
Senador Luiz Estevão para tratar de qualquer pleito que dissesse respeito a
obras de construção do prédio do TRT de São Paulo.

Sendo o que se me oferece para o momento e reiterando meus
protestos de estima e consideração, subscrevo-me

AO
Excelentíssimo Senhor Doutor
Senador RAMEZ TEBET
110. Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar do Senado Federal.

FRc!~'i :
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"designará três membros titulares do mesmo

para compor Comissão de Inquérito,

destinada a promover as devidas apurações

dos fatos e das responsabilidades";

5. No caso espedfico do presente procedimentol

a Presidência, com anuêncla tácita do Conselho, entendeu

desnecessária a constituição de Comissão de Inquérito, considerando

a iniciativa bastante, vez que já se reportava integralmente às

conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito - a chamada "CPI

do Judiciário" ., sendo fruto de suas exaustivas investigações,

promovidas por diversos e coincIdentes membros do Conselho,

inclusive Vossa Excelência, na condição de Presidente, o Senador

Paulo Souto, na qualidade de Relator, e até mesmo o Senador

Jefferson Péres, ora Relator dessa representação;

3. Afinal, seja por descaso às normas atinentes

ao processo, seja em virtude da já tão enfatizada opacidade e
deficiência das regras regimentais, seja por fim em razão de acírrado

antagonismo político, fato é que Integrantes do Conselho e até

mesmo o nobre Senador Relator têm proposto e requerido diligências

extemporâneas, que - superada a fase próprfa - cindem odiosamente

a prova e subvertem a ordem processual;

4. Ora, a Resolução nO 20/93 do Senado Federal,

que complementa o Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa

no que diz respeito à ética e ao decoro parlamentar, estabelece, em

seu artigo 15, inciso I, que, oferecida a representação, o Presidente

do Conselho, caso entenda que a mesma careça de qualquer

complementaçã'o,

PHONE NO. : 0021612257248
ESCRFOR io DE ADV. FELI PE AMOOEO

Junho de 2000
Junho de 2000
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fliljp~ AmoíJ~o (iDsÇ, 26.~ISO/HJ e 145.334NSP)
José Antonio da Silva Junior (inse. 33.313)
Rogério Marcolini (inse. 76.173/lU o 145.335NSP)
Afonso DeJ\tti (insc. SO.602lRJ ij 145.333AISP)
Alexandre Almeida (in.,;;;. 88.813)
MlIrco Mourn(insc. 90J03)
Chrisloph MilewliJd (ios:.:, 94.259)
Flávia Romero (inEC.9S,336)
NnlhllliltdeFarJ!l(insc.96.661)
And'étl M:lrtincz(im;c. 89.987)
Danlclle Cap~tnl.no (iose. 101.194)

1.
Vossa Excelência, a todo tempo, seja em

contato pessoal com os patronos do requerente, seja em

manifestações públicas ti imprensa ou em reuniões do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, sempre propalou enfaticamente que

pretendia assegurar plenitude de defesa no trâmite do processo ora

em questão;

Senador Luiz Estevão[ a cada dia mais

surpreso e inconformado com rito do procedimento nO 02/99 que lhe

é movido pelo Partido dos Trabalhadores e outTos, que arregimentou,

vem respeitosamente a Vossa Excelência~ por seus advogados que

subscrevem a presente, expor e ao final requerer o que segue:

2.
Entretanto, não obstante os reconhecidos

esforços de Vossa Excelência l a verdade é que nem todos os pares do

calendo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar têm honrado o

compromisso assumido por essa Presidência, aproveitando-se do

espírIto democrático de condução dos trabalhos para subverter o rito

processual e solapar as garantias constitucionais da ampla defesa e

do devido processo legal;

\\8ElAAMAiUl\l1'\PÚeLlC\EFA\c:JOOéS\LUIZ ES'l'EVÀO\CONSé11CA\CfOl'tlel"tro:tjvfRl.0OC
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6. Ao assim decidir, esse Conselho entendeu que

a representação era bastante, do mesmo modo que entenderam os

Partidos PoHticos de Oposiç~o, que não requereram qualquer

diligência quando de sua propositura;

7. Definidos, portanto, os termos e amplitude da

acusação, bem como a prova nenhuma que se pretendia produzir, o

Senador Luiz Estevão foi chamado a oferecer defesa escrita, na forma

do inciso II do mesmo artigo 15 da Resolução nO 20/93 - o que fez,

requerendo ao final diligências consistentes na oitiva de testemunhas

então arroladas;

SENADO FEDERAL
Conselho de E:tica e Decoro Par1amentar

RE""F? NO OJ.. 1.:L:l-
As. -103 f~~lWlAA2HT\l'\.1&UC\EF"'\C:UEH1'ES\wtZ ESTEVÃO\eoNStrrc:A\c.eollOEF\REQUE~l.COC

13. Somente este fato já seria o bastante para

fulminar de nulidade todo o processado. Contudo, a defesa tem

notícias de eventos mais graves que - se verdadeiros - desmoralizam

por completo o procedimento submetido ao exame do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal;

12. O açodado deferimento - das diligências

extemporaneamente requeridas - provocado pelo calor da sessão e

oportunista pressão dos interessados· résultou afinal na expedição de

oficio para inquirição de testemunha de acusação após iniciada a

prova de defesa, em flagrante Inversãó da ordem processual, sem que

fosse ao menos oferecida oportunidade para a contradita;

11. Ocorre que outros membros do Conselho,

aproveitando a oportunidade, buscaram Induzir a Presidência à

realização de diligências outras, sem que houvesse previsão legal

para tanto. Assim, os Senadores José Eduardo Dutra e Heloí.§a

Helena, não por acaso correligionários e Integrantes de agremiação

que figura à testa da acusação, formularam requerimentos de

diligências, quando - importante ressaltar - a agremiação que

integram deixou de fazê-lo no momento oportuno, quando do

oferecimento do que chamam \\representação";

10. Entretanto, quando já em curso a instrução do

processo, o Senador Relator, a partir de fatos surgidos na inquirição

de testemunhas de defesa, reql:lereu a oitiva de pessoas referidas ao

curso dos depoimentos - os Srs. Mardon e Pereira -, o que lhe é

facultado na forma do artigo 209 do Código de Processo Penal,

subsidiariamente aplicável à hipótese; .

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética! Oecoro Parlamentar

~H' aa 13!i
As. JO.3Q
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9. Encerrada, portanto, a fase de requerimento

de diligências da acusação, da defesa e da relatoria, teve início a fase

de instrução do processo, na forma do inciso IV do mesmo artigo 15

do Código de Ética e Decoro Parlamentar, após a qual deveria o

Senador Relator proferir parecer, "no prazo de cinco sessões

ordInárias do Senado";

8. Oferecida a defesa, dela teve vista o nobre

Senador Relator, que· por seu turno - requereu as diligências que

entendeu pertinentes, todas deferidas por essa Presidência: oitiva das

testemunhas arroladas pela defesa, novo "periciamento" dos

documentos que foram objeto de laudos também trazidos na defesa,

e a juntada aos autos de notas taquigráflcas do discurso pronunciado

pelo Senador Luiz Estevão em plenário no dia 27.maio.99 e de seu

depoimento voluntário à CPI do Judiciário em 30.jun.99 (fls. 1776);
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Chegou ao conhecimento da defesa· que em

momento algum foi IntImada para conhecer de tal fato - a supp_sta

existêncIa de requerimento do Senador Relator no sentido de

promover novas diligências ant~riores à apresentação de seu parecer.

Segundo consta, um dos requerimentos consistiria na inexplicada

desistência da inquirição do "Sr. Pereira", funcionário do Banco

Central que prestava assessoria à CPI' do Judiciário, cuja oitiva fora

solicitada pelo próprio Senador Relator a partir do depoimento

prestado pelo servidor Luiz Cláudio de Brito;

15. Não se tem conhecimento de qualquer fato

posterior que tornasse dispensáveis as declarações do Sr. Pereira;- a

ser o desconforto que seu depoimento poderia causar ao Senador

José Eduardo Dutra, que! segundo o testemunho do servidor Luiz

Cláudio Brito já constante dos autos. teria induzido o funcionário

Pereira do Banco Central a requerer àquela autarquia, em nome da

CPI do Judiciário! diligêncla que não fora antes e não foi aprovada

pela Comissão nos meses seguintesr não obstante o empenho pessoal

daquele Senador. Pior e mais grave - e Isso já consta destes autos .,

o referido "Sr. Pereira" terj~:: dado execução à medida subalterna,

valendo-se de linha telefônica e aparelho de fax da Secretaria das

Comissões do Senado Federal, e - mais grave ainda - à. sorrelfa, em

período de recesso do Senado da Comissão em questão, e - para

mais mascarar a espúria! ilegal e ilícita Iniciativa - em 'uma _tarde de

sábado, fora de expediente portanto, quando não seria pilhado sequer

funcionários da Casa, porque ausentes;
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18. Portanto 1 não será surpresa - embora

alarmante e estarrecedor - se vier a se confirmar a Informação de

que, no dia 13.abr.OO, o Senador Relator, pautando sua atuação em

função de matéria publicada naquela manhã no jornal Correio

Brasiliense, e pai nenhuma outra razão constante dos autos, tenha

requerido a Vossa Excelência a Inquirição do Ministro Adhemar Ghisi,

do Tribunal de Contas da União;

Essa incompatibilidade, por sinal, já se

denunciava quando da Inquirição dos servidores arrolados pela defesa

em sessão de OS.abr.OO do Conselho, ocasião em que o Senador

Relator declinou da faculdade de inquirí-las, invocando

enigmaticamente razões e motivos que somente dirá em seu

relatório, cometendo 3 suprcmCJ descortesia de manter .seus I5!UDêS

Ignorância de fatos do processo e o absurdo de cercerar à defesa o

conhecimento . imediato de matéria que supõe-se relevante,

provavelmente colhida nas "oitivas extra-oficiaisJl de funcionários do

Congresso que procedeu! denunciadas pelo jornalista Ricardo Boechat

em sua coluna diária publicada na edição de 03.abr.OO do jornal O

GLOBO;

17. Esse fato, se verdadeiro l é incompatível c0l'D._ a

exaltação que o próprio Senador Relator faz de sua imparcialidade e

Isenção política1
r vez que -, peixe fora ou dentro d'água - Sua

Excelência! a exemplo do Senador José Eduardo Dutra! é filiado a

Partido Polít!co que também subscreve a "representação".
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1 Em sessão de 13.abr.OO do Conselho de ÉtJca a Decoro Parlamentar, o Senador Jefferson
!=>éfQS assim Ili manlflilstoU: "... Eu dlaaG que me Impus e agir na vida publica como
magistrado, embora sendo a política por natureza uma atividade não Isenta; todo polltlco é
engajado partidariamente, todo polltlco tem palxl\o e convicções polhlcas. Isso não é demérito

desistência é ainda mais curiosa quando,16.

segundo se soube, foi mantida pelo Senador Relator a inquirição do

servidor da Polícia Federal de nome Marcion, mencionado pelo

serventuário Luiz Carlos Brito nas mesmàs clrcul1st~nclas que o

surpreendentemente abandonado e evitado Sr.
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19. Não se pode permitir, Senhor Presidente, que

fatos que tais expressem a confirmação de frase infa me, ouvida nos

corredores do Senado Federal, de que não é Vossa Excelência ou o

Senador Relator! mas sim "a i":prensa quem manda neste processou 

o que a partir desse episódio! se verdadeiro, se ampliará sem dúvida

para, novamente em postura Injusta e infamante, suscitar perorações

no sentido de saber se a imprensa' em geral! ou só o Correio

Braslliense.

E receba esse registro, Senhor Presidente, não

como manifestação de desapreço ou desrespeito, senão como clara

consignação de profunda preocupação cidadã com a prestigiQ.sa

instituição do Senado da República! seu colendo Conselho de Ética e

elevada estatura e dignidade moral de Vossa Excelência! que

merecem de todos os brasileiros a mais lídima, alerta e Intransigente

defesa na preservação;

20. Finalmente, dentre as diligências requeridas

pelo Senador Relator à undécima hora - de que apenas se ouviu

dizer, sem intimação para ciência da defesa -r haveria ainda a

expedição de ofrelos à Junta Comercial do Estado de São Paulo e ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando informações.

É importante frisar que o resultado dessas

surpreendentes e extemporâneas diligências - se efetivamente

r.equeridas ., ou mesmo daquelas antes referidas, não preocupa a

defesa do Senador Luiz Estevão no que diz respeito a seu conteúdo

material.

não, Senador Francelino Pereira, eu é que estou fora, sou um peixe fO~Ê'~Ab~ t;W.)Leria ter
seguido a magistratura ...". I U Fl::DERAl

COnSelho de tfiea e~ Panamentar
,\Ilf1RAMAA2NT\f1JfIl.lC\EFA\CUErmS\l.I.Il% !STEVÃO\CONStnCA\eEOPOE~Il.l!QIJEll.l.00C: ~NO OJ.. /..li-

Fls. Jo3~

o que não se admite :. e contra o que se

Insurge a defesa do Senador Luiz Estevão .. é que, superada a fase
regimental, após a apresentação da defesa escrita, se busque

acrescentar e complementar a acusação, surpreendendo a defesa com

mais e novas acusações subjacentes, travestidas de diligências, sem

qualquer atenção ou obediência ao, rito adequado e ao devido

processo legal! prolongando Indefinidamente o trâmite do feito.

Afinai, qualquer procedimento acusatório de

natureza punitiva só se legitima com regras claras e definidas, com

prazos certos e iguais oportunidades para acusação e defesa r de

modo a que esta última se exerça na plenitude assegurada p~la

Constitulç~o Federal;

21. Por Isso é que se requer que a presente seja

recebida não só como expressão de repÚdio a quaisquer ilegalidades

que Vossa Excelência bem saberá coibir, mas também como registro

da irrenunciável defesa que se exercerá em toda a plenitude não só

dos Interesses do Senador Luiz Estevão, buscando-se todas as

instâncias recursais da Casa, mas • com igual intransigência e sem

qualquer esmorecimento - da grandeza da Instituição do Senado da

República, que não irá por certo se amesquinhar pela prevalência de

interesses ocasionais de adversários políticos a quem a Constituição

da República é mero transtorno que Insistem em contornar a qualquer

custO.

Assim, por último e por todo o exposto, é a

presente parar consignados os registros que faz, requerer a Vossa

Excelência que, no exercício do poder disciplinar da Presidência, e

invocando seus conhecidos suplementos jurfdicos, chame

imediatamente o feito à ordem, examinando com rigor e cautela

os eventuais requerImentos de diligências existentes e as.ue1e.?b 1\ L
-:':~i'~,\DO tfO~'V" r.

...... .. ;~ .... i"'eml'w,::, p:lnaF'...t;n~

~~pde~~t"AOJ . ,~
,,. Je,~s= .. .JIàrls-._.......-

.~..

~
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Doutor Raimundo Carreira Silva

Secretaria-Gerai da Mesa do Senado Federal
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Ref.:

Fax:

De/from:

Data/date:

Tel./phone:

Empresa/firm:

NQ de páginas/

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

number of pages:

Prezado Senhor,

Mensagem Imessage:

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.

Esclarecemos ainda que o original seguirá' oportunamente, na

forma e no prazo a que aludem os artigos 10 e 2° da Lei 9.800, de

26.maio.99.

!.;\IlllA\Cl.IOOllS\I..UlZnsn;VÀO\CONS1tr!c-<\\ÇIlDl'DIól'\l'\7J\ll\tlXJJXJ(·

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

Felip~ Am9geg (iI1%i. Zó,2BO/RJ e145J34NSp)
José Antonio dn Silva JUllior (ill~\;. 33.313)
Rogério Marcolini (inse. 76.1í31RJ e 145.:l35A1SP)
Afonso Destri (ln:lc. 8O.602;lU e 145.333A1SP)
Alexandrú Almeida (insc. 88.813)
Marco Mouro (insc. 90.303)

~:~~~:o~:~~e(i~~~.~~:~3%)4 .259)
H..LJ,nl;oJ"POJ!.<.{lll"... lJô.Mlj
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Termos em quer

SENADO
Conselho de ~tica e D,:coro Pal1amentar

e. deferlmento~

doravante formulados, indeferindo os que forem extemporâneos ou

impertinentes, quando não ilegais e abstfusOS, e, em qualquer caso,

dando sempre conhecimento prévio e ouvindo a defesa sobre tudõ o

que for requerido ou determín~do nos presentes autos - o que não

vem acontecendo -, para que não se macule ainda mais o processado

intransponíveis nulidades.
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Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal
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5. No caso especffico do presente procedimento,

a Presidência, com anuência tácita do Conselho, entendeu

desnecessária a constituição de Comissão de Inquérlto[ considerando

a iniciativa bastante, vez que já se reportava integralmente às

conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito - a chamada "CPI

do Judiciárioll
.. , sendo fruto de suas exaustivas investigações,

promovidas por diversos e coin~ldentes membros do Conselho,

inclusIve Vossa Excelência, na condição de Presidentel o Senador

Paulo Souto, na qualidade de Relator, e até mesmo o Senador

Jefferson Péres, ora Relator dessa representação;

SENADO FEDERAL

~l~~e ética ti Decoro Partamentar
\\BElAAMAR2lfT\l"JeUC\ffA\CUErm5\WIZ esTEVÃO\CONSénCA\CCOPO!~E1t~N' ~/...:l..L

2 As. JOJ.q

"designará três membros tÍtulares do me~mo

para compor Comissão de Inquérito,

destinada a promover as devidas apurações

dos fatos e da~: r~s'po~sabllldadesJJ;

4. Ora, a Resolução nO 20/93 do Senado Federal,

que complementa o Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa "

no que diz respeito à ética e ao decoro parlamentar, estabelece, em

seu artigo 15, inciso I, que, oferecida a representação l o Presidente

do Conselho, caso entenda que a mesma careça de qualquer

complementação,

3. Afinal,. seja por descaso às normas atinentes

ao processo, seja em virtude da já tão enfatizada opacidade e

deficiência das regras regimentais, seja por fim em razão de acirrado

antagonismo político, fato é que integrantes do Conselho e até

mesmo o nobre Senador Relator têm proposto e requerido diligências

extemporâneas, que .. superada a fase própria - cindem odiosamente

a prova e subvertem a ordem processual;

PHONE NO. : 0021612257248
ESCR ITOR Io Di: ACu. Fa IPE AMODEO

Junho de 2000Junho de 2000

APR. 17.2000 4:47PM P 2
PHONE NO. : 55 21 2629402

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3" andar
200Z1-060 Rio de Janeiro RJ Brasil

Te!. (21) S32 5592 Fax (21) 262 9402

c·mai!: eseritorio~modeo.adv.br

home page: www.amodeo.lIdv.br

fl(lipt Amodeo (i~, ~.zaO/RJ e 14S.334N5P)
José Antonio da Silva Junior (inse. 33.313)
Rogério Mllrcolini (in:sc. 16.1731RJ e 145.33SAíSP)
Afonso Delirei (insc. SO.602IRJ e 14S.333AISP)
Alexandre Almeida (inliC. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
Chrísloph Milewsld (inse. 94.259)
Flávia Rometo (inse.95J36)
Nalhalia de Faria (inse. 96.651)
Andr6a Martim:~ (illSC. 89.987)
Daniclle Capistrano (jnse. 101.194)

1. Vossa Excelência/ a todo tempo, seja em
contato pessoal com os patronos do requerente, seja em

manifestações públicas à imprensa ou em reuniões do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, sempre propalou enfaticamente que

pretendia assegurar plenitude de defesa no trâmite do processo ora

em questão;

Senador Luiz Estevão, a cada dia ...mais "

surpreso e inconformado com rito do procedimento nO 02/99 que lhe

é movido pelo Partido dos Trabalhadores e outros que arregimentou,

vem respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados que

subscrevem a presente, expor e ao final requerer o que segue:

2. Entretanto, não obstante os reconhecidos

esforços de Vossa Excelência, a verdade é que nem todos os pares do

colendo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar têm honrado o

compromisso assumido por essa Presidência, aproveitando-se do

espírIto democrático de condução dos trabalhos para subverter o rito

processual e solapar as garantias constitucionais da ampla defesa e

do devido processo legal; SENADO FEDERAL
ConseJho dtt etica e Oeecro Parfament!f

-ifP-Ni~.3.:L
~. ~Q~
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12. O açodado deferimento das diligências

extemporaneamente requeridas - provocado pelo calor da sessão e

oportunista pressão dos interessados .. resultou afinal na expedição de

ofício para inquirição de testemunha de acusação após iniciada a

prova de defesa, em flagrante Inversão da ordem processual, sem que

fosse ao menos oferecida oportunidade para a contradita;

13. Somente este fato já seria o bastante pa ra

fulminar de nulidade todo () Contudo! a defesa tem

notícias de eventos mais graves qu~ - se verdadeiros - desmoralizam

por completo o procedimento submetido ao exame do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal;

11. Ocorre que outros membros do Conselho,

aproveitando a oportunidade, buscaram Induzir a Presidência à

realização. de diligências outras, sem que houvesse previsão... legal",

para tanto. Assim, os Senadores José Eduardo Dutra e Heloísa

Helena, não por acaso correligionários e Integrantes de agremiação

que figura à testa da acusação, formularam requerimentos de

diligências, quando - importante ressaltar - a agremiação que

integram deixou de fazê-lo no momento oportuno, quando do

oferecimento do que chamam "representação";

-la. Entretanto, quando já em curso a instruç-ã-o- do

processo, o Senador Relator, a partir de fatos surgidos na inquirição
-------de testemunhas de defesa, req~ereu a oitiva dê-pessoél-ê referidas ao

curso dos depoimentos - os Srs. Marclon e Pereira -, o que lhe é

facuitado na forma do artigo 209 do Código de Processo Penal,

subsidiariamente aplicável i
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8. Oferecida a defesa, dela teve vista o nobre

Senador Relator, que - por seu turno - requereu as diligências í:.Jue

entendeu pertinentes, todas deferidas por essa Presidência: oitiva das

testemunhas arroladas pela defesa, novo "periciamento" dos

documentos que foram objeto de laudos também trazidos na defesa,

a juntada aos autos de nota~ taquigráficas do discurso pronunciado

pelo Senador Luiz Estevão em plenário no dia 27.maio.99 e de seu

depoimento voluntário à CPI do Judiciário em 30.jun.99 (fls. 1776);

Encerrada, portanto, a fase de requerimento

diligências da acusação, da defesa da relataria, teve inicio a fase

processo, na form~ do inciso IV do mesmo artigo 15

de Ética Decoro Parlamentar, após a qual deveria o

Relator proferir parecer, "no prazo de cinco sessões

do Senado";

7. Definidos, portanto! os termos e amplitude da

acusação, bem como a prova nenhuma que se pretendia produzir, o

Senador Luiz Estevão foi chamado a oferecer defesa escrIta I na forma

do inciso _H do mesmo artigo 15 da Resolução nO 20/93 - o q~e fez, ~

requerendo ao final dHigências consistentes na oitiva de testemunhas

então arroladas;

6. Ao assim decidir! esse Conselho entendeu que

a representação era bastante, do mesmo modo que entenderam os

Partidos Políticos de que não requereram qualquer

diligência quando de sua propositura;
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1 Em sessão de 13.abr.OO do Conselho de ~tica e Decoro Parlamentar, o Senador Jefferson
Péres assim se manifestou: "... Eu disse que me impus a agir na vida pública como
magistrado. embora sendo a poUtica por natureza uma atividade náo Isenta; todo político é
engajado partidariamente, todo polltlco tem palXáo e convicções polftlcas. Isso não é demérito

fb.6
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18. Portanto, não será surpresa - embora

alarmante e estarrecedor - se vier a se confirmar a informação de

que, no dia 13.abr.OO, o Senador Relator, pautando sua atuacão em

função de matéria publicada naquela manhã no jornal Correio

Brasiliense, e por nenhuma outra razão constante dos autos, tenha

requerido a Vossa Excelência a Inquirição do Ministro Adhemar Ghisi,

do Tribunal de Contas da União;

Essa incompatibilidade, por sinal, já se

denunciava quando da inquirição dos servidores arrolados pela defesa

em sessão de OS.abr.OO do Conselho, ocasião em que o Senador

Relator declinou da faculdade de inquiri-Ias, invQcando~

enigmaticamente razões e motivos que somente dirá em seu

relatório, cometendo 3 suprcm~ descortesia de manter seus ~!l"êS na

Ignorância de fatos do processo e o absurdo de cercerar à defesa o

conhecimento imediato de matéria que supõe-se relevante,

provavelmente colhida nas "oitivas extra-oficiais" de funCionários do

Congresso que procedeu, denunciadas pelo jornalista Ricardo Boecnat

em sua coluna diária publicada na edição de 03.abr.OO do jornal O

GLOBO~

17. Esse fato, se verdadeiro, é incompatívercom a

exaltação que o próprio Senador Relator faz de sua imparcialidade e

isenção política l
, vez que -, peixe fora ou dentro d'água - Sua

Excelência, a exemplo do Senador José Eduardo Dutra, é filiado a

Partido Político que também subscreve a "representação".

14. Chegou ao conhecimento da defesa - que em

momento algum foi Intimada para conhecer de tal fato - a-suposta

existência de requerimento do Senador Relator no sentido de

pro.mover novas diligências an~erjores à apresentação de seu parecer.

Segundo consta, um dos requerimentos consistiria na inexplicada

desistência da inquirição do "Sr. Pereira lt
, funcionário do Banco

Central que prestava assessoria à CPI do Judiciário, cuja oitiva fora

solIcitada pelo próprio Senador Relator a partir do depoimento

prestado pelo servidor Lul% Cláudio de Brito;

15. Não se tem conhecimento de qualque.r fato ~
posterior que tornasse dispensáveis as declarações do Sr. Pereira, a

não ser o desconforto que seu depoimento poderia causar ao Senador

José Eduardo Dutra, que, segundo o testemunho do servidor Lujz

Cláudio Brito iá constante dos autos. teria induzido o funcionário

Pereira do Banco Central a requerer àquela autarquia, em nome da

CPI do Judiciário, diligência que não fora antes e não foi aprovàda

pela Comissão nos meses seguintesr não obstante o empenho pessoal

daquele Senador. Pior e mais grave - e Isso já consta destes autos _,

o referido "Sr. Pereira" teria dado execução à medida subalterna,

valendo-se de linha telef6nlca e aparelho de fax da Secretaria das

Comissões do Senado Federal, e - mais grave ainda - à sorrelfa, em

período de recesso do Senado e da Comissão em questão, e - para

mais mascarar a espúria, ilegal e ilícita Iniciativa - em uma tarde de

sábado, fora de expediente portanto, quando não seria pilhado sequer

por funcionários da Casa, porque ausentes;

16. A desistênci~ é ainda mais curiosa quando,

segundo se soube, foi mantIda pelo Senador Relator a inquirição do

servidor da Polícia Federal de nome Marcion, mencionado pelo

serventuário LuIz Carlos BrIto nas mesmas clrcunst~nclas que o

surpreendentemente abandonado e evitado Sr. Pereira ...

SENAOO fEDERAL
\\BEIRAMAR2NT\PUeUC\EfA\a.wrreS\WIZ ESTsvÃo\coNSmCA\aDIIDEP'\REQUr Â ttica e~ j.)ãi1âmentài
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Afinal, qualquer procedimento acusatório de

natureza punitiva só se legitima com regras claras e definidas, com

prazos certos e iguais oportunidades para acusação e defeSã, de ~

modo a que esta última se exerça na plenitude assegurada pela
Constitulç~o Federal;

o que não se admite - e contra o q~~. se

Insurge a defesa do Senador Luiz Estevão ~ é que, superada a fase

regimental, após a apresentação da defesa escrita, se busque

acrescentar e complementar a -acusação, surpreendendo a defesa com

mais e novas acusações subjacentes, travestidas de diligências, sem

qualquer atenção ou obediência ao rito adequado e ao devido

processo legal, prolongando indefinidamente o trâmite do feito.

::::z.

21. Por Isso é que se requer que a presente seja

recebida não só como expressão de repÚdio a quaisquer ilegalida~es

que Vossa Excelência bem saberá coibir, mas também como registro

da irrenunciável defesa que se exercerá em toda a plenitude não só

dos interesses do Senador Luiz Estevão, buscando-se todas as

Instâncias recursais da Casar mas .. com igual intransigência e sem

qualquer esmorecimento - da grandeza da Instituição do Senado da

República, que não irá por certo se amesquinhar pela prevalência de

interesses ocasionais de adversários políticos a quem a Constituição

da República é mero transtorno que Insistem em contornar a qualquer

Assim, por último e por todo o exposto, é a

presente para, consignados os regtstros que faz, requerer a Vossa

Excelência que, no exercício do poder disciplinar da Presidência, e

invocando seus conhecidos suplementos jurídicos,

imediatall"lnente o feito à ordem, examinando com rigor e cautela

os eventuais requerimentos de diligências existentes e aqueles
SENADO FEDERAL
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material.

importante frisar que o resultado dessas

surpreendentes e extemporâneas diligências - se efetivamente

reaueridas -, ou mesmo daquelas antes referidas, não preocupa a

Senador LuIz Estevão no que diz respeito a seu conteúdo

dentre as diligências requeridas

Senador Relator à undécima hora - de que apenas se ouviu

sem intimação para ciência da defesa -, haveria ainda a

expedição de oficios à Junta Comercial do Estado de São Paulo e ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando informações.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

E receba esse registro, Senhor Presidente, não

como ma~lfestação de desapreço ou desrespeito, senão como...dan~ .;

consignação de profunda preocupação cidadã com a prestigiosa

instituição do Senado da República, seu colendo Conselho de Ética e

estatura e dignidade moral de Vossa Excelência, qw=

merecem de todos os brasileiros a mais lídima, alerta e íntransigent!e

na preserlação;

19. Não se pode permitir, Senhor Presidente, que

que tais expressem a confirmação de frase infame, OU\1toa nos:

corredores do Senado Federal, de que não é Vossa Excelência ou

Relator, mas sim \\a quem manda neste processo" .-

o cue a partir desse episódio, se verdadeiro, se ampliará sem dúvida

novamente em postura Injusta e infamante, suscitar perorações

sentido de saber se a imprensa em geral, ou só o Correio

Brasiliense.

TO . : PHONE NO. : 0021612257248
.FROM : ESCR !TOR I o DE ADV. FELl PE AMODEO
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Vossa Excelência, a todo tempo, seja em

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Felipe Amodeo (insc. 26.2S0/RJ e 145.334A/SP)
José Ntonio da Silva Junior (insc. 33.313)
Rogério Marcolini (insc. 76.17300 e 145.335A/SP)
Afonso Destri (inse. 80.60Z/RJ e 145.333A/SP)
Alexandre Almeida (inse. 88.813)
Marco Moura (insc. 90.303)
Christoph Milewski (insc. 94.259)
Flávia Romero (inse.9S.336)
NathaIia de Faria (insc. 96.661)
Andréa Martinez (insc. 89.987)
DanieIle Capistrano (insc. 101.194)

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

~

Senador Luiz Estevão, a cada dia mais

surpreso e inconformado com rito do procedimento nO 02/9~ que Jhe

é movido pelo Partido dos Trabalhadores e outros que arregimentou,

vem respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados que

subscrevem a presente, expor e ao final requerer o que segue:

1.

contato pessoal com os patronos do requerente, seja em

manifestações públicas à imprensa ou em reuniões do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar, sempre propalou enfaticamente que

pretendia assegurar plenitude de defesa no trâmite do processo ora

em questão;

2. Entretanto, não obstante os reconhecidos

esforços de Vossa Excelência, a verdade é que nem todos os pares do

colendo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar têm honrado o

compromisso assumido por essa Presidência, aproveitando-se do

espírito democrático de condução dos trabalhos para subverter o rito

processual e solapar as garantias constitucionais da ampla defesa e

do devido processo legal;

\\BEIlWWUNT\PU6L.IC\EFA\CUENTES\UJIZ ESTEVÃO\CONSÉTICA\CElPOEF\RfQUERl.ooc
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e. deferimento.
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Termos em que,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

doravante formulados, indeferindo os que forem extemporâneos ou

impertinentes, quando não ilegais e abstrusos, e, em qualquer-caso,

dando sempre conhecimento prévio e ouvindo a defesa sobre tudo o

que for requerido ou determinado nos presentes autos - o que não

vem acontecendo -, para que não se macule ainda mais o processado

de intransponíveis nulidades.

\\~euC\!FA\CUEN'T'5\l.Vtz ESTEVÃO\<:oNSénCA\CEOPOEl'\R!~~l.COC
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9. Encerrada, portanto, a fase de requerimento

de diligências da acusação, da defesa e da relataria, teve início a fase

de instrução do processo, na forma do inciso IV do mesmo artigo 15

do Código de Ética e Decoro Parlamentar, após a qual deveria o

Senador Relator proferir parecerj "no prazo de cinco sessões

ordinárias do Senado";

SENAOO féücl'\ ... l.

Secrdafie. Gdfé:,J t1a w'esa
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8. Oferecida a defesa, dela teve vista o nobre

Senador Relator, que - por seu turno - requereu as diligências que

entendeu pertinentesj todas deferidas por essa Presidência: oitiva das

testemunhas arroladas pela defesa, novo "periciamento" dos

documentos que foram objeto de laudos também trazidos na defesa,

e a juntada aos autos de notas taquigráficas do discurso pronunciado

pelo Senador Luiz Estevão em plenário no dia 27.maio.99 e de seu

depoimento voluntário à CPI do Judiciário em 30.jun.99 (fls. 1776);

7. Definidos, portanto, os termos e amplitude da

acusação, bem como a prova nenhuma que se pretendia produzir, o

Senador Luiz Estevão roi chamado a oferecer defesa escrita, na forma

do inciso II do mesmo artigo 15 da Resolução nO 20/93 - o que fez,

requerendo ao final diligências consistentes na oitiva de testemunl}as

então arroladas;

6. Ao' assim decidir, esse Conselho entendeu que

a representação era bastante, do mesmo modo que enten_9.~ram os

Partidos Políticos de Oposição, que não requereram qualquer

diligência quando de sua propositura;

Junho de 2000
JunhoFEDERAL-SUPLEMENTO
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No caso específico do presente procedimento 1

Presidêncial com anuência tácita do Conselho, entendeu

desnecessária a constituição de Comissão de Inquérito, considerando

iniciativa bastante, vez que já se reportava integralmente às

conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito - a chamada "CPI

do Judiciário" -, sendo fruto de suas exaustivas investigações,

promovidas por diversos e coincidentes membros do Conselho,

inclusive Vossa Excelência j na condição de Presidentej o Senador

Paulo Souto
j

na qualidade de Relator, e até mesmo o Senador

Péres, ora Relator dessa rep'resentação;

·'designará três membros titulares do mesmo

Comissão de

~ENN)O Fr: íJé :\~~

Sl:th,!i:lria. G<;r o! ria Mils,;

\\6EIAAMAR2NT\PU6UC\EFA\CUEJlllcS\LlJIZ ESTEVÃO\CONSÉTlCA\CEDPOEF\~UElU.OOC

Oral a Resolução nO 20/93 do Senado Federal,

que complementa o Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa

que diz respeito à ética e ao decoro parlamentarl estaételece] "em

artigo 151 inciso 11 que, oferecida a representação, o Presidente

Conselho I caso entenda que a mesma careça de qualquer

complementação,

3. Afinal, seja por descaso às normas atinentes

ao processo, seja em virtude da já tão enfatizada ?~acidade e

deficiência das regras regimentais, seja por fim em razão de acirrado

fato .é que integrantes do Conselho e até

mesmo o nobre Senador Relator têm proposto e requerido diligências

ext:errlPorârleas, que - superada a fase própria - cindem odiosamente

a prova e subvertem a ordem processual;
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13. Somente este fato já seria o bastante para

fulminar de nulidade todo o processado. Contudo! a defesa tem

notícias de eventos mais graves que - se verdadeiros - desmoralizam

por completo o procedimento submetido ao exame do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal;

10. Entretanto, quando já em curso a instrução do

processo, o Senador Relator, a partir de fatos surgidos na inquirição

de testemunhas de defesa, requereu a oitiva de pessoas referidas ao

curso dos depoimentos - os Srs. Marcion e Pereira -, o que lhe é

facultado na forma do artigo 209 do Código de Processo Penal,

subsidiariamente aplicável à hipÓtese;

12. O açodado deferimento das diligências

extemporaneamente requeridas - provocado pelo calor da sessão e

oportunista pressão dos interessados - resultou afinal na expedição de

ofício para inquirição de testemunha de acusação após iniciada a

prova de defesa! em flagrante inversão da ordem processual, sem que

fosse ao menos oferecida oportunidade para a contradita;

Secrelari:;.~"•.::! .J:f lv.G$a

.Ré.f?. ".J~.~.-Dl._ i.i.q
Flll....Jp3l..
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16. A desistência é ainda mais curiosa quando,

segundo se soube! foi mantida pelo Senador Relator a inquirição do

servidor da Polícia Federal de nome Marcion, mencionado pelo

serventuário Luiz Carlos Brito nas mesmas circunstâncias que o

surpreendentemente abandonado e evitado Sr. Pereira...
SENAOO reD:~~;.

15. Não se tem conhecimento de qualquer fato

posterior que tornasse dispensáveis as declarações do Sr. ':ereira, a

não ser o desconforto que seu depoimento poderia causar ao Senador

José Eduardo Dutra, que, segundo o testemunho do servidor Luiz

Cláudio Brito já constante dos autos, teria induzido o funcionário

Pereira do Banco Central a requerer àquela autarquia, em nome da

CPI do Judiciário, diligência que não fora antes e não foi aprovada

pela Comissão nos meses seguintes! não obstante o empenho pessoal

daquele Senador. Pior e mais grave - e isso já consta destes autos :..,

o referido "Sr. Pereira" teria dado execução à medida subalterna,

valendo-se de linha telefônica e aparelho de fax da Secretaria das

Comissões do Senado Federal, e - mais grave ainda - à sorrelfa, em

período de recesso do Senado e da Comissão em questão, e - para

mais· mascarar a espúria, ilegal e ilícita iniciativa - em uma tarde de

sábado, fora de expediente portanto, quando não seria pilhado sequer

por funcionários da Casa, porque ausentes;

14. Chegou ao conhecimento da defesa - que em

momento algum foi intimada para conhecer de tal fato - a suposta

existência de requerimento do Senador Relator no sentido de

promover novas diligências anteriores à apresentação de seu parecer.

Segundo consta! um dos requerimentos consistiria na inexplicada

desistência da inquirição do "Sr. Pereirall
, funcionário do Banco

Central que prestava assessoria à CPI do Judiciário, cuja oitiva fora

solicitada pelo próprio Senador Relator a partir do depoimento

prestado pelo servidor L~iz Cláudio de Brito;

SENAOO I:E;)U:~i..

Secre;;;rla. G~rll; ria MêU

.~Rfl)." ..'N.~._.c.1 .._. ! .9-~.
r it....J..03.L.:14
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11. Ocorre que outros membros do Conselho,

aproveitando a oportunidade, buscaram induzir a Presidência à

realização de diligências outras! sem que houvesse previsão lega"'

para tanto. Assim, os Senadores José Eduardo Dutra ~ Helqísa

Helena, não por acaso correligionários e integrantes de agremiação

que figura à testa da acusação, formularam requerimentos de

diligências, quando - importante ressaltar - a agremiação que

integram deixou de fazê-lo no momento oportuno, quando do

oferecimento do que chamam "representação";
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não, Senador Francelino Pereira, eu é que estou fora, sou um peixe fora d'água, eu deveria ter
seguido amagistratura ...n.

20. Finalmente, dentre as diligências requeridas

pelo Senador Relator à undécima hora - de que apenas se ouviu

dizer, sem intimação para ciência da defesa -, haveria ainda a

expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de São Paulo e ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário solicitando informações.

E receba esse registro, Senhor Presidente, não

como manifestação de desapreço ou desrespeitol senão como clara

consignação de profunda preocupação cidadã com a prestigiosa
... "

instituição do Senado da República, seu colendo Conselho de Ética e

elevada estatura e dignidade moral de Vossa Excelência, que

merecem de todos os brasileiros a mais lídima, alerta e intransigente

defesa na preservação;

É importante frisar que o resultado dessas

surpreendentes e extemporâneas diligências - se efetivamente

requeridas -, ou mesmo daquelas antes referidas, não preocupa a

defesa do Senador Luiz Estevão no que diz respeito a seu conteúdo

material.

19. Não se pode permitir, Senhor Presidente, que

fatos que tais expressem a confirmação de frase infame, ouvida nos

corredores do Senado Federal, de que não é Vossa Excelência ou o

Senador Relator, mas sim "a imprensa quem manda neste processo" 

o que a partir desse episódio, se verdadeiro, se ampliará sem dúvida

para, novamente em postura injusta e infamante, suscitar perorações

no sentido de saber se a imprensa em geral, ou só o Correio

Brasiliense.

Junho
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18. Portanto, não será surpresa - embora

estarrecedor - se vier a se confirmar a informação de

dia 13.abr.OO, o Senador Relator, pautando sua atuação em

função de matéria publicada naquela manhã no jornal CorreLo

Brasiliense. e por nenhuma outra razão constante dos autos, tenha

a Vossa Excelência a inquirição do Ministro Adhemar Ghisi,

de Contas da União;

Em sessão de 13.abr.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o Senador Jefferson
Péres assim se manifestou: \\... Eu disse que me impus a agir na vida pública como
magistrado, embora sendo a política por natureza uma atividade não isenta; todo político é

partidariamente, todo político tem paixão e convicções políticas. Isso não é demérito

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A1VfODEO

Essa incompatibilidade/ por sinal, Ja se

denunciava quando da inquirição dos servidores arrolados pela defesa

sessão de OS.abr.OO do Conselho, ocasião em que o Senador

declinou da faculdade de inquirí-Ias, invocando

razões e motivos que somente dirá em seu
... .t

cometendo a suprema descortesia de manter seus pares na

ignorância Ode fatos do processo o absurdo de cercerar à defesa o

conhecimento imediato de matéria que supõe-se relevante,

provavelmente colhida nas "oitivas extra-oficiaisl

' de funcionários do

Congresso que procedeu! denunciadas pelo jornalista Ricardo Boechat

coluna diária publicada na edição de D3.abr.OO do jornal O

17. Esse fato, se verdadeiro l é incompatível com a

que o próprio Senador Relator faz de sua imparcialidade e

isenção política1, vez que - peixe fora ou dentro d'ágüã - Sua

exemplo do Senador José Eduardo Dutra, é filiado a

Político que também subscreve a "representação
ll

•
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SecretJlia.Geral da M=sa
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Termos em que,

e. deferimento.

\

Felióe AmOdeo~.'

doravante formulados, indeferindo os que forem extemporâneos ou

impertinentes, quando não ilegais e abstrusos, e, em qualquer caso,

dando sempre conhecimento prévio e ouvindo a defesa sobre tudo o

que for requerido ou determinado nos presentes autos - o que não

vem acontecendo ., para que não se macüle ainda mais o processado
de intransponíveis nulidades.

\\BeIIW!AA2NT\PU6UC\EFA\CUENT'ES\LUIZ ESTEVÃO\CONSÉTlo.\CEDPOEF\REQUERl.OOCSecrl:laria.Geral da Mesa

.B..€P_._N.~_ .._I~
fI4....~º3S:_

o que não se admite • e contra o que se

insurge a defesa ,do Senador Luiz Estevão - é que, superada a fase

regimental, após a apresentação da defesa escrita, _~e busque

acrescentar e complementar a acusação, surpreendendo a defesa com

mais e novas acusações subjacentes, travestidas de diligências, sem

qualquer atenção ou obediência ao rito adequado e ao devido

processo legal, prolongando indefinidamente o trâmite do feito.

Afinal, qualquer procedimento acusatório de

natureza punitiva só se legitima com regras claras e definidas, com

prazos certos e iguais oportunidades para acusação e defesa, de

modo a que esta última se exerça na plenitude assegu(ada p.ela

Constituição Federal;

21. Por isso é que se requer que a presente seja

recebida não só como expressão de repúdio a quaisquer ilegalidades

que Vossa Excelência bem saberá coibir, mas também como registro

da irrenunciável defesa que se exercerá em toda a plenitude não só

dos interesses do Senador Luiz Estevão, buscando-se todas as

instâncias recursais da Casa, mas • com igual intransigência e sem

qualquer esmorecimento - da grandeza da Instituição do Senado da

República, que não irá por certo se amesquinhar pela prevalência de

interesses ocasionais de adversários políticos a quem a Constituição

da República é mero transtorno que insistem em contornar a qualquer

custo.

\\BEIRAMAA2I'lT\PUSUC\EFA\CLlENTES\WIZ E.STEVÃO\CoNSÉTIo.\CEDPOEF\RfQUER1.OOC

Assim, por último e por todo o exposto, é a

presente para, consignados os registros que faz, requerer a Vossa

Excelência que, no exercício do poder disciplinar da Presidência, e

invocando seus conhecidos su~lementos jurídicos, chame

imediatamente o feito à ordem, examinando com rigor e cautela

os eventuais requerimentos de diligências existentes e aqueles

SéNADO fEDERAL
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SL'e. :r:3.~u;;1 da :V~esa

f!s.~t{?l.~ ..

'u<:sl,nr 'Il''l.Ml1l'''Il''i?'llI'iA'll solicitado
.lIlI(JImO-o que a

.....----------

.... VJlf.UUOW'-l'"-I. 17 de abril de 2000.

Prezado Senhor,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

llustrissUno Or.
Raimundo Carreiro
Senado Federal.

APR-

Junho de 2000

/

P. 01

Junho

!ENAt.JO nUf.f-i.:;l.

Goiânia/GO, 17 de abril de 2000.

Tendo verificado que o mim solicitado'
con~re,mfonn~o que a

Prezado Senhor,

excede o valor fixado.
... ., se
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SENADO FEDERAL

Brasília, 18 de abril de 2000.

Senhor Perito,

SENI\DO I:EUERA L

CONSELHO DE ÉrICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP n° 40/20000

Secreiari.·Geral da Mlu
SSClS

_g~.e_..N.~/e
fls.,...go.A.O~Q

_.....-_... -

Comunico a V. Sa. que o nomeei como perito -eriminalista
para periciar a documentação inerente ao processo da Representação n() 2, de
1999, contra o Senador Luiz Estevão.

.Encontra-se à disposição de V. Sa., na Secretaria-Geral da
Mesa, do Senado Federal, os documentos a serem periciados.

Atenciosamente,

~~

~-- / senado;Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

ar
\~\~~~ P ti

Ilmo. SI. ~IIProfessor Leonardo Rodrigues óI t J,
Perito em Crinúnalística r11

.~

de 2000

\

, fjJOJ>

abrilBrasília, 14 de

fcg!J~/~O'
~

/~---

I~
'

~ '--
É YF!LHo

Mini r de tado do Meio Ambi~"t ..

I

Senhor Presidente,

OFÍCION° 359 /2000-Ml\1A.GM

Esta é a colaboração que tenho a prestar a esse Conselho.

Atenciosamente,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINIST~RIODO MEIO AMBIENTE

Dirijo-me a Vossa Excelência a fIm de responder à pergunta que me foi formulada nos

autos da Representação nO 02, de 1999, sob apreciação desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

tendo a informar que:

em nenhum momento fui procurado pelo Senador Luiz Estevão com qualquer pleito que

dissesse respeito às obras de construção do prédio do TRT de São P~ulo. •

Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
.~enado Federal SEN~(jO ftOU~Al

Brasília .. DF Se::it:!Jr;u. Geió! tia Mesa

..R.Et?._N.:cl-..
Fla·....?Qi33...
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contatar pelos telefones (0-61) 311-3264 J3269.
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OF. CEDP n° 40/20000 Brasí1ia, 18 de abril de 2000.

OF. CEDP n° 41/20000

Senhores Advogados,

BrasI1ia, 18 de abril de2000.

Senhor Perito,

Comunico a V. Sa. que o nomeei como perito... crimipalista
para periciar a documentação inerente ao processo da Representação n° 2, de
1999, contra o Senador Luiz Estevão.

. Encontra-se à disposição de V. Sa., na Secretaria-Geral da
Mesa, do Senado Federal, os documentos a serem periciados.

Atenciosamente,

--:;>

- .-----
".~~;:;

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamen"tar

lImo. Sr.
Professor Leonardo Rodrigues
Perito em Crirninalística

SENAC':O F!:8ERAL

Secrei:lria·Gerai cia Mesa

ssc.s
_._..!lE:P..... ~~":.-.f?.-/B.'ff

F1S._e(tiZ_~

Comunico a V.Exas. que em atendimento a Requerimento
do Relator, Senador Jefferson Péres, às fls. 2012, voI. IX, da Representação n°
2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, deferi (fls. 2013v.) a
seguinte pergunta a ser encaminhada ao Ministro Adhemar Paladini Ghisi:

"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?"

Em face da igualdade das partes faculto, também a V.Exas.~

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, formularem outras perguntas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

~~-- Senador Ramez Tebet 't
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmos. Srs.
Drs. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini
Advogados de Defesa

EEf.!A~:.; .~ ::[i~H;'1..

Se:.:;~:..:~.<.::~=; :a :,\'!:1~"~
(";........ ::...

." .Rg.P..__.. ;~ o ~
F"...60t(j.iJ_í.Hiq
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Brasília ·-DF - Tel: (061) 31S-528!~·~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal JOÃO FASSARELLA

05 . No dia 10 de janeiro de 1999, Domingo, fui informado pelo
Assessor Dr. Fábio Chaves Holanda, que o Senador Luiz Estevão
desejava um contato com o Relator Setor~al. Não estando em Brasília,
autorizei a Assessoria, que recebesse o Senador eleito, ouvisse as suas
ponderações, podendo até lhe fornecer cópia do relatório p..~~filfljnClr_

aue estava sendo elaborado. ...t .:AuO fEOERAl
f teretõria·Geral
~SCLS

04 . Na qualidade de Relator Setorial-Adjunto, com base em
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, e de
informações fornecidas pelo Ministério Público Federal, tomei a
decisão de cancelar todos os recursos para a referida obra, deixando
apenas R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), necessários à
manutenção do que já fora ,construído, visando evitar dano maior ao
erário público. .

03 . No Projeto de Lei enviado pelo Executivo, estava previsto para tal
obra, um total de R$ 10.334.000,00 (Dez milhões e trezentos e trinta e
quatro mil reais).

01 . iVO dia 19 de Novembro de 1998 fui designado Relator Seloria/
Adjunto, da Área Temática I, relativa aos Poderes de Estado.

02 . Esta Área Temática abrange as dotações orçamentá~ias p;ra as
obras do Poder Judiciário, incluindo-se entre elas a continuação da
construção do prédio onde seriam abrigadas as Juntas de Conciliação
e Julgamento da cidade de São Paulo.

Brasília, 18 de Abril de 2000.

~
.J; - ~ (Á SLc-~-

Ofício N° 063/00 - GD)G~ "A' VL/ll ,. ~ ~~
~oJ6..· r ~

c>& Hõ-Lz./ c--- /,-<9'C~ I,

~.'~ ~~ ~GGL-~-~A ~·~c;k."~ 1;-- .-~---' ~c:--:-~jé--:-.

senho.r:s~or,·P.vÔé4-,/o--: ~4.··.~.') .~;;?-,I ./ .i'~/i/~
~~cr- ?~JE:7?er-~~-~/"'---~~ ! ~

Atendendo solicitação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do
Se~nado Federal, venho prestar esclar.ecimentos que atendem aos quesitos
formulados pelo Senador José Eduardo Dutra, bem como aqueles da defesa do
Se:nador Luiz Estevão.

Câmara dos Deputados - Anexo m - Gabinete 283
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal JO'ÁO FASSARELLA
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CAMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal JOÃO FASSARELLA
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Atenciosamente,

~
~~

Deputado J ~O FASSAREL{A
,PIIMO... 4'

06 . De acordo com o Assessor Dr. Fábio Chaves Holanda, o recém
eleÚo Senador solicitou info~mações sobre verbas para obras do Poder
Judiciário do Distrito Fed,eral., Foi informado que, por determinação da
LDO as obras novas, estavam. sendo cortadas, mas que os recursos
foram remanejados. dentro da própria Justiça do Distrito Federal,
sendo de~tirtados p~ra'os Juizados Especiais Cíveis. e CFíminais.

07 . Entretanto, a maior parte da conversa entre a Assessoria e o
Senador Lui: Estevão acabou sendQ direcionada para o corte efetuado
nO$ r.ecursos destinados à· construção do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo. Tentou o Senador convencera·Assessoria
que não ex,istiam irregularidades, sendo a obra necessária ao bom
funcionamento da Justiça do Trabalho em São Paulo. Neste aspecto,
informou o Assessor ao Senador que, apenas com autorização do
Relatar Setorial seria possivel reverter o corte que havia sido
determinado.

11 . Nesta data, 13 de Janeiro de 1999, com a aprqvação do Relatório
Setorial, encerrou-se o meu trabalho como Relatar Setorial..Adjunto.

12 . Quanto à reportagem publicada pelo Jornal O Globo, em 02 de
junho de 1999, onde afirma que o encontro com a Senador Luiz Estevão
deu-se em Outubro de 1998, trata-se de equivoco de àãta feito pela
reportagem. Diversos outros Órgãos de Imprensa trazem como data do
episódio a primeira quinzena de Janeiro de 1999.

Esperando ter atendido a solicitação do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do ~enado Federal, coloco-me à disposiç~o para outros
esclarecimentos que se fIZerem necessários.

"l',:,

~ !: .

~. SI·.... .:.
;.. ~~~~, ... ':; :?

~Ef..,': .~ ./.1~.

.~B.6..-:Q

EXIllO. Sr.
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Éúca e Decoro Parlamentar
Senado Federal

CiDlal'll dD~ DePutadD•• Anexo m - Gablnete 283 • srasDla • Di' • T~l: (06~) 318-5283 -:PU: (061) 318-22!3

09 . Neste mesmo dia, 12 de Janeiro de 1999, estava na sala de
reuniões da Presidência da Comissão de Orçamento, com os demais
Relatores Setoriais, quando fui informado que o Senador Luiz Estevão
estava na sala ao lado, desejando falar comigo. Saí e fui ao seu
encontro. Falou inicialmente sobre os recursos da Justiça do Distrito
Federal, e lhe informei, como já havia feito a Assessoria, que esta
questão já estava resolvida. Em seguida voltou a perguntar sobre os
recursos pa,'"a a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,
no que foi prontamente esclarecido por mim que a decisão dos cortes
era irreversivel e retornei imediatamente à reunião dos Relatores
Setoriais.

08 . No dia 12 de Janeiro de 1999, Terça-feira, tendo chegado à
Brasília, fui prontamente informado pela Assessoria de todo o ocorrido,
tendo mantido a decisão de corte dos recursos do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo.

10. No dia 13 de Janeiro de 1999, o Relatório da Área Temática 1, por
mim apresentado, foi aprovado por unanimidade, sendo mantido o
corte dos recursos para a construção do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, à exceção de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão
d~ reais), destinados à manutenção do quejáfora construído. SENADO r EOE':~:'L

Secreiaria·Gara; é~ M.=:).:
SSCLS

, .__ClEt.- N.:-L..J.~9.f!

. D tad An"''''''' m ""~binete 283 - Brasilia --DF ~. Tel: (061) 318-52dLs.~~~2283
Câmara dos epu os - <;AlJ - U'A ~

{~
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Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

Em atendimento a Requerimento do Relator. da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o .5r. Leonardo
Rodrigues.

En1 face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exrn° Sr.
Senador Amir Lando
Senado Federal

Junho de 2000
Junho de 2000

Brasília, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

Senhor Relator,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

'-'-7~" ..
j ..-'- \ .

_::~~. '

/ Senador Ramez

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

Em atendimento a Requerimento de V. Exa~ às fi? 1776,
TI, da Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão,
comunico-lhe que nomeei o perito criminalista, SI. Leonardo Rodrigues, cujo
currículo encaminho em anexo.

Em face do exposto, fica aberto o prazo de 72 (setenta e
duas) horas para V. Exa. formular quesitos.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estin1a e
distinta consideração.

Exmo Sr.
Senador cJ ..... Jl.H... A ";'UH

Senado Federal

02078 Quinta-feira 22
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OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abrffae 2000.
OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril dé·2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres~ foi nomeado perito criminalista o .sr. Leonardo
Rodrigues.

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999~ em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o .sr. Lepnardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estín1a e
distinta consideração.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

----_.-~

~
_. <?"- ~ '~-- -: ":--7' -~- 1'.

Senador Ram~z Tebet

Presidente do Conselho de ÉtÍca e Decoro Parlan1entar

~
.---, -'

..-<//. ~ -
gi:/ -
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

··:·:~?E--;-;'.F<.~~~_~·~;'~ ..~_..

__~~_M·~..__ I.tl..9.8
fb._2C4~ Q

SECRETARfA-GERA.L O.to. MESA

Doc··(j'f.c~\)'Pi~e....~""~Q...I2:;''\!2.(;

i
1 ! _~

~t:.NADO fEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa
SSClS

Q.sP N.~/~~·

F'~. <LoS., Q

ExmO Sr.
Senador Casildo' Maldaner
Senado Federal

. q~...~.~ .t.~~\..~~~eJ.~:àl ?:.~~
(" .r~ • . :,:- Ç) c:!

,:~~~~T;~··~~jb~~S
{\8.a~.2~\

~.._----...1.--i--... --_.,. "..

SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
SSCLS

EXIn° Sr.
Senador Antero Paes de Barros
Senado Federal
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Brasília, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Senador,

CONSELHüDE

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

::J. I'jl.\ .0 (EDEflAL

Secr eliria- Geral da
SSCLS

/~
~~~

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlalnentar

Eln atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, eln desfavor do Senador Luiz Estevão. do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito crirrúnalista o Sr. Le0nardo
Rodrigues.

En1 face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de fonnular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exmo Sr.
Senador Francelino Pereira
Senado Federal

Junho de 2000Junho de 2000

Brasuia, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

EDECORÜ

Senhor Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

l-'-----:~ -~',
r~--~~·---

..~--- S€~dor Ramez-Tebet .

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Secretaria·Geral da Mesa
SSCLS

_ ..gsp)1.'_2_J...mQ .

fIs1~';O

.::.i..;"AGO r:.OéR.t:....

En1 atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o Sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

EXInoSr.
Senador Djalma Bessa
Senado Federal

02082 Quinta-feira 22
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OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abrifde 2000. OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril de 2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o..sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo pára renovar protestos de estin1a e
distinta consideração.

;.~----:> , -C
----d'c-----:;.,.~ .

~7"- , ~

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Matricula: IData: I
3110 \8,c4.1~ 1

iDestino: Cb~~. ~io.J J b€e.A;L~ ALí,,~tlt=

IRscebido por: .t?v711

i SECRETARIA-GERAL DA MESA j

ID<;>C'Ç:" .• c.o<.\>.i> íc.lott:.>.....,Q. j "':lI z.<>~
{N0 às Fls.: O~ i

':'~l'IAÚO fEDERAL

Secretaria-Geral da Mes!.
SSCLS

___E.e-p.jt~/J.:!5~ •

fls. 2o.s~_.Q

~~
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmo Sr.
Senador Geraldo Althoff
Senado Federal

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foí nomeado perito criminalista o ~r. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto~ faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

r~ETARIA.GER".L o;:M'ru- I
I 1
iOocn~ L<;\)?fc...:R.WL..N5hqI7~~ :;:;
l .' --r .>!
iN' de Fls.: 0;2 J i ~
, --- I :s ,r~'.stlno: c<,"'''.sei-J ·~iZ<:\I"'S t-te-r;;:" S ~ (VI Q:
~Re<:ebido por: ti:1:( ::5 "6 to 'L ! :g ~ ..'..,1
L------,.........,j-..............__.--l UJ r! ?- :

Data: ~ ~: Q..! ii
i.- ._••f~~~J~ Ji: ~, ")

ExmoSr.
Senador Freitas Neto
Senado Federal
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Brasília., 18 de abril de-iOOO.

SENADO FEDERAL

EDECORO PARLAMENTAR

_.---:;>

/"~~a~~'
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson ~éres, foi nomeado perito criminalista o oSr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exmo Sr.
Senador José Agripino
Senado Federal

Junho de 2000

~.}-

:1
;:;;
~?

Brasíl.i~ 18 de abili -de 2000.

SENADO FEDERAL

OF. CEDP/Círcular n° 39/20000

Matrict.:la:

3CZ q O

Senhor Senador,

.;-/-;~::::.--"" ,,9r-; r'
---~enadorRamez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

En1 atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2~ de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o ~r. Uonardo
Rodrigues.

Em face do exposto~ faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exmo Sr.
Senador
Senado Federal

02086
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

üF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasi1i~ 18 de abril de 2000. OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasi1i~ 18 de abril de 2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Dàta:

~~.o~·~~

SECRETARIA-GERAL D.~ MESA

Matricula:

~rgr

Recebido por:

-:.tll,:.GO FE:DERAL
S~cretaria.Ger2i da Mesa
SSCLS

__~_N.~/~~

FLs. ·2058 .Q

~
.--~.._-:-~

._.. _ ,.' ~ .J'-J __~ -_...........-.-
,;....---- (-

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

EXln° Sr.
Senador José Roberto Arruda
Senado Federal

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, elTI desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o--Sr. Leonardo
Rodrigues.

En1 face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estuna e

distinta consideração.

v8.a4: .'2..~

§f~REjARIA-GEM:õA~

:);Y;"~e-- _<-..,zDP 10..~,-~Q. (?:>ctJzl,-J.

I
i

! f"':!3tricu;a'

! klltc;
:5cNAOO fEDERl'L

Secretaria-Geral da Mesa

SSCLS

eBfO N.~1'99Ef .
Fie. '2(;5 t -: p

~~i/ ~~~,~,.~.
'--- - ~ Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o --Sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

EXI11°Sr.' ~.

Senador José Eduardo·Dutra
Senado Federal



Quinta-feira 22 02091

Brasfii~ 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

Senhor Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE

./_~~~-----SZ~ , ~
~/~ .. / '-=senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

~ENADO FEDERAL
Secretaria-Gerai
SSCLS

FI$.~.Q

Exmo Sr.
Senador Lauro Campos
Senado Federal

En1 face do exposto~ faculto oportunidade a Vossa
Excelência de fórmular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Em atendin1ento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2~ de 1999, eln desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o "'SI. Leonardo
Rodrigues.

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

Junho de 2000Junho de 2000

Brasília, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

Senhor Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

.---::>'

-" - -~'----.--~"-'-:--." __o ~

~c::.----·~~---:7V'---===----_.-:'~- . r
<-.:- Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Em atendimento a Requerirnento do Relator da
Representação n° 2~ de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson Péres~ foi nomeado perito criminalista o ~r. Leonardo
-Rodrigues.

Em face do exposto~ faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Fb·"·_~ ..O

EXl11° Sr.
Senador Juvêncio da Fonseca
Senado Federal

02090 Quinta-feira 22
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

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

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Quinta-feira'22 02093

OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasíli~ 18 de abril de 2000.
OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril a'ê-2000.

Senhor Senador,
Senhora Senadora,

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2~ de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson Péres. foi nomeado perito criminalista o .sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto~ faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos~ no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

En1 atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999~ em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres't foi nomeado perito criminalista o.sI. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estin1a e
distinta consideração.

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

:" . f''-~
~

Senador Ramez Tebet

----_.. _-----.....//--- t.----~/

_/
~

~--:--~, c:;:;:?"
.-./__ ~. .....;.--,7 _~ (,

~c>--- I ~

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamenrar

~

1:)oc.. oç:.~\:)~lc.~~'-l\~ (~Cj 12~
~ \---

~ Nv c~~ f-!s.: 0,J..

~:",,,,e:,."t~· \.'H.\J'<, 1"<:>L€~

'éNaoo FEDERal rRecet'id"PQ~tf Pp =
~e.,,.t"i'.Ger21 da Ma.. IMatricula: I Data: 1
.. ~Ci.$ l-/. o J

R,bp. . ! O<:f/é'lb ~'ó,M·2.~ I
____...N._Z_I 19CfC\.. ~ _o,

F:.s ..__2CS f .. p -- .

SECRETAR1A-GERAL DA MESi~

Exma. Sra.
Senadora Luzia Toledo
Senado Federal

SECRETARlA-GF=RAL DA MESA !

:'oc..()~ .C.EDI=' /c.:il..UJ~.\~ I?:'':j12C.""",1

~:~;l~.: 002. I:' r
Destino: (ó~.

~éNAOO fEDERAl
Secretaria-Geral da MeIa
SSCLS

Rtf N.o.....1-llCoiQQ·

fll. ZOõi fC'

ExmOSr.
Senador Lúcio Alcântara
Senado Federal
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SENADO FEDERAL

Junho de 2000
Junho de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 02095

.L..t.4~

~~. Ç)Ç:-=-~~\> f~(t~l...AlZ ( ~Cj I(.~
t~ ;:::~~.: 001. i

\ o€:süno:0>~. ~-tN

r----.~.~~.

Sr:CRETARlA-GERAL DA MESA

Brasília, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

IRe::eb:\::> por: ~-e :.>1.:5

SENAOO FEDERAL gUiato;{;;,;:a:
Secretaria-Geral da Mssa ~ ri '1.-/..
SSCLS ~ LPl-r Li

~-p _N.o_'2_J_~~L.~..,---~·

Fls·:?S;:_~..~o ••00

Senhora Senadora,

CONSELHO DE

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

<,//------7 " ~,
/~~~).~ ,

.:... ~enador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o..$r. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exma. Sra.
Senadora Mar!uce Pinto
Senado Federal

Brasília, 18 de abnÍôe 2000.

Senhora Senadora,

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

.--_.~

~~----- . '/--::~------/\--é~-.('--
~/ Senador Ramez Tebet o

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlar11emar

Eln atendin1ento a Requerimento do Relator· da
Representação n° 2, de 1999, en1 desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o ..sI. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

EXIna. Sra.
Senadora
Senado Federal
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CONSELHO DE
SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR
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'. SENADO FEDERAL

. CONSELHO DE É:T'ICA E DECORO PARLAMENTAR

Quinta~feira 22);,02097

OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril de 2000. OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasíli~ 18 de abril de 2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação nÓ 2, de 1999; em desfavor do Senador Luiz Estevão; do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o 'Sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a VOssa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

------_.-
SECRETARIA-GE=RAL DA MESA

;/-/ ~
.V~~'r
~c.;

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro ParlaI11entar

SENADO FEOERAL t------ -
Sóerela'ia;Geral da M... IMatricula: I i 'I" 'TV'"

SSCLS . i. 3JS 33
~-P.Jt~/J35C\· .

fls. ZQSj6 b),-'

Exn1°Sr..
Senador Ney S~ssuQa

Senado Federal

Em atendimento a'· Requerimento do Relator da
Representação n° 2,- de 1999, "em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senado~ Jefferson Péres, foi nomeado perito crirtrinalista o,-Sr. Leonardo
Rodrigues.

. Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

i 00atir:o:~P\lO. S<ê.N • ~.-\~'<.. S~'rJ ~ <::JQ.. :
,. t ..•. "'0 .... ,

j Recebido por: .(Je/rd r'l;/2...;,. lUC
I.. . ....~..
Matricula: IElllllil . I

b~,()~\ 2..~~
• ;; .'J í ~;)êRAL TW Ib . ~_ .l

~e::rctQria·Geral da MeM
SSCLS

REf m.~/.t:J:i~

f:l~. 2.0,(,.5 P

~---:;::7 .;::?: ~
- ..I·A'~ .~'.' I~)' .' -

~enador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SÉCRETARiA.GeRAl.6A~~-i
i

:.:1.).::.. C>~. c.~~~ j '- ~"_LW\..~ )'3<;,\ 14
q

ccJ,
;\f:J t.:1e ~js.: O:'Ex.m° Sr.

Senador Nabor Júnior
Senado Federal
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Brasília, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

Senhor Senador,

CONSELHO DE

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

...------;.:::? -.:-
'-.-1 .:; ~
~"-7'---ç.~.\ --~'7~

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~ .. N/J,uO fEDERAL

Secretaria·Geral
SSCLS

Em atendimento a Requerimento do Relator' da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o 'Sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

EXln° Sr.
Senador Paulo Souto
Senado Federal

C>..

Brasilia, 18 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECOI,,",

.__._-~

-- ---
~ad;R-;;;:ezf~il~ - --'"----<~rc-' -[--

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlanlemar

Senhor Senador~

OF. CEDP/Circular n° 39/20000

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2~ de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão. do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o '-Sr. Leonardo
Rodrigues.

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelê.ncia de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exmo Sr.
Senador
Senado Federal
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAl\1ENTAR

OF. CEDP/Circular n° 39120000 Brasfii~ 18 de abril de 2000. OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril de 2000.

Senhor Senador, Senhor Senador,

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, eln desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Sénador Jefferson Péres~ foi nomeado perito criminalista o oSr. Leonardo

Rodrigues.
Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa

Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estuna e

distinta consideração.

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão~ do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito criminalista o.. Sr. beonardo
Rodrigues.

Em face do exposto; faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

~
~ ~~

'. ~~;'
~.-,.~ ~ '.

Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

--í--~ '

/~~~
/" Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar

L ( i ...---..."'...... l' "~ .,._

SENAOO fEDERAL
Secretaria-Geral da Meia
SSCLS

~_N.~/~·
Fls. Z0'10 .Q·

Exmo Sr.
Senador Romero Jucá
Senado Federal

--------~".
I ~CRETARIA.-GER/\L OP-. MESA \

\~c.. <:,ç. <.Jsb" fc..::"--'-'-' ~"R. I :ÕCi 17J
\ to' de Fis.' 002 \
l~-"---- ~1;:-.'~~tirio:~~\õ.seN. ~~:f.~ S~\\",~~NQ

\ Recsbido por: Y\~ o \

~ Matricula: Data:

~ 31110 ~_~b.;.L~
~t.NAOO fEDERAL
Secretarla.Geral da Meu
SSCLS

JfLJt~/iJj9
... 'Z.c6~ O

ExrnOSr.
Senador Roberto Saturnino
Senado Federal
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SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

DIÁPJO DO SENADO FEDERAL .' SUPLEMENTO

CONSELHüDE

Junho de 2000--

SENADO FEDERAL

E DECORO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
02102

Of. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril de 2000.
OF. CEDP/Circular n° 39/20000 Brasília, 18 de abril de 2000.

Senhora Senadora,

Senhor Senador,

Data:

·\8\\)4-·'2..~

~·-SECRETARIA-GERAL DA MESAl

~:,~ç. "ç IG2 1::>0 Iu. f?.u..: t...A 'S , :3'3 /? &<.~
~ N~l as r-is.: O J- I
IDestino:Sf\'Ô_~ N . ~~\-G(S Ao. ,~\.. tN":
I 7/

;:;'LI~.l.l')U ,r.Ué.I~~L

Secretaria-Geral da Mesa
SSClS

-&..tt.-N.:.-L/J33...9.. .
fl.l$.20:r-ZQ

~-- ~...... _..- ~-, ---~-

",-'-~L:"~~ -.r-
e..::- Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlmnentar

Em atendimento a Requerimento do Relator da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito cri:m:inalista 0-- SI. Leonardo
Rodrigues.

ElTI face do exposto, faculto oportunidade a Vossa
Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

Exma. Sra.
Senadora Heloísa Helena
Senado Federal

~d~AiJ(j fEDERAL

~---~./~..-,~ ... ~
/ .•- c.~

,"
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SSCLS

ExnlO SI.
Senador
Senado Federal

Em face do exposto, faculto oportunidade a Vossa

Excelência de formular quesitos, no prazo de setenta e duas horas.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estÍlna e

distinta consideração.

Em atendimento a Requerimento do Relator· da
Representação n° 2, de 1999, em desfavor do Senador Luiz Estevão, do
Senador Jefferson Péres, foi nomeado perito cri:m:inalista o a..Sr. Leonardo

Rodrigues.
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Brasília, 19 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador JEFFERSON PÉRES

REQUERIMENTO N°

f~4~
~ÔO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP n° 43/20000

Senhores Advogados,

Requeiro que, ao perito nomeado pela Presidência, sejam
formuladas as segu~tes perguntas:

a) é possível afirmar, sem margem de dúvidas, que
determinado documento foi feito na data que nele
consta? ... ..

De ordem do SI. Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar remeto-lhes c6pia do despacho constante das fls. 2020v. da
Representação n° 2, de 1999, do qual ficam intimados a apresentarem quesitos,
querendo, no prazo de 72 (setenta e duas horas).

Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e
distinta consideração.

.---

Sala das Sessões, 18 de abril de 2000. Ràhil~ilVH
Secr~o-GeraI da Me;a I

::ltNAOO FEDERAL

Secretaria-Gerai da Mesa
SSClS

~N.~/&
FI~. 20 1'1 f)

Exmos. Srs.
Drs. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini
Advogados de Defesa

b) Em outras palavras, a pericia tem condições de
assegurar, em relação à data, que um documento NÃO
foi forjado?

~1
'r!A- ( rf. y.
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Aos fi 5 do mês de abril de 2000~ compare~u,

perante esta Presidência, o senhor Leonardo Rodrigues, nomeado

documentos nos autos da Representação n° 2, de i 999, "tenao o

mesmo se comprometido, na forma da Lei, a cumprir fielmente o seu

encargo.

y /4-!A~
j/~-dl/~~/"tJ . ..

Leonardo Rodrigues

Perito criminalístico

~~
~ -. ~dor Ram~z Teber

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar
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Transmissão de fac-sfmile
(fax transmission)

Data/date: 19.abr.OO
~~

De/from: Felipe Amodeo e Rogério Marcolini.

Faço estes autos concluso ao Presidente de Ética e Decoro

Parlamentar

Pari/to;

Empresa/firm:

Tel./phone:

Fax:

N~ de páginas!

Doutor Ralmunnn rnrreiro Silva

Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal

(61) 311-3264

(61) 225-7248

Procedimento nO 02/99 do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar.
Ref.:

Prezado Senhor,

MensagemJmessage: SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e [)ea)fO Parlamentar

~~ 02- }~
Rs,~

Rogamos a Vossa Senhoria o obséquio de fazer chegar às mão~

excelentíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na

forma e no prazo a que aludem os artigos 10 e 2° da Lei 9.800, de

26.malo.9~.

Atehciosamente,

Este, fac':similet,.ntém ,informaçA"o ccnAd;ndal e reservada de$~lnàdiil apenas ti conheCImento do desttnarárIO:S;;
leitor deste fac- imile não for o destinatário Indicado. ou pessoa por ele autorizada, estará Incorrendo em jleg~ldadc

sonegando-o a destinatário. deslrulndo-o - no todo ou em pane ~ ou dêle se 21:l0$SMdo • mesmo qUGl lhe t~nha

chlgado à$ m~$ ."ftQ 011 fonultanlente. sendo tambem Ilegal sua reprodução ou divulgação do conteúdo, mesmo
que pardal. Se YCld recebeu este mc-símlle em razão de qualquer equívoco, por favor Informe nos imediatamente.
por telefone, ê femeta..nos o orlglnaJ atral/é$ do SêrvtÇO postal.
11115 tlctilPUe gca. pririkP alld ecn'll!deJJtUllutonDlltroft IDte!lckd 0lIIy for lhe ou oftbe htdividulIl OI' entlo' Damoo aoovt', lrthe
re*oflbill, _ ttetata1dcd ftdpleAt or aaeut respollâble fGrdeH~ It to the Ültedtd fl:ripieut., he Is oot alln\Ort'D lu

~seiuatc.fa~ 4c:1ottOY orCDP1 tbe tae.lmile, 1rilldI mar rauItmcrlllD!Dal v!olalfol1.lfyou bavc rtcejved 1111:( flcslmne'n emir,
piee"~lII&e1)' aod.f)o!POII the te~eaftd naln theoriSbud 1a000mf1e &o as at me .~ycaddrtn lia tbc postal stJ'Yia:.
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1.2 Em D7.abr.OO, por fax, das Indagações formuladas pelo

Senador José Eduardo Dutra ao Deputado Federal João

Fassarella, bem como do deferimento da Presidência

exarado no prÓprio ofício em que formuladas as

perguntas;

1.3 Em 17.abr.OO, também por fax, cujo recebimento foi

confirmado em contato telefônico com o Secretário-Gera!

da Mesa do Senado, Di. Raimundo Carreiro, do inteiro

teor de requerimento do Senador Relator de fls. 2012,

para inquirição por ofício do MinIstro do Tribunal de

Contas da União Adhemar Paladini Ghisi, e do despacho

do Senador Presidente de fls. 2013 verso, deferindo o

requerido, chamando o feito a ordem para declarar

encerrada a instrução para Intimação de testemunhas,

diligências ou outras provas, e determinando a expedição

de ofício à defesa para, querendo/ formular perguntas à .

testemunha no prazo de 48 horas;

1.4 Em 18.abr.OO, quando tomou conhecimento de fax

transmitido às 2Dh51min de 17.abr.OO, do inteiro teor do

despacho da Presidência de fls. 2020 verso, que nomeou

perito o Prot. Leonardo RoçtrlQuesJ rlptprminClndo CUJ

notificação para prestar compromisso legal, e da fixação

de prazo de 72 horas para que o Relator, a defesa e os

demais integrantes do Conselho exerçam a faculdade de

oferecer quesitos à perícia;

1.5 Em l8.abr.OO, mais uma ve2 por fax, de cópia da resposta

do Deputado Federal João Fassarella, do despacho nela

exarado pelo Senador Presidente - determinando a

abertura de "vistas pelo prazo de 48 horas a todos

interessados após o recebimento de todas as "respostas,

enviando cópia dos ofícios respostas" (slc) -, bem como do

Ofício CEDP nO 41/2000 que comunica o deferimento da

SENADO FEDERAL
\\llElRAMAA2r'T\PúI:lUC\EFA\OJENTES\l..I.:lZ ES'm'ÁO\CONStnc:A\'eOf'ljfj'\l'lgA~ de Éi~ .e Decoro ?arlamenta~

~WO~/~
·R;.~~1~

Av. Beira Mar 216• .1" andar

20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasil

Tel. (21) 532 5592 Fax (21) 2629402

e-mail: escritorio@amodco.~dv.br

home page: www.amndeo.adv.h.

1J~\,;I\.l j, V~'-AV DE
FELIPE AMODEO

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse egrégio Conselho, vem respeitosamente

a Vossa Exce\ência, por seus advogados que subscrevem a presente,

expor e requerer o que segue.

Referentemente a notificações feitas nos

autos, vale consignar que a defesa - a partir de sua

constituição _ foi dos atos adiante indicados e

. 31.mar.OO, por of{clo em originaI (Of. CEDP/no

6/2000) recebido via postal (conhecido de antevéspera

em cópia por fax), da convocação de reunião do Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar de OS.abr.00 I destinada à

oitiva das testemunhas Dulddia Calha0, Franciso Naurides

Barros e Lulz Cláudio Brito, arroladas pela própria

defesa;

Felipe Amodeo (inlic. 26.280/RJ ê 145.334NSP)
José Antonio da Silva Junior (insc. 330313)
Rogério Maccolini (inse. 76.1í3/lU e 145.335A/SP)
Afonso Destri (jnse. SO.602IR.l e 145.333NSP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
M3TCO Moura (in..~. 90.3(3)
Christoph Milewski (insc. 94.259)
Flávia Remeto (lnsc.95.336)
Natbalía de Faria (iUliC. 96.661)
Andréa Martinez (jose. 89.987)
Duni~lle CJpístra.no (lasc. 101.194)

...
'--
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inquirição por ofício do Ministro Adhemar Ghisi e faculta à
defesa o prazo de 48 horas para formular outras

perguntas.

2. É oportuno registrar o recebimento em data de

ontem, 18.abr.OO, de cópias das fls. 1860 a 2020 dos autos, excluindo

o verso dessa última folha, em atendimento à solicitação

aJ;'lteriormente formulada ao Doutor Raimundo Carreira, Secretário

Geral da Mesa do Senado, postada pelo Gabinete do Senador Luiz

Estevão na Agência de Correios do Senado em 17.abr.OO, onde - com

surpresa - constata a defesa que não foi intimadã dos ~eguintes atos

processuais e peças que chegaram ao feito:

2.1 Carta do servidor Luiz cláudio de Brito (fls. 1920)/ de

06.abr.OO, afirmando que em momento algum formulou

acusações contra o Senador Luiz Estevão e que não dirigiu

qualquer palavra à imprensa, juntando recortes de jornais

publicados naquela mesma data;

2.2 Requerimento do Senador Relator (fls. 1962) de dispensa

do depoimento da testemunha Antônio Pereira de Souza,

insistindo na oitiva do Senhor José Mareion da Silva;

2.3 Despacho da Presidência (fls. 1965) nomeando perito o

Doutor Antônio Carlos Vlllanova;

2.4 Petição do perito Antônio Carlos Villanova (fls. 1966)

declinando de sua nomeação em razão de já ter

examinado os documentos que seriam objeto da perícia,

atendendo solicitação de uma das partes interessadas;

2.5 Novo requerimento do Senador Relator (fls. 1968) para a

juntada de cópia das notas taquigráficas da reunião

administrativa de 06.out.99 da CPI do Judiciário,

solicitação à JUCESP de cópias autenticadas de "todas as
SENADO FECe.AAL

1\DG11W1.."""""u"""''''O'......1Wl2E5T<VÃo_",,\<~e L7$-
~e flc;P~~

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A1vfODEO

atas da Agopecuárla Fazenda Reunidas/Agropecuária

Santo Estevão" (sk) e requisição ao Ministério do

Desenvolvimento Agrário de cópia autenticada da íntegra

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"(sic); bem

.como despacho da Presidência deferindo o requerido com

o seguinte teor: "Providencie a Secretaria, com a maior

brevidade possfveJ/ as diligências requeridas pelo

eminente relator" (slc);
11.. •

2.6 Resposta do servidor Luiz Cláudio Brito à requerimento da

Senadora Heloísa Helena, deferido na reunião de

OS.abr.OO do Conselho, informando o nome dos

"assessores e/ou funcionários" (slc) mencionados em seu

depoimento prestado naquela mesma sessão (fls. 1974);

2.7 Juntada das notas taquigráficas da reunião da CP! do

JudiciárIo de OS.out.OO (fls. 1980), conforme

requerimento do Senador Relator;

2.8 Expedição de oficios à JUCESP (fls. 200S) e Ministério do

Desenvolvimento Agrário (fls. 2007), também conforme

requerimento do Senador Relator;

2.9 Juntada das respostas dos Ministros do Tribunal de Contas

da União Paulo Afonso (fls. 1969), Marcos Villaça (fls.

1975) e Humberto Souto (fls. 1978), dos Senadores

Renan Calheiros (fls. 1970), Ney Suassuna (fls. 1971) e

Carlos Bezerra (fls. 1976), e dos Deputados Federais

Iber~ Ferreira (fls. 1973) e Aracely de Paula (fls. 1972).

3. Referentemente às intimações efetivamente

feitas, manifesta-se a defesa da seguinte forma:

SENADO FEDERAl
Consetho de Bea & Decoro Panamentar

\\O"
AAM"'UHTW1!U""'AlCUE_\l.U1ZESm~""ICEOPD~N' i2..k.-.-..J~

4 As. ~() ~..3 =+d

"



02118

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
Junho

h de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 02119
Jun o---

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPEAMODEO

Protestando pela juntada da presente,

e. defE~rltrlento.

aneiro, 19 de a~ril de 2000.

Ressalva, no entanto, que quanto às demais diligências e

provas requeridas, deferidas e em curso, das quais não foi

~, a defesa se reserva o direito' de se manifestar e

mais requerer tão logo conclurdas e notificada de seus

resultados.

4.1 Quanto ao requerimento de fls. 1962 e suas ignotas

razões, já se manifestou a defesa em seu último

arrazoado trazido aos autos, reservando-se para mais

dizer ou requerer quando declinadas - e se declaráveis 

as razões de Sua Excelência, o Senador Relator;

4.2 Quanto aos três Intempestivos requerimentos de duvidosa

legalidade contidos na única peça de fls. 1968, deferidos

por Vossa Excelência àquelas mesmas folhas, motivando

as providências já adotadas às fls. 1979 f 2005 e 2007 I e

só agora conhecidos, pois que jamais cientifjcada a

defesa, requer vista dos autos tão logo a eles venham os

.resultados das irritas diligências, para então sobre eles se

manifestar e elas requerer, se o caso.

Por fim, relativamente aos atos e fatos

trazidos e havidos nos autos, dos quais somente em data de ontem

deles conheceu pelo recebimento das cópias de fls. 1860 a 2020 antes

referidas, tem a defesa a dizer:

ao con11I:1,,11 11"" .__ do despachO que

determina o chamamento do feito à ordem e o

da Instrução, reporta-se a defesa à sua

de 17.abr.OO, que versa sobre o mesmO assunto.

SENADO

3.4

3.1 Relativamente a Inqum<,,"v do Ministro Adhemar Ghlsi,

a irr~iqna<;ão já manifestada com a ilegal

inversão processual que se opera, ã" "defesa do :';elldJul

Luiz Estevão lnf()rl1'a-",na~cta ..ter·c.. a.·~Jn(]U1'rH

~'fe2:' dtfetament:e ao destinatário, no mesmo teor que hoje

constata o Senador Relator, obtendo a resposta

que ora junta (doe. adiante) com que se satisfaz e pensa

satisfazer a e irr\ta dliig
ência

;

3.2 Relativamente à nomeação do perito, que agora conhece

a defesa, é se o tenha por compromissado, o

que ignora a defesa. o perito, existente

em curso a diligência, é de imperiOSa'e
que a defesa - que não requereu o ato -

conheça os quesitos de quem a motivoU e de quem mais

quesitos ofereça, para então - e só então -, conhecendo

aS manifestações do Relator e dos demaIs integrantes do

Órgão ofereça ela tambem seus

quesitos (artigoS 176 e 499 do Código de Processo Penal);

~ 3.3 Relativamente à intimação do despacho exarado em

resposta do l'assarella, conhecido

por fax e que não ostenta número de folhas dos autos, só

a defesa se man\festar '\apÓS todos os

interessados" e apÓs Intimada do "recebimento de todas

as - com cópias dos ofícios-respostas - e das

referidas nos exatos termos da decisão de

Vossa ExcelêncIa, até porque não constam dos autoS

conhecidos ou dos atos objeto de intimação, até c



Excclendssitno Senhor
Senador LUIZ ESTEVÃO
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Referentemente a notificações feitas nos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Felipe Amodeo (inse. 26.28000 e 145.334NSP)
10sé Antonio da Silva Junior (insc. 33.313)
Rogério MarcoJini (insc. 76.17300 e 145.335NSP)
Afonso Destri (inse. 80.6021RJ e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (inse. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
Christoph Milewski (insc. 94.259)
Flávia Romero (inse.95.336)
Nathalia de Faria (jnse. 96.661)
Andréa Martinez (inse. 89.987)
Danielle Capisrrano (inse. 101.194)

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado.J:=ederal

1.1 Em 31.mar:OO, por ofício em original (Df. CEDP/no

6/2000) recebido via postal (conhecido de antevéspera

em cópia por fax), da convocação de reunião do Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar de OS.abr.oo, destinada à

oitiva das testemunhas Dulcídia Calha0, Françiso Naurides

de Barros e Luiz CláudJo Brito, arroladas pela própria
defesa;

S~t'~A~K'.' :,:: :-, ,.::::-\.,\i,

.fL)j/~
~

Senador Lujz 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.

1.

presentes autos, vale consignar que a defesa - a partir de sua

constituição - foi efetivamente intimada dos atos adiante indicados e
nenhum outro:

Cr.:- :s~.t:';. "-:; (:+;(.,-' " ;)..' ' _m·~ 0L .qq
""""""""'eI.lC\EFA\C1.lfNT5\unz ESrEvÃO\CONsénCA\"""""""'9A8"'.~" -d--' -'.---r-

R; 2hB r:.

Junho de 200

f;'A6 o;;
~1'

Brasília, 14 de abril de 2000.

GblJl11136

Prezado Senhor,

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Oficio nl\ 002/G!\tilAG

SENADO FEOEFW.
~de êicae~·o Pa~

,0 "". ~ -~N...~ O2-..?{t...'..~~-.....,.,
fG.-J..o« 6 .. .

Eln resposta ao Of./GSLE/no 483/00, de 1() de abril
.corrente, infot1110 que fui procurado por Vossa Excelência para
ton1ar infomlação sobre a tramitação de um processo ;elacionad<)
conl as obras de construção do prédio do IRT ..- São Paulo, tenqo
lhe orientado, na oportunidade, que procutusSc obter
esclarechnentos a respeito com o Relator do aludido processo no
âmbito' do Tribunal de Contas da União, não ll1e tendo sido
formulado qualquer pleito.

Na oportunidade apresentO)!le.l......expressões de

apreço e consideração. ~-.~.'\ ~_~ .) .

\.U~/
ADHE:M.AR PALADINI GHISl

Ministro

1::.:'38 19 R8R 'GG SEN. LUIZ E:3TEVAO
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1.2 Em 07.abr.OO, por fax 1 das indagações formuladas pelo

Senador José Eduardo Dutra ao Deputado Federal João

Fassarella l bem como do deferimento dE._ Presidência

exarado .no próprio ofício em que ·formuladas as

perguntas;

1.3 Em 17.abr.OO, também por fax, cujo recebimento foi

confirmado em contato telefônico com o Secretário-Geral

da Mesa do Senado, Dr. Raimundo Carreira, do inteiro

teor de requerimento do Senador Relator de fls. 20121

para inquirição por ofício do Ministro do Tribunal de

Contas da União Adhemar Paladini Ghisi, e do despacho

do Senador Presidente de fls. 2013 verso, cLeferindo o

requerido, chamando o feito a ordem para declarar

encerrada a instrução para intimação de testemunhas,

diligências ou outras provas, e determinando a expedição

de ofício à defesa para, querendo, formular perguntas à

testemunha no prazo de 48 horas;

1.4 Em 18.abr.OO, quando tomou conhecimento de fax

transmitido às 20h51min de 17.abr.OO, db inteiro teor ao
despacho da Presidência de fls. 2020 verso, que nomeou

perito o Praf. Leonardo Rodrigues, determinando sua

notificação para prestar compromisso legal l e da fixação

de prazo de 72 horas para que o Relatorl a defesa e os

demais integrantes do Conselho exerçam a faculdade de

oferecer quesitos à perícia;

1.5 Em l8.abr.OO, mais uma vez por fax, de cópia da resposta

do Deputado Federal João Fassarella, do despacho nela

exarado pelo Senador Presidente - determinando

abertura de "vistas pelo prazo de 48 horas a todos

interessados após o recebimento de todas as respostas,

enviando cópia dos ofícios respostas" (sic) -, bem como do

Ofício CEDP nO 41/2000 que comunica o deferimento da

SENADO FEDERAL

2

inquirição por ofício do Ministro Adhemar Ghisi e faculta à

defesa o prazo de 48 horas para formular outras
perguntas.

2. É oportuno registrar o recebimento em data de

ontem, 18.abr.GO, de cópias das fls. 1860 a 2020 dos autos, excluindo

o verso dessa última folha, em atendimento à solicitação

anteriormente formulada ao Doutor Raimundo Carreira1 Secretário

Geral da Mesa do Senado, postada pelo Gabinete do Senador Luiz

Estevão na Agência de Correios do Senado em 17.abr.OO
I

onde _ com

surpresa - constata a defesa que não foi intimada dos seg~intes ..atos

processuais e peças que chegaram ao feito:

2.1 Carta do servidor Luiz Cláudio de Brito (fls. 1920), de

06.abr.OOr afirmando que em momento algum formulou

acusações contra o Senador Luiz Estevão e que não dirigiu

qualquer palavra à imprensa, juntando recortes de jornais

publicados naquela mesma data;

2.2 Requerimento do Senador Relator (fls. 1962) de dispensa

do depoimento da testemunha Antônio Pereira de Souza
l

insistindo na oitiva do Senhor José Marcion da Silva;

2.3 Despacho da Presidência (fls. 1965) nomeando perito o

Doutor Antônio Carlos ViIlanova;

2.4 Petição do perito Antônio Carlos ViHanova (fls. 1966)

declinando de sua nomeação em razão de já ter

examinado os documentos que seriam objeto da perícia
l

atendendo solicitação de uma das partes interessadas;

2.5 Novo requerimento do Senador Relator (fls. 1968) para a

juntada de cópia das notas taquigráficas da reunião

administrativa de OS.out.99 da CPI do Judiciário,

solicitação à JUCESP de cópias autenticadas de "todas as

SENADO FEDERAL
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atas da Agopecuária Fazenda Reunidas/Agropecuária

Santo Estevão" (sic) e requisição ao Ministério do

Desenvolvimento Agrário de cópia autentica~~ da íntegra

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"(sic); bem

como despacho da Presidência deterindo o requerido com

o seguinte teor: "Providencie a Secretaria, com a maior

brevidade possível, as diligências requeridas pelo

eminente relator l1 (sic);

2.6 Respóstado servidor Luiz Cláudio Brito à requ€[imentp da

Senadora Heloísa Helena, deferido na reunião de

OS.abr.GO do Conselho, informando o nome dos

"assessores e/ou funcionários// (sic) mencionados em seu

depoimento prestado naquela mesma sessão (fls. 1974);

2.7 Juntada das notas taquigráficas da reunião da CPI do

Judiciário de 06.out.OO (fls., 1980), conforme

requerimento do Senador Relator;

2.8 Expedição de ofícios à JUCESP (fls. 2005) e Ministério do

Desenvolvimento Agrário (fls. 2007), também conforme

requerimento do Senador Relator;

2.9 Juntada das respostas dos ~inistros do Tribunal de Contas

da União Paulo Afonso (fls. 1969), Marcos Villaça (fls.

1975) e Humberto Souto (fls. 1978), dos Senadores

Renan Calheiros (fls. 1970), Ney Suassuna (fls. 1971) e

Carlos Bezerra (fls. 1976), e dos Deputados Federais

Iberê Ferreira (f1s: 1973) e Aracely de Paula (fls. 1972).

3. Referenteme!lte às intimações efetivamente

feitas, manifesta-se a defesa da seguinte fÇ)rma:

SENADO n:;C~RA.L

, .Cor.selho de Ética e oecilro f'anamentar
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3.1 Relativamente à inquirição do Ministro Adhemar Ghisi,

sublinhando a irresignação já manifestada com a ilegal

inversão processual que se opera! a defesa do Senador

Luiz Estevão informa nada ter a inquirir, até porque já o

fez diretamente ao destinatário, no mesmo teor que hoje

constata pretende ~ S.enador Relator, obtendo a resposta

que ora junta (doc. adiante) com que se satisfaz e pensa

satisfazer a extemporânea e~ írrita diligência;

3.2 Relativamente à nomeação do perito! que agora conhece

a defesa, é fundamental se o tenha por compromissado, o

que ignora a defesa. Compromissado o perito, existente e

em curso a diligência, é de imperiosa e inafastável
'- .

legalidade que a defesa - que não requereu o ato _

conheça os quesitos de quem a motivou e de quem mais

quesitos ofereça, para então - e só então -, conhecendo

as manifestações do Relator e dos demais integrantes do

Órgão Julgador, ofereça ela tambem seus próprios

quesitos (artigos 176 e 499 do Código de Processo Penal);

3.3 Relativamente à intimação do despacho exarado em

resposta do Deputado Fassarefla, conhecido igualmente

por fax é que não ostenta número de folhas dos autos, só

poderá a defesa se manifestar "após todos os

interessados'/ e após intimada do "recebimento de todas

as respostas" - com cópias dos ofícios-respostas - e das

referidas manifestações, nos exatos termos da decisão de

Vossa Excelência, até porque não constam dos autos

conhecidos ou dos atos objeto de intimação, até o

presente, todas as respostas;

3.4 Relativamente ao conhecimento do despacho que

determina o chamamento do feito à ordem e o

encerramento da instrução, reporta-se a defesa à sua

petição de 17.abr.OO, que versa sobre o mesmo ~ssunto.

SENADO rEr.~l:2~ L
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Ressalva, no entanto, que quanto às demais diligências e

provas requeridas, deferidas e em curso, das quais não foi

intimada, a defesa se reserva o direito de se _manifestar e

mais requerer tão logo concluídas e notificada de seus

resultados.

Por fim, relativamente aos atos e fatos

trazidos e h'avidos nos autos, dos quais somente em data de ontem

deles conheceu pelo recebimento das cópias de fls. 1860 a 2020 antes

referidas, tem a defesa a dizer:

Oficio n° 002/G1\iiAG

PreLado Senhor,

Brasília, 14 de abril de 2000.

4.1 Quanto ao requerimento de fls. 1962 e suªs ignotas

razões, já se manifestou a defesa em seu último

arrazoado trazido aos autos, reservando-se para mais

dizer ou requerer quando declinadas - e se declaráveis 

as razões de Sua Excelência] o Senador Relator;

4.2 Quanto aos três intempestivos requerimentos de duvidosa

legalidade contidos na única peça de fls. 1968, deferidos

por Vossa Excelência àquelas mesmas folhas, motivando

as providências já adotadas às fls. 1979, 2005 e 2007, e

só agora conhecidos, pois que jamais cientificada a

defesa, requer vista dos autos tão logo a eles venham os

resultados das írritas diligê'ncias, para então sobre eles se

manifestar e elas requerer, se o caso.

Em resposta ao Of/GSLE/no 483/00, de 10 de abril
corrente, infonno que fui procurado por Vossa Excelência para
t0l11ar infornlação sobre a tramitação de UH1 processo relacionaclo
com as obras de construçào do prédio do IRT - São Paulo, tendo
lhe orientado, na oportunidade, que procurasse obter
esC!arecÍlnentos a respeito COln o Relator do aludido processo no
âmbito do Tribunal de Contas da União, não me tendo sido
fonnulado qualquer pleito.

Na oportunidade apres~ntO-l1 expressões de
apreço e consideração. (\~\ (')

\) .I'

\..--,/

ADHE:MA.R PALAD1NI GHISl
Ministro

SctJAíJO FEDEML
~I"~,,:-~!h~ r';: ~~í..a ~ !:')~coro P8r1amen:;r
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k._~_il~~----

\\8EIRAMAJUNT\P\J8UC\EFA\CUE

Protestando pela juntada da presente,

e. deferilnento.

L
erio Mr'rCólfnC advoqad,;,o RA

SENADO FEDE l
Conselhc (;e ttica e Decoro Parlamentar

UJIZ ESTEVÃO\CONSÉTICA\CEDPOEF\P19A.6RCJ.~_ rf b 2 1#
6 Hs. ~e2(d

"-..

Excclenrissimo Senhor
Senador LUIZ ESTEVÃü
Senado Federal
Brasília - DF
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Te!. (21) 532 5592 Fax (21) 252 9402

e·mail: esairorio@amo<!Cl.I.lldv.br

home pllgC: www.amodeo.adv.br

Felipe Amodeo (insc. 26.280/RJ e145j34NSP)
José Antonio da Silva Junior (insc. 33,313)
Rogério Marcalini (insc. 76.1731RJ e 145J35A/5P)
Afonso Dcstri (insc. 80.6U2IRJ e 145.333NSP)
Alexandre AJmcíd!l (iose, 88.813)
Marco Moura (insc. 90.303)
Cltristoph Milewski (lnsc. 94.259)
Flávia Romero (ínsc.95.336)
NathaJia de Faria (insc. 96.661)
Andréa Martinez (ínse. 89.987)
Daniclle Capiscrano (inse. 101.194)

Excelentísslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal:::., #e-_
I jl._5-z- .r;2"/~ I. ,/l-C~

- o--..-ç-~-...) -
;;t ~~~J'''U~~ __
~ ,L? ~...z~t.;.-:...:....----~- t~ ~+c~ ~,~;;rk~.~.~ ~1tJ:r
::::e--~~~~-c:/~ã~,

~jj?~~ifff~ '

Senador Luiz Estevão I nos autos do

procedimento nO 02/99 desse colendo Conselho, vem mais uma vez a

Vossa Excelência, por seus advogados que subscrevem a presente,

expor e requerer o que segue.

1, Conforme já afirmado em petição remetida a

esse Conselho nesta mesma data, a defesa do Senador Luiz Estevão

teve ciência no dia de ontem; 18.abr.OO, da resposta do Deputado

Federal João Fassarella e do despacho nela exarado por Vossa
Excelência.

2. Sem renunciar à futura manifestação sobre as

respostas de todas autoriades Inquiridas e sobre as manifestações dos

demais integrantes desse Conselho a respeito das mesmas, é a

presente para, em homenagem à celeridade do feitOr antecipar

diligência indispensável, re~uerendo a expedição de ofício à

tf.fitftmUnhii n~fprirlit nii rpCinn~t" rln nPfllltnrtn F;tçc;ariilla, o ii...iior

Fábio Chaves Holanda, para que responda por escritor no prazo de 24

horas, à seguinte Indagação: SENADO r:eDE.~.l,.

~de". aecoro Parlamentar.

~N'02- I~
\\BEIRAMAR2NT\P\J8Uc\EFA.\CUENTES\L1J[Z ESTEVÃO\CONSrnCA\CEOflOEF\PET19AS~~ z.e rs-.~

APR. 19.2000 6: 07pr1 P 1
?HONE NO. : 55 21 2629402

ESCRITÓRIO DEADVOCAClA
FELIPEAMODEO
Av. Beira Mar 216, 3" andar
20021.060 Rio de Janeiro RJ Bra.sil

Tel.(21)5325592 Fax(21)26294U2
e-mail: esaitorio@limodco.adv.br
home page:www.amodco.ad\..br

19~abr.OO

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Doutor Raimundo Carreiro Silva

(61)311-3264

Secretaria-Gerai da Mesa do Senado Federal

Ref.:

o

Para/to:

De/from:

Data/date:

Tel./phone:

Empresa/firm:

Mensagem/ message:

Prezado Senhor,

Procedimento nO 02/99 do Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar ~ 11 I

SENADO FEDErvu..
Conselho de f:tica eDecoro ?arlame!1tar

~~º1;(~
As. qy

Rogamos uma vez mais a Vossa Senhoria o obséquio de fazer
chegar às mãos do excelentfsslmo Senador Ramez Tebet, Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a
petição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na

form~ c no prilzo a que aludem O! artigos 10 e 2° da Lt:i 9.800, Jt:
26.maio.99.

Atenciosamente,

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

Felipe Amodco (insc. 26.280I1U e 14SM134A/SP)
J05' Antonio da Silva Junior (inse. 33.313)
Ro~rio Marcolini (iose. 76.173/RJ e 145.335AISP)
Afonso Destri (insc. SO.ó02JRJ c 145.333AiSP)

~'~:~~~~(f~~~ ~~fÓ:r813)
Cltrilitoph Milowski (jose. 94.259)
Flávia Romcro (illSd5.3:;6)
Nlithalia de Faria (insc. 96.661)

number of pages: O~

NQ de páglnas/

Fax: (61) 225-7248

Este fac-símile conté!Jt Informação ~onfldendal e reservada deS~ada apenas a conhec.lmento do destinatário. Se o
leitor ç1este fac-srmile não for o destinatário Indicado, ou pessoa r ele autorizada, estará Incorrendo ~m ilegalidade
sonegando-o ao destlnacirlo, destruindo-o - no todo Ou em Pi - ou dele se apossando , mesmo que lhe tC!nha
chegado às mãos aberto ou fortuitamente. sendo tambem Ilegal sua reprodução ou divulgação do conteúdo. mesmo
que parc1al. Se você recebeu este fac-símile em razão de qualquer equivoco. por favor Informe· nos imediatamente.

:~:=~~~~;Oa~===~~1:C~:;DIy iortbeU3eottbelndhidualoraltity Damedabove. Urbe
reader oi tbb bJlot ihe iaWlded redpfelllt or 1gent respollSlbk for de!tvering 11 &o che inceDded m::lPM:Dt, M 15 IUIt alloweci to
dliKmiDatt.1atereept, de:stroy Ot~y tbc~ whJcll mar rtsuIt m erimiDaJ victatloll. 1Iyoo ftave recelved thls fllC$ÚtÚk' in error,
piem iJ:Dmedhltd)' DOdi)' tIS ou lhe ~pbODl:ud mura lhe OIiSioal fac:slmlle 10 us at Úle aoo\'cadd~ ~1s Üle Jao-W11 servlct.

PHONE NO. : 0021612257248
.:-ROI~ ESCR I iOR I O DE ADU. FEL I PE AMODEO
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"Se o depoente, 'sob a palavra de honra~

comprometendo-se a 'dizer a verdade do que

souber e lhe for perguntado' (art. 203 do Código

de Processo Pena!), e advertido do caráter

'crlmlnoso da conduta de 'fazer afirmação falsa,

ou negar ou calar a verdade, como testemunhal

(artigo 342 do Código Penal), confirma os

termos do Ofício nO Oó3/00-GDJF, de l8.abr.GO,

subscrito pelo Deputado Federal João Fassarella,

espedaJmente quanto ao exato conteúdo dos

Itens 05, 06, O'l, 08 e 09".

Junho de 2000 Junho de 2000

Felipe Amodeo (inse. 2ó.2801RJ e 145.334A1SP)
José Antonio da Silva Junior (insc. 33.313)
Rogério Marcolini (inse. 76.173/RJ e 145.335NSP)
Afonso Destri (inse. 80.6021RJ e 145.333NSP)
Alexandre Almeida (inse. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
Chriscoph Milewski (inse. 94.259)
Flávia Romero (inse.95.336)
Nathalia de Faria (inse. 96.661)
Andréa Martinez (inse. 89.987)
Danielle Capistrano (inse. 101.194)
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3° andar

20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasil

Te!. (21) 532 5592 Fax (21) 262 9402

e-mail: escritorio@amodeo.adv.br

home page: wwv,'.amodeo.adv.br

Termos em quel

e. deferimento.

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse colendo Conselho, vem mais uma vez a

Vossa Exçelência, por seus advogados que subscrevem a presente,

expor e requerer o que segue.

2. Sem renunciar à futura manifestação sobre as

respostas de todas autoriades inquiridas e sobre as manifestações dos

demais integrantes desse Conselho a respeito das mesmas, é a

presente para, em homenagem à celeridade do feito, antecipar

diligência indispensável, requerendo a expedição de ofício à

testemunha referida na resposta do Deputado Fassarella, o assessor

Fábio Chaves Holanda, para que responda por escrito, no prazo de 24

horas, à seguinte indagação:

1. Conforme já afirmado em petição remetida a

esse Conselho nesta mesma data, a defesa do Senador Luiz Estevao

teve ciência no dia de ontem, 18.abr.OO, da resposta do Deputado

Federal João Fassarella e do despacho nela exarado por Vossa

Excelência.

SENADO FEDERAL
.~ de EtiC3 • DecolO Pariamental
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SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasíli~ 24"de abril de 2000.

~
-~~~

.._0 ~. c~-->j?~
_._0 Sen dor Rainez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Senador,

Em virtude de haver prestado compromisso o Perito CriJninalista,
Senhor Leonardo Rodrigues, solicito a V. Exa. apresentar os originais dos
documentos a serem periciados.

Atenciosamente,

Oficio n.o 44/2000-CEDP

Exnl.0 Sr.
Sen2dof Luiz Estev~o

Senado FederaI.

\
''';

~
,......-,:~

'Júnho de'2000Junho de·2000

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FEUPEAMODEO

~:~:::~P,DO FE.DER.A.L
C"'~~l:i!nQ \~t' Ei.;<;!: e CeG\)fC! ~~r\arn'.:nta·
O~(J ~,O z... I CyOo~~ _-=--~o-l°-t-fo.
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"Se o depoente, 'sob a palavra de honra ~

comprometendo-se a 'dizer a verdade do que

souber e lhe for perguntado' (art. 203 do Código

de Processo Penal), e advertido do caráter

criminoso da conduta de 'fazer afirmação falsa,

ou negar ou calar a verdade, como te$temunha'

(artigo 342 do Código Penal), confirma os

termos do Ofido nO 063/00-GDJF, de l8.abr.OO,

subscrito pelo Deputado Federal João Fassarella,

especialmente quanto ao exato conteúdo dos

itens 05, 06/ 07/ 08 e 09/1,

e. deferimento.

Termos em que,

Rio de J.aneiro, 19 de abril de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL .. SUPLEMENTO
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Prezado Senhor,

EL-: __-

Tendo verificado que o valor por mim solicitado
excede o valor fixado pela lei de licitações por convite, informo-o que a

se adequada aos limites impostos pela lei.

03: 16 Ali

llustriSSlIDQ Df.
Raimundo Carreiro

FederaL

SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa

Brasíli~-24 de abril de 2000.

Senhor Diretor-Geral,

Em atendimento ao Processo n° 005383/00-5, encaminho a V. Sa.
do fax do Perito Criminal, Senhor Leonardo Rodrigues, informando

que a pedida poderá ser adequada aos limites impostos pela lei.
Atenciosamente,

Oficio n. o 4511000-CEDP

Ofrcpl-99

..ReP....,..f~.~.QL_ Ijj
:;~;;:,:,;:"l;.il.l;~;.;~ d:. Mil~<i

~ENAÔO ,: ~ C<!\·.il.

GoiâniaJGO, 17 de abril de 2000.

,~V#~~
j/ LEONÁRDO RODRIGut?'

SE~JAÓO FEDERA~

O',, ~: : ~;(=o.·~ .
.._~ :~ :::-: ~-<' ;. .._. _ ." - . - : ~ .:,. I

v',O l- C;
0- A-f!
/v 100~_~_ .. -v.:.----- .'.-'_"-

l1m. O Sr.
Ag~cieJ da Silva l\;laia

Diretor-Gera! do Senado
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Brasília, 24·de abril de 2000.

_iii;::,;'~,;::~~, '·":"t.., .'.

9 / -;;;t......,:l.:/r; ~ 1)1 .-"-
_----7~ \ -<:::..--..--..

__o .' ~~__ !'"

~~~;;EBET'
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEDERAL

Senhor Relator,

-qUJLJ.lL.IAA'J DE ÉTICA E PARLAMENTAR

Exmo. Sr.
Senador JEFFERSON PÉRES
Senado Federal
Brasília - DF.

Dou conhecimento a V. Exa. de petição de fls. 2095 e 2096,
encaminhada pela Defesa do Senador Luiz Estevão, em face das respostas dadas
pelo Deputado João Fassarella em atendimento a quesitos formulados pelo
Senador José Eduardo Dutra.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. protestos de estima
e consideração.

OF.CEDPI n° (, t 12000

tSecref3rra-Geral da Mesa

Brasília,-24 de abril de 2000

.. -'''':IVUL '/1.- ',.p.\AIJ> IJi"JLJ}'\,,'Jn:.:

É

i
~

~ ooc.: Of LEv~1 L/C / @O I:-
I N.~ FI:>.: f

SENADO FEDERAL

Senhor Ministro,

OF.CEDP/Círcular n° 46/2000

/----::;:; ---/~4· / . ~~~.-:- \
'S~6~d~~Z TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro ParlaInentar

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO

Comunico a V. Exa. que o Relator da Representação n° 2, de 1999,
Senador Jefferson Péres, em desfavor do Senador Luiz Estevão, solicitou a esta
Presidência que lhe fosse formulada a pergunta a seguir transcritá e que a
mesma foi requerida pela Defesa do Senador a outras autoridades:

uSe pode o consultado informar, para efeÍtos 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 aoportunidade 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-n1e
Atenciosmnente,

EXlno. SI.
Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI
Tribunal de Contas da União
Brasília - DF.

~Ei"i.;:,DC FE":::EF;,:n,L

~tP~1~~:U~Ô~I"":'''''' ~~~"fl~ntaT

f1s2J()i~ '1=
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04 . IVO qualidade de Relator Setorial-Adjunto, com base em
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, e de
informações fornecidas pelo Ministério Público Federal, [amei a
decisão de cancelar todos os recursos para a referida obra, deixando
apenas R$ 1.000.000,00 (Hwn milhão de reais), necessários à
manutenção do que já fora constroído, visando evitar dano maior ao
erário público.

03 . No Projeto de Lei enviado pelo Executivo, estava previsto para tal
obra, um total de R$ 10.334.000,00 (Dez milhões e trezentos e trinta e
quatro mil reais).

05 . No dia 10 de janeiro de 1999, Domingo, fui informado pelo
Assessor Dr. Fábio Chaves Holanda, que o Senador Luiz Estevão
desejava um contato com o Relator Setorial. Não estando em Brasília,
autorizei a Assessoria, que recebesse o Senador eleito, ouvisse as suas
ponderações, podendo até lhe fornecer cópia do relatório pre!imjnqr.
Que estava sendo elaborado. ~{~~AOO fEOERAl

SENADO FEDERAL :~~~~ria-GerSI

Conselho de Ética e Decoro Parl3mentêf ...~ .. l

-Rf:2-NO o} 1rr!3.-
.... _•. ,._, __")L.~ ~ _ ~ --_.- --- __ ....fI..

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Fede1al JO·AO FASSARElLA

01 . No dia 19 de Novembro de 1998 fui designado Relator -Setoria/
Adjunto, da Área Temática Lrelativa aos Poderes de Estado.

02 . Esta Área Temática abrange as dotações orçamentárias para as
Ob"I"S do Poder Judiciário, incluindo-se entre elas a continuação da
construção do prédio onde seriam abrigadas as Juntas de Conciliação
e Julgamento da cidade de São Paulo.

Brasília, 18 de Abril de 2000.

dÁ{~ - S-rL. CL ~G~_
OficiON0063/90-Gf~ o&~ r~~~

~
~,~.~ /-(c(hQ~~

. ~~ {'k-, .P./L"-~
/fi"' -~ . ~n !j<~ ~ if'A1~

Senhor..'S~or, ./-pé.-e.-,./o-:.~~7~-z;;.~I ~ ~
~,Y'-';;:'" c~=7 ey--~ ,~~- ~~ I I

Atendendo solicitação do ConsefuG..de Etica e Decoro Parlamentar do
Senado FederaL venho prestar esclarecimentos que atendem aos quesitos
formulados pelo Senador José Eduardo Dutra, bem como aqueles da defesa do
Senador Luiz Estevão.

:;..J:.A~.

t
V,

~e~~ej;::riõ' Ger2: da :\~€sa

Recet:do por: ../e~~· t-1Vl".

~J.a: r.c<t) +. J.~}a~â:_.(YJp ~ /6tJ

Brasília, 24 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

Prezado Senhor,

OF.CEDPI nO" li 8 12000

Tendo sido V. sa. referic!.o nas respostas do Deputado João
Fassarella a quesitos formulados em face da Representação n° 2, de 1999, em
desfavor do Senador Luiz Estevão, e atendendo requerimento proposto pela
Defesa do referido Senador e deferido por esta Presidência, solicito a V. sa. que
responda por escrito, no prazo de quarenta e oito horas, a seguinte ~dagação:

'"Se o depoente, 'sob a palavra de honra',
cOmprOl1'letendo-se a 'dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado' (art. 203 do Código de Processo Penal), e advertido
do caráter criminoso da cOl'1"duta de Jazer afirmação falsa, ou
negar ou calar a verdade, como testemunha' (artigo 342 do Código
Penal), confirma os tennos do Oficio n° 063/00-GDJF. de
18.abl:Oo. subscrito pelo Deputado Federal João Fassarella.
especialmente quanto ao exato conteúdo dos itens 05~ 06. 07. 08 e
09~·.

" ..---~- ~~
-4~~

Senador RAMEZ
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlalnentar

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. sa. protestos de
estiIna e consideração.

Ilmo. Sr.
Fábio Chaves Hollanda
.A.ssessor de OrçaIl1ento da Câmara dos Deputados
Sala 114-B do Anexo II da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

SENADO FEDERAL
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.~~

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal JOÃO FA5SARELLA

CÁMARh DOS DEPUTADOS
Deputado Federal JOÃO FA55ARELLA

06 . De acordo com o Assessor Dr. Fábio Chaves Holanda, o recém
eleito Senador solicitou informações sobre verbas para obras do Poder
Judiciário do Distrito Federal. Foi informado que, por determinação da
LDO as obras novas estavam sendo cortadas, mas que os recursos
foram remanejados dentro da própria Justiça do-nistrito Federal,
sendo destinados para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

07 . Entretanto, a maior parte da conversa entre a Assessoria e o
Senador Luiz Estevão acabou sendo direcionada para o corte efetuado
nos recursos destinados à constrttt;ão do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo. Tentou o Senador convencer a Assessoria
que não existiam irregularidades, sendo a obra necessária ao bom
funcionamento da Justiça do Trabalho em São Paulo. Neste aspecto,
informou O Assessor ao Senador que, apenas com autorização do
Relator Setorial seria possível reverter o corte qye havia sido
determinado.

08 . No dia 12 de Janeiro de 1999, Terça-feira, tendo chegado à
Brasília, fui prontamente informado pela Assessoria de todo o ocorrido,
tendo mantido a decisão de corte dos recursos do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo.

11 . Nesta data, 13 de Janeiro de 1999, com a aprovação do Relatório
Setorial, encerrou-se o meu trabalho como Relator Setorial-Adjunto.

12 . Quanto à reportagem publicada pelo Jornal O Globo, em 02 de
junho de 1999, onde afirma que o encontro com o Senãdôr Luiz Estevão
deu-se em Outubro de 1998, trata-se de equivoco de data jeito pela
reportagem. Diversos outros Órgã.os de Imprensa trazem como data do
episódio aprimeira quinzena de Janeiro de 1999.

Esperando ter atendido a solicit~o do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal, coloco-me à disposição para outros
esclarecimentos que se fIZerem necessáriõs.

Atenciosamente,

Deputado J grt:s~A
~~G .

.:"to.:

.. ~ :~l·;_ ~

REf _.;~:. .g,-_.:J33S,
P9~.6...;Q

Exmo. Sr.
Senador R.Alv1EZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

eãmara dos Deputados _ Anexo m - Gabinete 283 - Brasília - DF - Te1: (061) 318-5283 - Fax: (061) 318-?'R~

09 . Neste mesmo dia, 12 de Janeiro de 1999, estava na sala de
reUniões da Presidência da Comissão de Orçamento, com os demais
Relatores Setoriais, quando fui informado que o Senador Lui= Estevão
estava na sala ao lado, desejando falar comigo. Sai e fui ao seu
encontro. Falou inicialmente sobre os recursos da Justiça do Distrito
Federal, e lhe informei, como já havia feito a Assessoria, que esta
questão já estava resolvida. Em seguida voltou a perguntar sobre os
recursos para a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,
no que foi prontanlente esclarecido por mÍln que a decisão dos-'cortes
era irreversível e retornei imedialanzente à reunião dos Relatores
Setoriais.

10 . No dia 13 de Janeiro de 1999, o Relatório da Área Temática I, por
mim apresentado, foi aprovado por unanimidade, sendo mantido o
corte dos recursos para a construção do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, à exceção de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão
de reais i, destinados àmanutencão do quej'áfiora construído. "'r. .•r.-' .

'I ~ ~d'4Iol.jjU r EOERAL

SENADO FEDERAL Secretaria-Geral da f.,~':$':
Conselho de ~tiCê e D~col'("; Parlamentlr SSClS

EiE.-tf o,). ;9'-.1- ~p K~J.B3.
Fh.,~!lt6. t~ DF Tel: (061) 318-52dts.~5 ...M·2283

Câmara dos Deputados - Anexo .ae

)\
k,
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Brasília, 24 de abril de 2000.

A...I.JL.a.~.n>. E DECORO

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -"SUPLEMENTO

Prezado Senhor,

OF.CEDPI nO"S0/2000

...; ~ .- i i\ ......

,J

~ ,'~ .. ;. ". " ..... _ ~ i / ;..;) .'T 3

Brasíliô:;-24 de abril de 2000.

E ..I..P../LJ'l\.--'-JIJI.'\.'-J

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

üF.CEDPI n° 49/2000

02142 Quinta-feira 22

Senhor Diretor-Gerat

~
'. ~~~ .. -

Se ador RAl\1EZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Solicito a V. sa. a gentileza de comparecer a este Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar no dia 9 de maio próximo, terça-feira, às 9h, na sala n° 6
da Ala Senad9r Nilo Coelho, a fim de prestar depoimento, nos autos da
Representação /n° 2, de 1999, requisitado pelo SI. Relator do processo em tela,
Senador Jefferson Péres~ como pessoa referida pelo depoente SI. Luiz Cláudio
de Brito em reunião deste Conselho realizada em 5 de abril corrente, valendo
este como íntlll1ação.

Atenciosalnente

Ihno. Sr.

Instituto Nacional de Crinunalística
SAS Sudoeste - Quadra 7 - Lote 23
Brasília - DF.

SEN/~·,D'J F[:~~ERAL

Conselho de ~tiC3 c Decoro P2rl;;;msntar

~/.:L:L
t::\ () IJ

~
Senador RAMEZ

Pres idente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Solicito as providências de V. sa. no sentido de que o SI.
servidor desse Departamento, se apresente a este Conselho

de Etica e Decoro Parlamentar no dia 9 de maio próximo, terça-feira, às 9h, na
sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, a fim de prestar depoimento nos autos da
Representação n° L de 1999, requisitado pelo SI. Relator do processo em tela,
Senador Jefferson Péres, como pessoa referida pelo Depoente SI. Luiz Cláudio
de Brito, eITl reunião deste Conselho realizada em 5 de abril corrente.

Atenciosamente,

Exmo. SI.

DD. Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
Brasília - DF.
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RELATóRIO,TRANSMISSAO

IDENTIFICAÇ~O

DATA E HORA
DURAÇ;;:;O

MODO

PAGINA

RESULTADO Se CóDIGO :Brasília,.24 de abril de 2000.

SENADO FEDERAL

ÉTICA E DECOROCONSELHO

úF.CEDPI n° 51/2000

, 00 A8R/24 18: 17

Senhores Advogados,

Comunico a V. Exas. que o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar está convocado para reunião a realizar-se no dia 9 de máio próximo,
terça-feira, às 9h, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada à oitiva do
Sr. José Marcion da Silva, requisitado pelo Sr. Relator da Representação n° 2, de
1999, Senador Jefferson Péres, como pessoa referida pelo depoente Sr. Luiz
Cláudio de Brito em reunião deste Conselho realizada em 5 de abril corrente.

Atenciosamente

.~~
Senador RAMEZ TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Exmos. Srs.
FELIPE AMODEO E ROGÉRIO MARCOLINI
Advogados do Senador Luiz Estevão
Av. Beira Mar 216, 33 andar
Rio de Janeiro - RJ

SENADO FEDERAL~
Consetho de etica e Decoro panamenta0
U:E-tt oJ.. I~

~_~)!Ol
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SENADO FEDERAL

Brasília, 24 de abril de 2000.

E ~A-I'L/,".JII..L'-~

Senhores Advogados,

OF.CEDPI n° 51/2000

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEI)i::RAL.
Conselho de Ética E Decoro Par!a!1it:ntar

l.f2-tf orl I~
Fls. ~/)~~

~

Exmos. Srs.

Comunico a V. Exas. que o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar está convocado para reunião a realizar-se no dia 9 de maio próximo,
terça-feira, às 9h, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada à oitiva do
Sr. José Mareion da Silva, requisitado pelo Sr. Relator da Representação n° 2~ de
1999, Senador Jefferson Péres, como pessoa referida pelo depoente SI. Luiz
Cláudio de Brito em reunião deste Conselho realizada em 5 de abril corrente.

Atenciosamente

rA1YJ.'JJIJ.Li'J E JI.'\.VV.lLIJI.'\.ll.'-Jl l't'JI..l'"1.Jl.'\.vVJLJ.JI.!

Advogados do Senador Luiz Estevão
Av. Beira Mar 216. 3a andar
Rio de Janeiro - RJ

ou ilegível, por favor
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Excelentíssimo Senhor
Senador LUIZ ESTEVÃO
Senado Federal
Brasília - DF

SENADO FEDERAL

~.ode:=IiCap. D~,:'lIll ""'~rameftt!,:,
r," YJ 2. J

fls2 I 'if··:='~_ .. ..

Na oportunidade apresento-lhe expressões de
apreço e consideração. .'_' (-~.",

"--=l)

L/ -
AbHEl\1AR.pÂLADINl GmSI
~/ Ministro

Brasília, 14 de ibril de 2000.

Prezado Senhor,

Oficio nO 002/GMIAG

Em resposta ao Of/GSLE/n° 483/00, de 10 de abril
corrente, informo que fui procurado por Vossa Excelência para
tomar infonnação sobre a tramitação de um processo relácionado
com as obras de construção do prédio do TRT - São Paulo, tendo
lhe orientado, na oportunidade, que procurasse obter
esclarecimentos a respeito com o Relator do aludido processo no
âmbito do Tribunal de Contas da União, não me tendo sido
formulado qualquer pleito.

SENADO FEDERAL
Gonse:h(o dE L:ti::~, eDecoro Parlamentar

~.__ ~~' _czLi-14
F15. .2 IJ-3~._ .. A_--

Ofício n° 003/GM/AG Brasília, 24 aeabril de 2000.

~
- 5,..{. cu;:ry o---i;:;. ~ c;...~

. ~4/h "'J.t'-"'-:'•.~:-J 06.. ft;c.x.:.M Err ~

~ -~~(
Senhor Senador, ~ oC - s:.. ê.B'- --<'-<-~.

-7'" '~~__c ~<J
/(J;J~ k-r~., oJd#ê.--L .

. ~>/7/.-- ~-:

_.~~r

Cumprimentando-o, cordialmente, em resposta ao"
Of. CEDP/Circular n° 46/2000, desta data, anexo ao presente cópi~

de inteiro teor do Oficio nO 002/GM/AG, de 14 de abril do" corrente,
que dirigi ao Senhor Senador Luiz Estevão, versando sobre o mesmo'
objeto do Oficio supra dessa ilustrada Presidência, cujos tennos,
confirmo nesta oportuniàade.

Peffi1anecendo ao dispor de Vossa Excelência e
dos ilustres membros desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado Federal para eventual e complementar esclarecimento a
respeito, transmito-lhe sinceras saudações. .__,

Atenciosamente, rp~)
",/"

ADHEI\1ARj)ALADINI GHISI
Ministro

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal
Brasília - DF
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Brasília, 25 de abril de 2000.

TUMA

~
/1 r,.~

-~~

~~~~~~

~~~~
~.?--/2'-o//~' _.

/2000-GSRTOF.N°

Senhor Presidente,

(jv~ ,L

SENADO FEDERr'\L

~ de I:CC2 " Decoro f1. 81;2;;:~lita(
/ N" oL ; 0c

. -----_0.' "0- ..--t-+-
F~---2 / 1(, '==f_

Em atendimento ao cóntido no Oficio CEDP/Circular nO
39/2000, dessa Presidência, encaminho os quesitos por mim formulados para
que sejam submetidos ao estudo do cIjminalista Leonardo Rodrigues,
incumbid{l de analisar os documentos objeto da R~entaÇã(fno 2, çle 1999.

Aproveito o ensejo para ~ar a V. Exa. os protestos de
estima e consideração. ~/:;,~ ,

",Y I

.• ~/~
/-/ /ttv

Sénad0r RO
/
I

Exmo. Sr.
Senador Ramez Tebet
DD. Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
COil~!t:-o de r:!!ca eD~ro Parl2rr:~i:t=r

~N' oL i~

fls. :t ) JS- /V\
~

Brasília, 25 de abril de 2000

oDortunidade para apresentar a V. S protestos de estima e

Eu~ FÁBIO eRAVES HOLAND~ confirmo os termos do Oficio n°

063/00 - GDJF, especialmente quanto aos conteúdos dos itens 05,06,07,08 e 09

subscrito nelo Federal João Fassarella.

No entanto, não posso confrnnar com precisão as datas infonnadas

nos itens 05, 08, 09. O que eu lembro, com certeza, éque os fatos descritos no item

05 ocorreram em um dia de

consideração.



o1. É possível determinar a idade absoluta dos documentos questionados?

02. Caso negativo, é possível- determinar a idade relativa dos documentos

questionados?

03. Se positivo, quais os parâmetros necessários para se chegar à conclusão de

datação relativa dos documentos questionados?

04. Foram utilizados mais de um instrumento escriturador nas aposições das

rubricas e assinaturas? Quantas?

OS. Caso positivo, é possível identificar todos os componentes das tintas das

canetas utilizadas para rubricar e assinar nos documentos questionados?

06. As tintas de massas pastosas das canetas esferográficas utilizadas para

rubricar e assinar os documentos questionados são de secagem rápida ou

lenta?

07. Caso não seja possível determinar a composição química -e o tipo de

secagem, é seguro, por meio da extratibilidade das tintas, afirmar que uma

detenninada tinta de massa pastosa foi aposta no papel 01 (um) anos após

a outra? Quais são os parâmetros empregados? Quais os fatores que

podem interferir nos resultados?

08. Considerando que 02 (duas) ou mais tintas pastosas sejam idênticas de

acordo com a cromatografia de camada delgada. Podem ser tintas de uma.

única caneta, canetas diferentes da mesma marca ou caneta de marcas

diferentes com tintas de composições químicas semelhantes?

SENADOFEDE~
C@iho de Ética e Decoro Parlamentar
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09. Uma vez que não existe tinta padrão para a realização da cromatografia,

esta apenas vai separar alguns ou todos os componentes e possibilitando

assim a perfeita distinção das tintas questionadas?

10. Os componentes voláteis são detectados na cromatografia?

11. Não seria necessária análises das tintas para identificação de todos os

componentes das fórmulas, uma vez que diferentes tintas podem

apresentar comportamento também diferentes e assim os ensaios de

extratibilidade não poderiam dar resultados não confiáveis?

12. No presente caso os documep.tos estão datados e os exames foram

direcionados no sentido de comprovar ou não, mesmo que relativamente,

as datas neles apostas. Caso não estivessem datados· e não existisse a

presunção de qualquer data, seria possível através tios m~smos ensaios

determinar que referidos documentos foram confeccionados e assinados

em 1994, 1996 e 1997?

13. Para detenninação da idade relativa de documentos e/ou assinaturas, wn

período compreendido de 07.04.1994 e 30.10.1997, seria suficiente para

que ocorressem transformações significativas nos papéis a ponto de serem

detectadas?

14. Qual tempo estimado para que uma tinta pastosa de caneta esferográfica

seque completamente? Tendo sido os ensaios realizados em março de

2000, mais de 06 (seis) anos após a confecção do documento datado de

07.04.1994 e 03 (três) anos após a confecção do último datado de

30.1 0.1997, já não estariam as tintas questionadas totalmente fixadas e

secas? Os ensaios de extratibilidade seriam confiáveis, wna vez que após

determinado tempo as tintas completamente secas apresentariam

resultados semelhantes?

_'A~
1~

'W
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QUESITOS RELATIVOS AOS DOCUMENTOS OBJETO DA
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PAGINA

RESULTADO & CóDIGO

55 21 2629402
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63/9600

03
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Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegivel, por favor
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20021..Q60 Rio deJaueiro RJ Dntsil

TeL (21)532 SS92 Jinx(21) 262 9402

e-~l: cscritorio(i:r)llmodeo.adv.br

home page: 'W\'VW.tlmooc:o.udv.br

Felipe Amodeo (in~. 26.28000 e 145,334NSP)
Jo:lê Antonio da Silva Junior (i.n:lc. 33.313)
Rogério Mnrcolini (insc. 76.173JRJ c 14S.33SAlSP)
Afonso Destri (insc. 80.(i02IR] e 145.333A1SP)
A1l.:xzmdrc Almeida (i1l.'lC. 88.813)
Marco Moura (in5C 90,3(3)
Chri:ilophMilC'f\'sld (illSC.94.259)
FllÍvill J{orncro (irulC.95.33ó)
Nath.a.lia de fcritl (iruiC. 96.66 t)
Andréa Martine:7. (ínsc. 89.987) .
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Excelentísslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

"se pode a penda afirmar que os documentos

em exame guardam, pelos sinais detectáveis por

qualquer método, indicativos de

contemporaneldade com as datas que ostentam,

ou se apresentam sinais de produção recenteHi

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse cofendo Conselho, vem

respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados que

subscrevem a presente, manifestar clênda dos quesitos formulados

em tese pelo Senador Relator, sem qualquer relação concreta com os

documentos objeto do exame perlclal.

Ainda, atendendo o prazo fixado por Vossa

Excelência, reporta-se, para efeito de penda, aos quesitos formulados

ao Instituto Del Picchla e ao Dr. Carlos Guido da Silva Pereira, que

lJ'odem ser condensados nas seguintes Indagações:

L.:\EFA\CUENTES\L.U1Z eSTE\lÃ.O\CONSé'nCA\CEoP0EF\P25AMO~.OOC

't8 : 'PHON.E NO. : 00216122::>7248
FRCJM : ESCRlTORIO DE RDV. FE!...IPE AMODEO

APR. 25. 2000 6: 27F'f1 P 1
PHONE NO. : SS 21 2629402

Av. BeiraMar216. 3(\ !lIdar

20021.060 Rio de 1m=0 RJ Hra~il

T~1. (21) 5325592 Fa:<(2])2629402
e-:mail: escritorio@.amodco.adv.br
h~me page: v.'Ww~nodeo.lId~.br

ESCRITÓRIO DEADVOCAClA·
~ELIPE AMODEO

03

(61) 311-3264

SecretariaeGeral da Mesa do senado Federal

i
25.abr.OO 1

!

Felipe AmQdeo e Rogério Marcolini

Doutor Raimundo (arreiro Silva
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Data/date:

D~/from:

Para/to:

Empresa/firm:

Tel.!phone:

NS! de páginas!

number of pages:

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

Refa: j)'VI.~llI'Cl;1.v 11° 02/99 Jv c..,1l::d1,'-l Jc Éli~
eDecoro Parlamentar

Mensagem!message:

Prezado senhor,

Rogamos a Vossa senhoria o obséquio de fazer chegar às mãos do
excelentíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
~ilrhimlintir diiii eg~io ~inido Ridirilt i PQtíção im inliXO.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na forma e no
prazo aA~e aludem os artigos 10 e 20 da Lel9:'SOa-de 26.maio.99.

~e

Felipe Amodeo

t!Jte flc...fmlle contém Informação contldencl81 e reservada destinada apenas a conhecimento do destinatário. se O
leitor dute fe<:-sfmlle não for o de5tlnatárto Indf(adol 00 peuo8 por ete aUlOrtzMe, _taré Ifteolftftdo em
ilegalidade sonegendo-o ao et.atlnatário, datrulndo.oO .. no todo ou om parte • ou dêlê H apoacando , mamo que
lhe tenha dteoado à. N04I ebel'to ou fortulbl'MftN, lendo tIImbem lh!gll SUl npro4làfio 0&1 divulGI;io do
conteúdo. IMtmo que pcIrCÚlI. se vadl f8Cl1lbl!u _tA 'IIIC"lll1m11e .m rado de qualquer GlquMxo, por fevor informe
n.. ImlállltalmlftlJe, par tllftlfufllll, • NftMIf,I-noe o _IMlI flnn'éI 41.1ft" iNIIÚlI.
1'Na~mUe contAIN privf.1opllUl4 ~ntllIll"fnrrallUtln h14endll\l om, reI' dw UM of."'" (1Id1\'WUtII 01'''',"' llltnll' 't!mll. IrW

:.:r.~~u=:::':;~~~o.:=:~I::=:=~~~;:r;;tNlJ:~~~~~otttn ...."
,lfllG'flmlllflltla"l1I1Olft!iR OM u.. "f'tifll'mlINã J'llNI'U 11Wl ......RI!lI t...am.lIt a,,, 11'11I11m. eddl'nllT~ IIiIIIIÍllI.=t,.

"~~lolllmw.Wil.6mV~K""lIlIIlH$ll,.';r'.Il"Il!I'~

Felipe Amado> (insc. 26.280tlU e 145334A/SP)
Jo:séAntuniud!s Sílw Jw:úor (ín:lç. 33.313)
Rogério Marcolini (in.sc. 76.1731RJ e 145.335NSP)
AfonsoDestri(inSG. SO.602/JU e 14S.333A1SP)
Ak.'"<Ht1dreAhn.eidI.l. (insc. 88.813)
Marco Mourn (illsc. 90_;03)

?~:lt~~e(:~.~sj3i)lS9)
Nathalia de Faria (insc. 96.661)

SENADO FEDEr~.;'~\L

~.selh<l de Êtic:a. e Decoro. par1a.·ll\en~i
NO.o2 .' l~

~~::::::=:-;::;::::::;;:-::::::==::-:::-::-:-=-=--:--:--::--- As_.2_'_1Zo u?:.

;:w PHONE NO. : 0021612257248
FRü~l : ESCRITORIO DE ADV. FELIPE A~10DEO
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PHONE NO. : 55 21 2629402

Av. Be2raMar216, 3" andar
20021.Q60 Rio dcJlIlte1ro RJ Brn.~jJ

TeI. (2i) 5325592 Fax(21)2629402
e-mail: escritorlo@amod/;O.adv.br
home poge: \\'Ww.amodec.adv.br

J.IU'-'J."..I..1. V&'\.LV DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

25.abr.OO

(fax transmission)

Felipe Amodeo(ínsc. 26.28IJIRJ e145.334A1SP)
Jo:léAntoniudn Silva Junior (inllc. 33.313)
Rogério Marcolini (insc. 76.1731RJ e 145.33SAISP)
AfonsoDestri(insc. SO.602J1U e 145.333A1b1')

~=~~~~ ~~Õ:~·gI3)

f.~~~~:~(~.~g~~.259)
Nathalie. de Faria (insc. 96.661)

PHONE NO. : 12112121612257248
ESCR ITOR IO DE ADU. FEL IPE AMODEO

TO
FROM

Jimbo de 2000 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 02159

-----
Junho de 2

APR. 25. 2000 6: 29PM P 3
PHONE NO. : 55 21 26294132

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE ANlODEO

"se a peneis pode afirmar, sem margem de

dúvidas, que as documentos em exame não

foram elaborados nas datas nele conslgnadaS"i

To,!) : PHONE NO. : 0021612257248

FROM : ESCR IrOR IO DE ADU. FaIPE AMODEO

I1se tem condições de afirmar categoricamente

os documentos em questão foram

produzidoS após 31.jan.99, já durante o'

mandato do Senador Luiz Estevão".

Felipe Amodeo e Rogério Marcolin;

Doutor Raimundo carrelro Silva

~ria..(;eral da Mesa do senado Federal

(Sl) 311-3264

de fazer chegar às mãos do
do Conselho de Ética e Decoro

amily.o.
oportunamente, na forma e no

li. v..:JllllelIW 1,0 02/99 Jv Cvl ,::dI IV J\: É~í\..C:l

e Oecoro Parlamentar

Prezado Senhor,

03

a Vossa senhoria
excelentissimo Senador Ramez
Piri.mentilr dtiiii iQnado

Esclarecemos que o
prazo a que aludem os artigos 10 e

losamente.
e. deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2000.

Termos em que,

Por fim, a defesa se reserva o direito de

'quesitos complementares à vista de outros eventuaimente

formulados pelos demais membros do Conselho que até aquI não se

manifestaram - vez. que até o presente momento somente teve

ciênda daquels formulados pelo Senador Relator -, ou por ocasião das

conclusões do laudo pericIal.

Rogério MarcoHnl, advogado,

L:\EFA\C,,!EII1'ES\l..!JIZ ESTE'/ÀO\CONSÉTICA,CEOPoem5;1BROo.DOC
!.:\2fIA'ICIJlll'mllN,UIZ%S1'ZvAOlC~ICAICl!mooli)o'I"MtlItllO.lJCII.:
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APR. 25. 2000 6: 29PM P 3
PHONE NO. : 55 21 2629402

ESCRlTÓ~O DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"se a pencia POdê afirmar, sem margem de

dúvidas, que os documentos em exame não

foram elaborados nas datas nele consignadas";

nse tem condições de afirmar categoricamente
que os documentos em questão foram

produzidos após 31,jan.99, já durante o

mandato do Senador Luiz Estevão Ir.

e. deferimento.

Termos em que,

Rio de Janelror 25 de abril de 2000.

Rogério Marcoilnl t advogado.

Por fimJ a defesa se reserva o direito de

formular quesitos complementares à vista de o'tJtros eventualmente

formulados pelos demais membros do Conselho que até aquI não se

n:'anifestaram - vez que até o presente momento somente teve

ciênda daquels formulados pelo Senador Relator -, ou por ocasião das

conclusões do laudo pericIal.

~'BA'C:U8llTES\l.UIZ ES1'EVÃO\c:oHSé'nCA\CEDPOEmSAMOO.cec

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

TO ; PHONE NO. : 012121612257248
FROM : ESCRI TOR I O DE ADV. FEL1PE AMODEO

APR. 25. 2000 6:28PM
PHONE NO. : S5 21 2629402

SENA.DO FEnr::~\AL

m::-õz:rQ~~
fls.z./2 V -4'

/

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3° undur

20021~OO Rio de Janeiro RJ DI'l:i~il

Tel. (21) 532 5592 hx (21) 262 9402

~mtlil: csaitorio@amodeo.adv.br

home page: WWW.iI1l1ooeo.udv.br

Felipe Amodeo (ins:c. 26.280/RJ e I45.334NSP)
JoBé Antonio da Silva Junior (insc. 33.313)
Rogério Moreotini (insc. 76.1131RJ e 145.335A1St»
Afonso Destri (i:nsc. SO.602IRJ e 14S,333NSP)
AlCXl:lndrcAlmeida (in.')c. 88.813)
Marco M01lrB (inst. 9O.303)
Cl:lri:rtclph Milcwili Ouse. 94.259)
Flávia l<nmero (i118C.95.336)
Na1haliadeFaria(ÍruiC.96.661)
Andréa Martine7. (in.."'C. 89.987)
Danicllc Capistrano (inst. 101.194)
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"se pode a (Jerida afirmar Que os documentos
em exame guardam, pelos sinais detectáveis {)or

qualquer método! indicativos de

contemporaneldade com as datas que ostentam,

ou se apresentam sinais de prodvç§o recenteUi

Excelentísslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse cofendo Conselho, vem

respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados Que

subscrevem a presente, manifestar ciência dos quesitos formulados

em tese pejo Senador Relator, sem qualquer relação concreta com os

documentos objeto do exame pericIal.

Ainda, atendendo o prazo fixado por Vossa

Excelêno8, reporta-se, para efeIto de pericia, aos quesitos formulados

ao Instituto Del Plcchla e ao Dr. Carlos Guido da Silva Pereira, que

podem ser condensados nas seguintes Indagações:

L:\EfA\OJS'lT!S'.J.UJ2 ESTEVÁO\CONstnO\~oemSAeROO.coe

TO : PHONE NO. : 0021612257248
FROM : ESCR I TOR IO DE ADV. FR IPE AMODEO
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Felipe Amod~(insc. 26.28000 e 14S.334i\1SP)
JosçAnL~Jlioda Silva Junior (jose. 33.313)
Rogério Marculini (il1sc. 76.lí31RJ c 14S.33SA/SP)
Afonso Dcstri (il1Sc- 8lJ.60211U é 145.333AiSP)
Alexandre Almeida (íU:iÇ. 88.81:3)
Marco M(Jura (il1~c. 90.JU3)
ChrislOph Mill.'wski (in.'\c. 94.259)
Flávia Romem (insc.95J36)
Nathalil1 de Faria (insc. 96.661)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELl'"PEAMODEO
Av. BeiraMur 216, 3t• anelar
20021·060 Rio de Janeiro RJ BfllSiI

Tel. (21) S325592 Fa."(21) 2629402'
c-mall: escritorlo@amodco.llÚv.br

SENADO FEDERAL
DECORO PARLAMENTAR

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

Data/date: 25.abr.OO

L:Ii!YA\CUtiNI~I!lrnlVÁO\C!OlIlStinCA\OiDl'IJfI.ll\P2WlIlOO.COC

F@lipe Amodeo e Rogério Marcolini

DoutOJ Raimundo Carreiro Silva

SecretarIa-Geral da Mesa do Senado Federal

(61) 3 i 1-3264

03

(61) 225-7248

Procedimento nO 02/99 do Conselho de
ÉtIca e Decoro Parlamentar

De/from:

Ref.:

number of pages:

Tel./phone:

Para/to:

NQ de

Empresa/firm:

Fax:

Mensagem Imessage:

Prezado Senhor,
Mais uma vez rogamos a Vossa Senhoria o obséquio de fazer

chegar às mãos do excefentisslmo Senador Ramez Tebet, Presidente do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a
petição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente. na
forma e no prazo a que aludem os artigos 10 e 2° da Lei 9.800, de

26.maio.99.
At

SENADO fEDERAL
~~ de Ética e Decore Par1amemar

~tfoL jQí'
As. 212-~ ó /I

\

Romeu Tuma. 1;:, por ser verdade, eu, Raimundo Carreira Silva, Secretário-Geral

da Iv'lesa, lavrei a presente certidão, que vai~da. Em vinte "inco de

abril de dois mil. Raimundo CarreiraSilv~o...GOGO.ooeo.. , Secretário

Geral da Mesa do Senado Federal. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX .X.X.X.X.X.x.

CERTIFICO que, de acordo com o despacho do Presidente do Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebet, aposto às fls. 2020 (verso) dos autos

Representação nO 2, de 1999, foram apresentados quesitos, a serem

encaminhados ao Perito, pelo Senador Jefferson Péres (R.elator) e pelo Senador
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ESCRITÓRIO DEADVOCACIA
FELlPEAMODEO
Av. Beira M1It 216, 3(· andar
20021-060 RIo de Janeiro RJ Bl'llSiI

TçJ. (21) S325592 ra."«21) 2629402
e.maIl: e3aitorlo@amodeo.~v.bt
homo plS~: www.amodco.adv.br

t."\W'A'tCUEN'll!S'J.ur~I~N~f1CA\t:r.I)I'~1\OO,1XlC

0300W1::l 3dI'"8.:l .t"l(Jt; 3<I OIClO.LJ~ :~
St'ê'LSCZt9'tG0e : 'QN 3NOíd ; QJ.

25.abr.OO

Doutpr Raimundo Carreira Silva

F@lipe Amodeo e Rogério Marcolini

Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal

(61) 225-7248

(61) 311-3264

03

Procedimento n° 02/99 do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ref.:

Mensagem/message:

number of pages:

NQ de páginasl

Fax:

Para/to:

De/from:

Empresa/firm:

Data/date:

Tel.iphone:

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

Felipe Amodeo (in.'it:. 26.2~lJtRJ e j 4S.334t\1SP)
José Anlc)Jliodll Silv:1 Juninr (inse. 33313)
Ro~ioMaro:J1iDi (insc. 76.1731RJ c 14S.33SA/SP)
A!ullSo Descri (insc. 8O.6021RJ C 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (i1l~C. 8/UH3)
M::Itco M tlura (insc:. 90.303)
Chrislol' hMill..'Ws!ci (in.o;c, 94.259)
Flávia Romcru (insc.95.336)
NathaJia de Faria (in...c, 96.661)

Este iac-simile contérjlnformaç5o confidencial e reSf!rvada destlna;la apenas a conhecimento ~o destInatárIo. se o
leitor deste fac-simile n~o for o destinatário Indicado. ou pessoa po~ ele autorizada, estará Incorrendo em ilegalidade
sonegando· o ao destlnatárto. destrulndo-o - no todo 0\1 ~m pane - ou dele se apossando , mesmo que lhe tenha
chegado às mãos aberto ou fortuitamente. :sendo tambem Ilegal sua reproduç3.o ou dlvulga~o do conteúdo. mesmo
que pardal. Se você recebeu este fac-símile em ra%~o de qualquer equívoco, 90f favor Informe-nos Imediatamente,
por telefone. e remeta-nos o orlglnaJ através do ~rvlço postal.
Th1s ta~mile CODIa.iOS prl...l!eged IlDU CIOllftàccdllllaCormatlem iIlteaded oul1 for tIle ate ortbc IIldIridWll OU.tlly allllltd 4lbo~ Irtlle
resdcr oClhls is Doi lhe lBcendcd reclplect orqeatNSpouIblo for dellYa1a.g It to &M ÚltCJlõed I"Cldpleilt. be!ll nos dowed 1/;1

ebRJllÍIlllIe. tole~pc., dts;rny orcvpy1he tlIaim1le, wb1d1Il!8)' muJlllil crimtIW vtolaitoG. li'YOG bale l"eCd~dWllmWUc 14 cnw.
plmetmrnedbndy codfy UI 0fS LboldtphnDe eM l'eCluU the~ raatlDile to UI as Iàcebove~ -di IM ~tla"rice..

Prezado Senhor,

Mais uma vez rogamos a Vossa Senhoria o obséquio de fazer

chegar às mãos do excelentísslmo Senador Ramez Tebet, Presidente do

Conselho de Étíca e Oecoro Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a
p€tição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na

forma e no prazo a que ajudem os artigos 10 e 2° da l~i 9.800, çle
26.maio.99.

Ar

Gat?6G9C lc ss : 'ON 3N0Hd
WdSv:8 800G'Sê 'C1dt1

03aowCi 3dI l3.:l 'liaCi 3a OI ~Ol r~S3 : WOel.:l

Av. Beira Mar 216, 31.1 andar

20021-060 Rio de Janeiro RJBrasil

Tel. (21) 532 559'2 Fax (21) 262 Q402

e·mail: escriIorio@umodeo.:ldy.br

nome pllgc: www.amodeo.adv.hr

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

l.:\EFA\CllfPmS\l.UlZ ESTEVÃO\CONSrnCA\CiDPCEf\PE'l'2SABROO.DQC

Felipe Amodeu (insc. 2ó.280/RJ e 145.334A1SP)
José Antoniu da Silva Junior (ínsç. 33.313)
Rogério Marçolin: (iose. 76.1731RJ c 14S.335N5P)
Afonso L)~tri (inse. 8O.602JIU e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (iose. 88.813)
Mi.lJ'CO Moura (insc. 90.303)
Chrisfoph Milewski (in.'IC. 94.259)
Fiáviu Rometo (im.c..95.336)
Nathalia úc Faria (in:-c. 96.661)
Aildréa Martinc-, (in."C. R9.Çg7)
Daniclle c.:apislrauo (inse. IU1.194)

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos

do Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento nO 02/99 ...desse •

egrégio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, vêm

respeitosamente a Vossa Excelência manifestar ciência dos 14

quesitos apresentados à perícia pelo Senador Corregedor Romeu

Tuma, que chegaram ao conhecimento da defesa às 18h41min, pouco

depois da transmissão de fax com a petição em que formulados os

quesitos da defesa, às 18h27min, nada tendo a acrescentar - por ora

- ao até aqui requerido.

Termos em que,

e. deferimento.

neiro, 25 de abril de 2000.

SENADO fEDERAL
Secretaria - Getal da Mesa

~N.o ..2L--l~

Fia. 2128. Q:

Exceientisslmo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética ta Decoro Parlamentar do Senado Fe.d~ral

C0176G9Z te: $Si : 'ON 3NOHd
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SECRETARIA DA JUSTiÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

I""lll""llE'~ ~

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OFJGPIN.O

Senhor Presidente,
~x/~~if?~ .,

ESCRITÓRIO DE A1"VOCACIA
FELIPEAMODEO

Beira Mar 216, 3\l andll!'

20021-060 Rio de Janeiro RJ Brnsil

Tel. (21) 532 5592 fax (21) 262 9402

e-mal!: escritorio@umodeo.adv.br
nome 1'1lgC: www.amoáeo.adv.hr

Felipe Al1lodeo (inse. 26.28ú1RJ e 14S.334NSP)
José Antonio da Silvll Junivr (illSC. 33.313)
Rogerio Mllrcolini (i~ 76.1731RJ c 14S.33SNSP)
Afonso Destri (iose. 8O.ó02l1U e 145.333AJSP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
M:u-co Moura (if1.<>C. 90.303)
Cllristoph MilcwsJ(i (in~ 94.259)
Flliviu Romero (ilL~c.95.336)

Nathalia de Faria (inse. 96.661)
Àlldréa Martinc:I: (i,,~. R9.9l:!7)
Dáníclle l'apilitr.uIO (io5C. 1m,]94)

02166. "Quinta-feira 22

SENADO FEDERAL
CJ2.9s~!h.9Jde f:tica eDecoro Parfamentar

fiE' l/ NO ~ '-LÍi.-~
Fls. J/~J

llU:S~5..JJLOlesl:OS de estima e consideração.

Senado

Na oportunidade, apresentamos

Rua Barra Funda, 930 - 3° andar Barra Funda CEP OI 152-000 São Paulo _ SP
htt.D:/Iwv.~'.iuceso.SO.20V.br e-mail: icasP(â)intemetcom.com.br PABX: COXXl n826-7599

Presidente

Em atendimento aos tennos do Oficio/CEDPIN.o35/2000, estamos

encaminhando a Vossa Excelência cópia do contrato social e das a1~rações ... contratuais da

empresa "Agropecuária Santo Estevão S/A".

Ao Exrno. Senhor

Tebet

OD. Presidente do

Brasília-DF

VAF/srb.

03CIOWtl 3d I '"'8.:l •ilGl::;l 3CI 01 ~Ol I ::lJS3 : L~oe.:l

817USC21:9~c:00 : 'QN 3NOHd : 01

Termos em

e. deferimento,

1.:\EfA\CllfNTeS\LU1Z EsreVÀO\CONStrlC\\Q;OPOl!l'\Pe'nSAfll\OO,OOC

Fel~pe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos

do Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento nO 02/99 desse

egrégio CQnselho de Ética e Decoro Parlamentar, vêm

respeitosamente a Vossa Excel~ncia manifestar ciência dos

quesitos apresentados à perícia pelQ Senador Corregedor Romeu

Tuma, que chegarqm ao conhecimento da defesa às 18h41min, pouco

depois da transmissão de fax com a petição em que formulados os

quesitos da defesa, às 18h27min, nada tendo a acrescentar - por ora

- ao até aqui requerido.

c0t76Z9c ~Z SS : 'ON 3NOHd
c: d Wd9t7:8 0002: 'se: 'odi:'
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~JUNTí~ COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL

,JUi\!T;::, COMERCIAL DO
FICHA

E:::: Ti::1DO DE
C(;;))PiST P{:~:L

:3::~1] Pi::1Ut.O

:í. í7·0'117·l)t.,5·~} ...

ESTt::;J)O) DC

DATADA DE:
DEMNSTRACOES

DO

PUBLIC. ATA. DE

RG ../PNE

RECORRENTE: rAZEND~S

NIRE

"() Ec:; F\ ('i C~: ~.! tJ ;~ I ;.....!.'~ L:: .-

I]FICI~~L

{;S~3UNTü

31/0;:::/i ~:'''?5

DE A.G.O./A"8.E.,
APROVADA AS

REF. AO EXERCICIO ENCERRADO EM

DE

<: DI(.·~,F~ICJ

i i'? .. 644 .. 2:í.7-·~72 '!

:OI;~o

31/03/1995 PUBLIC. ATA. DC 01/12/1994.
D.. CJ .. E..

;.';RG~UIJ·)~ifyiENTJ]

i i/08/i 9';:'::; ..
FINf~NCEI R~:~S

31/i2/t '7'94.

Ot/t2/:i. \?(;;',~l· ..

CPF

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAD
CADASTRAIS DE CARLOS DALE,

RESIDENTE A RUA SETE DE ABRIL, 342, 8 .. AND~R,
CENTRO, SAO PAULO, SP, CCP 01044-000,
OCUPANDO O CARGO DE DIRETOr.

F'RE::;:IDEi'.!TE ..

ELEICAD/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS
CADASTRAIS DE JOSE EDUARDO CORREA TEIXEIRA
FERR~~Z~ N:~;C .. BRI:':SIL.EII~?:;~I .0f-T 4:,4 .. 4\77 .. 47g-A4~1
RG/RNE 92t26613, RESIDENTE A RUA SETE DE
ABRIL, 342, 3. ANDAR, CENTRO, SAO PAW_O, sr,
CEP 01044-000 2 OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR.

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ i02.251~OO
(CENTO E DOIS MIL E DUZENTOS E CINCOENTA E UM
REAIS .. ). CONFORME A.G.O./A.G .. E., DATADA DE:
1i/08/1995u

lLEICAO/PEELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS
C::i~Di~STF.:i~I::; DE F;::,I:IO j7íDNTEIRO DE f:;~~:~:~OS fILI'IO.}
Nf.':;C .. E:FU~SIL.E:Il~:{~;, CPF :3;7:1 .. 90 ..~: .. 73~:;·-·49, Re,/RUE
55083109, RESIDENTE A RUA SETE DE ABRIL, 312~

:3 " ?~; Nj) (~ F.: '.1 C[i\; TRC '.1 ::;: (;U F' i~~; UL.o ~I S F' , c: E: F'
OiG~4-000, OCUPANDO CARGO DE DIRETOR

RlCURSO AO PLEN~RIO

REUNID~S BOI GORDO
INTERPOSTO EM VIRTUDE
D[NOMINAC~:S; AGUARDANDO

r,;o::'j nEi~::[ E: F I l"'~{IL D;~ PL.Ei);=,(: I ti:: r:r1\ C;E::;:;~3i~:lD

....=:~S .. ü::::. "?7 , DE:L 1BL 1~~J]U PEL.O Nt;l] COi\!i·1E:C I1TIENTü ))l] o

RECURSO, EM RAZAO DE A RECORRENTE NAD TCR
FEITD A ,JUNTpéD:-'; DE Pl~OCUI~:(:~CPiCJ DENTI~:Ü DO
PP{lZC) ..

S[f~S{:O

t 7',/ t ~L f·"" i. \?S'~:i

07 ..>O·'{./ i ?';~5

{):7 ,/ () l{ /' i \? ':;.\ :i

;~()/·i 1./; i {?'i5

54 ai ~8(?/··i5-8

NUiri .. DOC

~5L{. ta 1:S88,/\~~'::j·-4·

~i. E: E: ., :::::/:,,/'95-:~:

:i. ~3:7" 5 ~i l::/"(f5-L~

,;;' '~.i Cf " ~) (;, ::t ~/ r;.' 7 .... '=;:'

--- -- . ------. --;; I ;~;, -;;;~'~~~~;~~---·SENÃÕÕ-FEÕEAAr--------- ----- -----.----
'1'tj!Je;tica:lecoro ~grltrn71 PF;C .. N~

Fls. 2~/ 3J fP

RG/RNE 190976664,
SAO PAULO, SP, CE?

CPF 44"497u478~44,

ANDAR, ÇENTRO, SAO

SOCIEDADE POR ACOE8

------~-EMtssAO------~~
14/04/2000 08:29

--INSCRICAD E8TADUAL-~-

.TIPO

;~:lB~::;UNTü

C(~i ,/ ~i. E~;l:1. 9\"P 4·

00.347.268/0001-02
~~----~~-C"G"C"-~----~~~

--DATA DA CON8TITUICAO--

CARGO DE DIRETOR~

~:::; L~ S~3 {~ ()

.~i () ;::: /. :1. '~? i} 5

NAC. BRASILEIRA, CPF 119.644"217-72,
RUA S[f~ DE ABRIL, 342, 8« AND~R, CENTRO,

MONTEIRO D~ D~RROS FILHO, NAS" BRASIlEIR~, CPF 895.904.738-49,
55083iü9~ RESTDENTE A RUA SETE DE ABRIL, 342, 3n ANDAR~ CENTRO, SAO

010~4-000? OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.
.................... _._._- _ .- .

:~~ FI '! !:~ :~.. r'

2 \:':1 fi ~~ ~::.; ,~, ~/ ~;. ~:; • l~'.:

NU;1j .. DDe .
I

ENDE:=<CCO D:~) :3EDE {:\LTE~:i~lDO P('~;~f.~ RUA S~~TE Dt:::' I
ABRIL, 342, 9. AND CJ. 09, CENTRO, 8AO PAULO,
8P, CEP NAO INF •• CONFORME A.G.E", DATADA DE: ~

_ •••••••••••• _ ••••• _ •••• _._ o' ••••••• o•• __•••••__•••• _ •••••• _. _. _. _.(~.~~.'~.(~.;~'~=.'~.'~~~:~S.E.t:!êD'O_EfD.EAAL__. ._._ _. __ __ :"
.~~e t:tica e Der.oro patiamepaó l'AG. Oi
~~ ~-<-. I J I?
Fls. c:2 J ~:z. ;t!:

:~: ;::: ~~; I ~D {:. r\~ ·r J:~ f")

:~t3/ :~:NE

PI(;;U!.oD~.

OiO~~-OOO, OCUP~NDO

r~~,x:·;] D

CI~RLCi:~) ))(.':LE '}

JOSl EDUARDO CORREA TEIXEIRA FERRAZ, NAS. BRASILEIRA,
RG/RNE 9212661, RESIDENTE A RUA SETE DE ABRIL, 342, 3.
~~UL.O, sr, CEP 01044-'000, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR.

•••••••• , •• , •••••• - ••0 ••••- •••••••••• - ••••••••_.,- .-.-••_.- _. - _ ••_.- T I TULA R/ S I]CI Cl S / DI HETO RI {;.-.-.-._._._._.-_._._._.- .•. ,...- -..- ._.- .....•.- ....,., .•. ,-,..

CULTURA DE CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS (ARROZ, MILHO, SORGO, TRIGO,
AVEIA, FEIJAO, SOJA, AMENDOIM, DENDE, GIRASSOL, MAMONA, JOJOBA, ETC.)
BOVINOCULTURA DE CORTE

AGROPECUARIA FAZEND~ REUNIDAS S.A.

--~-------------------------------ENDERECO-----------------~-------~-------~~~-

-INICIO DE ATIV.-
01/ i. E~/ i '7"1' .~~.

LOGR.~ RUA SETE DE ABRIL NUMERO: 342
COMPLEMENTO: 3. AND~R BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: SAO PAULO CEP: 01044-000 UF~ SP

"- <I......._ _ _.__ ..,.._ _ _--..__...,.,_._ ,_.._._.__ ._._._._._--- _.__ .__..-.-.._._.__.-.-_._-._-_.__ -.-_ _ _, ' - ,"'''''.- ....

--~-------------------~--------------CAPITAL------------------------------~---~-

1"000,00 (UM MIL REAIS.***************~*******************)
,-,~"._.,-.-,- ..-.-.-..".--.."""..-----.-.._."..-~-.---.---.---.---.--.--:.-.-.--.--.----.----------- ..-..~.... --.--!-"'--.t'!""T'!"I

----NIRE MATRIZ--~

35300140800
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~nJNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL

~JNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAQ PAULO
FI CHI~l C{~Di~I:3T j=(:{:, L

NUf1i .. DDC: SE:E:;~:;(:i() i::;S;:;Ui",4TC i·'~Uí'li .. DOe s E: ~::: :::: {~ tJ (.:1 S ~:) 1...1 i""! T [I

r'!j~lC ..

PtIC.

DL I ;,)[J. [{ti '!DE
245.2:L2 .. 99i-72, RG/RNE

C::Hj::,C;~ F-:;~ :~:() 'J E:; 1--1 TS '! :::0, i)L ..
CEF' 7i~S:3~)'-'OOO,.' OCUF'i::;NDCJ I]

friEI f~~EI...E~;

CPF-

CE?

DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.
A.G.O./A.G.E., DATADA DE:

i B~s ~,::i :'

;~c.!I)r: F<

DE E::3/01.{/

Ü(.~

::~:E'ror: ..

G.. [ .. :1 Dt':TF;Dt:

DE

:i. 5/ j, o/ i S~· "i' 8 ..

(11.- TEF~(lCtlO

CüNFJ]F,~lrIE

CARLOS DALE, NAC.
D~M~~LC~RA, CPF 119.644.217-72, RG/RNE
9976664, RESIDENTE A RUA SETE DE ABRIL, 342,
:3" .~1:'·!r(;'1 r~ '. CENT r.~D, Si~D P{.~UL o 'J SP') Cf:: P
01044-000, OCUPANDO J] CARGO DE DIRETOR.

DESTITUICAO/RENUNCIA JOSE_ EDUARDO CORREA
TEIXEIRA FERRAZ, N~C. BRASILEIRA, CPF
40.497.478-44, RG/RNE 92126613, RESIDENTE A
RUA SETE DE ABRIL, 342, 3. ANDAR, CENTRO, SAD
P~ULO, SP, CEP 01044-000, OCUPANDO o CARGO DE
DIRETOR.

DESTITUICAO/RENUNCIA FABIO MONTEIRJ] DE BARROS
FILHO, NAC. BRASILEIRA, CPF .904.738-49,
F~G/ i~:i\!E ~350}':::] i. 0-·\1' ... I~~ES I DE!'.!!E I~U(.~ SETE DE
ABRIL, 342, 3. ANDAR, CENTRO, SAO PAULO, SP,
CEP 01044-000, OCUPANDO o CARGO DE DIRETOR
Pl~E:::;IDEi\!TE ..

EU:ITO LIND MARTINS PINTO, NAC. BRASILEIRA,
CPF 4.999.006-34, RG/RNE'i35009, RESIDENTE A
SHI/QL.02, S/N, LOTni8-CJ.06, BRASILIA, DF,
CEP 71510-065, OCUPANDO o CARGO DE DIRETOR
PRESIDENTE.

ELEITO CLEUCY
BRASILEIRA,
425652, RESIDENTE A
15, BR~SILIA, Df,

ClUi:"; E:(; F,~(; PC::; ','
F' ;::, Li L tJ 'o' SP '.'

l~:~" c" ü

NIRE: 35300140800

" (?:?'::3t/'~:'(;"

;~~O:í, ,,673/'7'1.:::-':3

COMUNIC~NDQ QUl A COMISS~U

PARLAMENTAR DE INQUERITO, CRIADA ATR~VES DO
REQUERIMENTO N. i18 DE i999-SF~ DESTINADA EM'

SENADO APURAR OS FATOS DO CONHECIMENT6 DO CONGRESSO

""_"~~tJ~roro ~Lrr~ ... _i~l;i'!~~~~;;::~:~íI~~:~i;~i:;~~i~~_~~~~~~ii~~;:::i .._

Pt;j','P;

P{~ü ..

l~ {] r~J F· f) :~ fi: ;~::

9

})E:

OCUPANDO [I CARGO DE

QUOTAS DE FABIO MONTEIRO
N~C. BRASILEIRA~ CPF

RG/RNE 55083109, RESIDENTE A
342? "ANDAR, CENTRO, SAO

DE B~LANCOS PATRIMONIAIS'
31 DE DEZEMBRO 96/97.

::;:E:D TE;T :~:II:U I C;'10

ARQUIVAMENTO
ENCERR~DOS EM

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS
CADASTRAIS DE JOSE EDUARDO CORREA TEIXEIRA
FERRAZ, N~C. BRASILEIRÁ, CPF 44.497.478-44,
RG/RNE 92126613, RESIDENTE A RUA SElE DE
ABRIL, 342, 3. ANDAR, CENTRO, SAD PAULO, SP,
CEP 01044-000, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR.

PARECER DA PRESIDENCIA: DESPACHO DATADO DE
22.05.97. TRATA-SE DE RECURSO ASSINADO POR
PROCURADOR SEM MANDATO. A VISTA DISSO, DEIXO
DE ACOLHER O PRESENTE RECURSO, NOS TERMOS DA
ART. 48 DA LEI N. 8.934 DE 18.11.94.

PPES IDE.i'iTE"

RECURSO AO MINI8TERIO - RECORRENTE: FAZENDAS
F,~ I::UNI Iv';S J3 Ci 1 GCJ F,: nl] L T D í::, , NI FE 3:.52 O7" ü.s :L ~5 ..~: :::1 '!

REFERENTE AO RECURSO AO PLENARIO N.
990.064/97-9, AGUARDANDQ DESPACHO FINAL.
RECUl\:30 COi'o,!Tl:~i::; I:~ DECIS(:lD.o.pO EGPEGIO PLENÁRIO

,jUCESP ._. ,jUNT1~\ CJ]jriERC II;L DO ESTI~;j)() DE SI~:~O

PtiULD, GiUE DECIDIU PELO N;~:l() COi\!I'IECI1"iENTO DD
MESMO; AGUARDANDO DESPACHO FINAL: -

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS
CADASTRAIS DE CARLOS DALE, NAC. BRASILEIRA,
CPF 119.644.217-72, RG/RNE i90976664,
RESIDENTE A RUA SETE ~E ABRIL, 342, 8. ANDAR,
CENTRO, ShO PAULO, SP, CEP 01044-000,
OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR.

NIRE: 35300140800

08/08/1997 : CAPITAL D~ SEDE ALTERADO PAR~ t 1.j40q30 (UM
MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA
CENTAVOS.). CONFORME A.GnO./A.G.E., D~TAD~

DE: 30/0411997.

{):3 ~/ ~L 2;/ :L SOl 9 8

,;;' a;I:5 li c} ~::~ '71 .l' ,..~. ;7 _0 ~::.;

t ,;:. {) 1~ :7· ~5 i~ ..i ,;.' ?" '- t";l

t t~.' ~.::j n
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USO~JUCESP

DATA 00 REGISTRO

CAPlif~~:A
tl$~E~IGEidI

1 1 ,4 ! J ! 3 ,O I./ ,

N~ 00 P R o T oC o L o

N~ 00 Úl.TIMO COC. ARQUIVADO

li!",!!" I
ONÃO

PRllZOOORACÃO

• ...Z!z ...ocn:...,>WlO •1iiI...:J•. OlTllItlllWlO' DATA 00 TERMINO I
I ! I , I !

:- ~.. :.-.::.:: .

,::A JUSl1ÇA

~~~~~~~~;~~~~I~ "O~R~
{DEFESA DA CIDAOANIA

:l~!STADO DE SÃO PAULO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL;. SUPLEMENTO

OARF

ATO~S CONSTITUIÇÃO/CONTRATO ~TRANSFOR'MAÇÃO~.K SUCESSÃo f/ V Al.:1:TE:CÃ:OME • mF1

L I:L A8ERTUR~'
B TRANSFERÊNCIA DE SEDE G INC~RPORAÇÃO' l. ARQU1VANENlO ATA p SóClO/GERENTE/OIRETOR V ALTERAÇÃO

C ENOUADRAMENTO-ME H FUSAO M ARQUIVAMENTO JOIõ'4Al. o CAPITAL W ENCERRAMENTO

o OESENOUAORAMENTO-ME I CiSÃO TOTAL X N OUTROS R OBJETIVO X OUTROS

E rO~~~lO/ENCEllIWdern:l1 J CISÃO PARCIAl. S OOMICiuo/ENOEREÇO

T OUTROS

R,UrA, ,G,Uf: ,R,A,R,A,P,E,S, I' , ,
NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO

1118,515111110191, ! !, 1 l' 11 IlBIR10IOIKILl1lNI I!! I
CÓOIGO l.OCAUDAOE MUNICípIO

L:..i.~_ .._ ~, I'!' I :,' I I S;-Ã! O I ! P tA , U,L 10, , , I !!! , I
CE? UF 000 TEl.EFONE RAMAL

I 0,4,5 16 ,1,0 P4 I l.uJ lJL.k.hJ 15,5,0 $ 9 2 16 I~

: 11M' I I , I j
ti) VAl.ORES RECOLHIDOS ( .._•• _ InI."lmJ:''''''Ân lY'I ......,,"'...........- ~" - ••----- 1
<t TCEC
a::
lo-
:;:)

o

[~' If O
a:: u ~ Oo :~.~,

. .:;c::: r--

~rD; ~.
~.;~.;:.. "'%J Y._ -.;:'..~ l-r, ~I

.~~!: .~.

(ll) '-&.i-I -
À mNTA~ERCIAL 00 ESTADO CE SAO PAULO

REGIME 'I \.

I
I

I~ A! G IR ! OrP iE I C!U ~ ! R !I ,,! 15 I AIN IT I o I I EI 5 IT E I v lÃ ! O! 15 I AI !

li)

~

~
-:r

~
~ W LO~AO~UR~ !! ! I !!" I ! ! " ! " "!,! I I' ,

I
p(·\G u O~:5

saCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.
DATADA DE: 20/0i/2000 ..

DA SEDE ALTERADO PARA RUA
i855~ i0.. ANDAR, BROOKLIN~ SAO

CEP 04561 - 004. COW~ORMt A.G.E .. ,
30/04/1999.

SENADO FEDERAL
Cgselh~Ae Ética eDecoro p;):'!:~!T~rltar.

_fl_é_r_Nc r2 i ./ 99'i

~Is ;],J36Lf
I

ELEICAOiREELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS
CADASTRAIS DE LINO MARTINS PINTO, NAC.
BRASILEIRA, CPF 4.999.006-34, RG/RNE 135009,
DF, RESIDENTE A SHIiSUL, QL 02, CJ. 6, LOTE
18, BRA8ILIA, DF, CEP 7i~10-o65, OCUPANDO O
CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.

{':,!3SUNTD

ELEICAO/REELEICAO/ALTERAC~O DOS DADOS
CADASTRAIS DE ClEUCV MEl RELES DE OLIVEIRA,
NAC. BRASILEIRA~ CPF 245.212.991-72, RG/RNE
425652, DF, RESIDENTE A CHACARA 80, SHIS,
S/N, BRASILIA, DF, CEP 7i535-000, OCUPANDO O
CARGO DE DIRETOR.

{:)L TERlqC(.iO DE
CONFORi"IE ?:;~G"En'

ENDERECÜ
GUi~R(.:lr-;:I~PES '!

Pí."::;ULO ~I SP '.1

Di~) TI~D(4 DE::

REGIONAIS. EM CONFORMIDADE AO DISPOSTO 47 DA
CONSTITUICAO FEDERAL, DELIBEROU EM REUNIAO
REÀLIZADA EM 20/04/99 PELO BLOQUEIO E
INDISPONIBILIDADE DOS BENS SRS. JOSE EDUARDO
CORREA TEIXEIRA F~RRAZ E FABIO MONTEIRO DE
BARROS, NESTA EMPRESA.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

NIRE= 35300140800

SESSi-:10

08/02.12000

(:t j. ,/()t"l t 'i~j'7\

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FICHA CADASTRAL

25.- ?*é· t~ ../O()·_·7

NUi71.. :DDC

8 ~.~! li t.'~ :L {J ,/ 'l' '~.:' .- <)

IM DAS INFORMACOES
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CAPIT~2.~I~RESA

11~:~~~GE'RA
i~~EO~'GEI

REF.:1690

NQ DO PROTOCOLO

ALTERAÇÃO FILIAL

O I NOME ~ ABERTURA

SÓCIOIGERENTElDIAETOA V ALTERAÇÃO

CAPITAL W ENCERRAMENTO

OeJETIVO X OUTROS

S IDOMICIUOIENDEREÇO

T OU'Tl"OS

~ V; 1 q ,8,;: À.. I

SEO. Doe

000 TELEFONE RAMAL

~ 15,5,O!O,1:0Q5J~

m
TRANSFORMAÇÃO~ SUCESSÃO

G INC~RPORAÇÂO X L ARQUIVAMENTO ATA

H FUSAO M ARQUIVAMENTO JORNAL

I CISÃO TOTAL NOUTROS

J CISÃO PARCIAL

o I OeSENQUAORAMENTO· ME .

SAJXA
(OlsmATOIENCERRAMENTOl

A ICONSTITUIÇÃO/CONTRATO

B TAANSFERI1:NCIA DE seoe

c ENQUAORAMENTO· ME

LOGRADOURO

RI U! ~ ,G, UI A ~ .Â ~ .A, P, ~ S: , I " I I I I I , , ! ! I

NOME COMERCIAL (OENOI.IINAÇÁoou A/I2i.oSOClAl.I

G, RI OI P,E: C, UI 1

lo, 4, 5, 6; 1, O, O, ~

rUM~0;L ê ? plccM,PlP~ A, N, D, .t\ ~ , , , , Ilb~R; f O, o ,k ,11 i In , I I

CÓDIGO LOCAUOAOE MUNldplO

I li! I I I , , , I ls ,la I B A TI L o , i , , • , I I I f I f : I I

MIGl.JaMARC~~fE"rrfIND-:-GRAF.; AV. Fernandcl AAlns.IS30·JIJt\dlIIi.~ :tnsa':407.002.299.117 • CGC: 5O.926~oosrooo1-OO
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(J)

«
~
(J)
«o .« EXPRESSA0 FANTASIA

~II ,: ". ! I I ., 'I ,! , " I I I " "

o
o

í

I QUANTIOADE DE FILIAIS ABERTAS NESTE DOCUMENTO:

~ QUANTIDAOE DE FILIAIS ENCERRADAS NESTE DOCUMENTO:

18 EMPRESA JÁ POSSUI FILIAIS NO eSTADO DE SÃO PAULO?
< ~ ~

~~
O
~----------_._-----------------

- .... __~~ o ...__~ 1 tiiiII!l I!' I ~
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2000-01-20

SENADO FEDERAL'Kse1h'11e I:lica e Decoro Parlamenta,

é í N°3----1Llf7
Fls. J 133 vt

t

São Paulo - SP
ás 14:00 horas do dia 20 de janeiro de 2000. PRESEN'V~;

cento) do capital social. (3rt 124
Pinto; Secretária: Sra.

os editais de convocação, na

Ab.KU.lt"JlLL.UAtUA SANTO ESTEVÃO

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - ."\\ JrLl'AVIL1~
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ARQUIVE..SE, ANOTANDO-SE

(Portaria lU!}P n.o 010/97)

]ucesp,JI......I.....V.....I..1.f..

Brasília I DF) 27 de abril de 1999.
e

c .. 6c
\' {'

Q ~ ".

;.: Li

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ScnhorPrcsidente, 35300 J Yo1 00

INCAL INCORfORACOJl'..S S/A
C(jC: 61.49J.654/000J.36'

C.K'1\1'.·rAlUAC~ nA Mlr-. ..
Sl,Jll:l~:KlrrAJllAnf.c~tSsÓlJ:
~tiIlÀjl'lÍll_&~'JI/lIllllIIIIc:l'atla",cr.I4tUJ.:lJ>qlldril"
"j)Ill!:.\Il.~'iIlIa.JlI~ .~~ .(.

~ .
OF. NU 058/99 • C1>1· "Ju.l\t!çtt" ; ~ c' ~.:

CONSJ1u.trORA lKAL L'roA.
CGC:67.77B.fJ43/000J·73

NICOLAU DOS SANTOS NETO
~: 022.663.348-91 eR(I: RO: 925.049.9 SSP/SP

FÁBIO MONTEIRO DE BARROS FILHO
CP!:: 895.904.738-49 e R(j 5.508.310 SSP/SP

JOSÉ EDUARDO CORREA TEIXEIRA FERRAZ
CPF: 044,497.478-44

19 ADA STRADÔ]

Hu.'itríssimo Senhor .
ROBERTO PENTEADO MASAGÃO
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Rua Darra Funda 836
São Paulo· SP
FONE: (OI J) 826.7599 FAX: (011) 826.7674

AlenciosamenlC,

--~ te"~~~~
/" - ~ Senador RAMEZ TE.

Presidente da (Àmissüo

Na qualidade de Presidente da Comissão !)arlamentar de Inquérito, criada através do
•Requerimento n° 1] 8, de J999-SF, destinada. a "qul"', no pm:o de 120 (cento e vinte) tiW, fatos do
.conhecimento do Congres.fo Nacional, e outms divulgados pela b"prcn.ftu, contendo_.únúllcÚlS
concretas ti r~pcitD da alstlncia de in-egul.lll'idadet; praticadas por integrantes de tribunais
superiores, trlbunaL'i regionais, e de tribunais de justiça", e em confonnidadc ao dispo~1O no art.41 da
Constituição federal, com fundamento no art. 20 da Lei 1.579/52, combinado com o § 3" do art. 38 da Lei
4.595/64 e ainda ;:em o art. 148 do Regimento Intemo desta Ca.r;a, comunico a Vossa Senhoria que e.'ita
CPl deliberou, em reunião realizada em 20,04.99; pelo bloqueio e indisponibilidade dos bem; dos
senhores e empresas abaixo relacionados, como medida preventiva parei o exito dos trabalhos que estão
sendo desenvolvidos no Serutdo Federal.

Motivo pelo qual soHcito a Vossa Senhoria determinar a.c; providências cabiveis no
âmbito dessa Instituição.

'-.....:T'..~

Junho de 2000

w

SENADO FEDERAL
~~h?1e Bica e Decoro Pan::lmentai
f:-ÉL. N° c2.. I J 7?1.
Fls. J )'10 yf

~

de Abril de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

~ALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 1999

AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S.A

~~~'~ÕO?H-~8/0001-02. . . ... ,. .
NlRE .35.300.140.800

LOCAL, HORÁRlO E DATA: Rua Guararapes,1855, 100 andar, São Paulo _ SP
(art. 123 § r da Lei 6404/76), às 14:00 horas do dia 30 de Abri] de 1999.
PRESENÇA; Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. (art
124 §40 da Lei 6404/76). MESA: Presidente: Sr. Lino Martins Pinto; S-..ecretária: Sra.
Cleucy Meire1es de Oliveira. PUBLICAÇAO: dispensados os editais de convocação,
na forma da lei. ORDEM DO DIA:

I) RetifiCar a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARlA E
EXTRAORDINÁRIA Realizada em 15 de outubro de 1998 relativo ao endereço da
sede locaI da sociedade passou a ser: Rua Guararapes, 1855, 100 andar, Sao Pámo
SP. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente mandou lavrar a presente. Ata a
qual foi lida, achada confome e por todos assipada.

São Pa'

.). ~-L~-' ~.~

Grupo-oK~.-

02176 Quinta-feira 22
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SENADO FEDERAL
~Iho de ~tica e Decoro Parlament::>-

·:.E&L.tfl c2... J / i'_?
~..J/~

o o

o o

PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 ut: UCoU:MCn..V

DIÁIUO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

895,66

CIRCULANTE 90128 89566

Aplicações Financeiras 894,13 888,51

Im~os a Recuperar 7,15 7,15

1~5,66

CIRCULANTE QJm 30084

Outras Contas a Pagar 0,00 300,84

EXIGíVEL A LONGO PRAZO 17.922 93 12.37685

Creditos de Pessoas Jurídicas Ugadas 17.922,93 12.376,85

PATRIMÔNIO LIqUIDO -17.02165 -11.78203

Capital Social 1.022,51 1.022,51
91,79 91,79

Junho

o NOME

P sdcIO/GalENTE/OlRf:TOR

Q CAPITAL

R OSJe:TIVO

S DOMiCíliO/ENDEREÇO

T OUTROS

A CONSTiTUIÇÃO/COi\ITRAl'O

B TRANSFERÊNCIA CE SEDE

C ENQUADRAMENTO· ME

o QESENQUAOf/MlENTO - ME

Er~ro/EN~1
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-8.862,96
0,00
0,00

-4.91907
-11.782.03

0,00
-5.23962

-11.021,65

TOTALRESERVA RESULTADO
DE CAPITAL ACUMULADO

91,79 -7.9n,26
0,00 0,00
0,00 0,00
QJ1Q -4.91907

91,79 -12.896,33
-91,79 0,00

Q.QQ -5.239 62

°;'7~:'~l~~~y-
Rinaldo Facun ini
CRc.Te 16Sa 210-1

AGROPEC)J1RIA:S~TO.EST~AcJ StA
~~~ ~ 41.7 SlfUU~.J1~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
cf1eJhyJ"pe ~tica e.Decoro Pa~<ln1ent2'

'6:r r~ cZ. J /919
Fls. tJ,/sí;t --

{

AGROPÊCUÁR;A SAiVTO t:STEV~<l."/Á
ex o.). ~7.lfeJ(OO·;-O~

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAções 00 PATRJMONIO ÚQUIDO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991 E1996 (R$)

CAPITAL
SOCIAL

1.022,51
0,00
0,00

Q.QQ
1.022,51

91,79

Q.QQ
1.114,30

.\

Saldo em 31/12195
Integralização Capital
Correção Monetária
Resultado do Exerclcio
Saldo em 31112196
Integralização capital
Resultado do Exercício

em 31/12197

Junho de 2000

4.864,45
107,15
52,53

-4l19,07 ..

1996 (R$)

(7 !

~
'_o.J-'-10~'~e.\<-c....'naldo Fa . ndini

RC-Te 165 2/0-1

I 1/
J i

5.057,88
187,36

5,62

-5.239,62

SENADO FEDERAL

1é7Je:üca:zDecoro ~artim119
Fis. .,.2J '-1'1ti',

1997 CR$)

.. ..
• 0 •• • ••••

AGROPEC;;lRJ~A~TO:E~T~id~A
CS~"od."7.Z83/oW1~2".

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ENCERRADOs EM
31 DEZEMBRO DE

Despesas Operacionais
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

p~c~ f.

Agropecuárta Santo~o S/A
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CAPr~u
(AlS~Oll!1GEH1

1 11 ,I ,4 I' 13 ,o

PRAZO DURAçÃO

NÚMERO DE NIRC (SEDE)

3.5,3.0.0,1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

AL.TERAÇÁO ~ FI L IAI.

ITRANSFORMAçiO~ SUCESsÃo l°NOME ~ ABERTURA
G IN~RPORA.ÇÃo X I. AROUlVAMEN1O ATA :x p sdc.IO/GERENTE/OInfTOR V ALTERAÇÃO

H FUSAO > M ARQUlVAMEN1OJORNAL o CAPITAL 'N ENCERRAMENTO

I CISÃO TOTAL N OUTROS R OBJETIVO X OUTROS

J CISÃO PARCIAl. S DOMICiI.IO/ENOEREÇO

I T OUTROS

NOMECOMEl'lC1AI.. (DENOMINAÇÃO Ou RAZÃO SOCIAL)

A,G,R.01Pl~, C, U, ~ ~ I

~FANTASIA

liiiI I ! ! I!' I!

~ LOGRADOURO

~II ! I I I I ! ! 1 , , ,
NÚM(RO COMPLEMENTO 8AJRRO

I ! , ! , II ! I ! ! ! ! I I ! I ! 11 ! 1 , I! I
CÓDIGO LOCAUDlU:>E MUNIcípIO •

I I (( I I ( I I ( ! I , I ! ! I ! I I I
CEP UF' ,DOO I TEI.EFONE RAMA1.

I , , , ( , W L.J....J.:.-l-J I., I ! ! I ! I~

Junho de 2000

~

895,66

-4.919,07
4.523,36

0,00

901,.28

~t::"jAOO r"=EDER.t4.L

~~"fe~tica!lecoro ~2rt/e~~~ 9
~CfC ti __o

I

.... "

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Fim do exercício
início do exercício

Fim do exercicio
início do exercício
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SENADO FEDERAL
Cõ selh9jie Ética eDecoro Partam~~~ar Cf

D_fLJ~o.:L I...LU.
fls. ~J'f9}{

V

~oe • 30.04.97 • fi. 2J2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

... ....
,. •• o •• o ...
•• o ..... e o •.... . . ..

exercerem atividades mercantis; 5) Aprovada a·~;e~ã~ êi~ ~xpr;s~J mOIl~t_ária do capital social

no valor de R$ 91,79 (noventa e um reais e.s~t~Dtf e.!l9v~fenta,!o8)l'elativo ao exercicio de

1995 e sua incorporação ao Capital Social':9ie:~ra~~tt)er~:de:R$ 1.114,30, passando o

"Caput" do Artigo 4° do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Art. 4° - O capital social é

de R$ 1.114,30 (um mil, cento e tluatorze ;eais e trinta centavos) totalmente subscrito e

integralizado, dividido em 1.000 açàes ordinárias nominativas, sem valor nominar. ORDEM

DO DIA DA AGE: a) Alterar a denominação da sociedade; b) outros assuntos de interesse

social. DELIBERAÇÕES DA AGE: A) A denominação social fica alterada para Agropecuária

Santo Estevão S/A, passando o Art. 1° do Estatuto Social a ter a seguinte redação: Ar!, jO

AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A é uma sociedade anônima que__se rege~pelo presente

Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. com sede em São Paulo - SP, podendo abrir e

encerra!' filiais ou outras dependências no pais ou no exterior por simples deliberação da

Diretoria. O Conselho Fiscal não~va instalado, nem foi pedida sua instalação (art. 163, III da

Lei Federal 6.404/76). Todas' as deliberações foram tomadas unanimemente, com abstenção do

legalmente impedido, no tocante à aprovação das demonstrações financeiras e contas dos

administradores. Estavam presentes os administradores da sociedade. Nada mais havendo a tratar

o Sr. Presidente mandou lavrar a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e por todos

assinada. São Paulo, 30 de Abril de 1997. Presidente da Mesa: Fabio Monteiro de Barros Filho.

Secretário da Mesa: José Eduardo Ferraz. Acionistas: Monteiro de Barros Construções e

Incorporações Ltda. e Fabio Monteiro de Barros Filho. Visto da advogada Eliane Felix

Figueiredo OAB/SP 117.567.

~

Junho de 2000

... a- a •• " .... o.
•• CI •••••.. .......... ~. . ..

• a o. o. a ••. .. . ... ..

Agoe • 30.04.97 • B.. 1/2

AGROPECUÁRIA FAZENDAS REUNIDAS S.A.

CGCIMF N° 00.347.,268/0001-02

NIRE 35.300.140.800

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOgorn,ÁJUA

REALIZADA EM 30 DE ABRa DE 1997

LOCAL, HORÁRIO E DATA: Rua Sete de Abril nO 342 - 9° andar, cj. 99 São Paulo - SP, às

14:00 horas do dia 30 de abril de 1997. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por

cento) do capital social. (art.124 §40 da Lei 6404/76). MESA: Presidente: Sr. Fabio Monteiro de

Barros Filho, já qualificado; Secretário: José Eduardo Ferraz. PUBUCAÇÃO: dispensados os

editais de convocação, avisos, Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, na forma da

lei. ORDEM DO DIA DA AGO: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e

votar as demonstrações financeiras dos exercicios de 1995 e 1996 ~ II) Deliberar sobre a

destinação do resultado do exercicio; TIl) Aprovar a correção da expressão monetária do capital

social. DELIBERAÇÕES DA AGO: 1) Considerada sanada a realização da Assembléia após o

prazo disposto no art. 132, Lei 6404176~ 2) Aprovadas as contas dos administradores e as

demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 1995 e 1996, não publicadas em razão de

não atingir o valor legal que obrigaria sua publicação; 3) Levado o resultado do exercício à

conta Lucros elou Prejuízos Acumulados; 4) Reeleger para Diretor Presidente o Sr. Fabio

M?nteiro de Barros Filho e para Diretores Executivos. o Sr. José Eduardo Corrêa Teix.eira

Ferraz, que também assina José Eduardo Ferraz.e o Sr. Carlos Dale, todos já qualifieados, com

mandato até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas do

exercício de 1997, com a remuneração global mensal de até o limite dedutível do Imposto sobre a

Renda como sendo despesa da. sOciedade, os quais declararam não estarem impedidos de

. SENADO FEDERAL
~h ÉIica e Decoro Parlam."ta'
. eTNO ~ I Jr'l9

As. ~ j !.(Lj.L ---

)~

j-

"
".r.\.
'_,:s.~,

'.'~'

..... ,),~:-J

...,}:./1= .

~<
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el do originaI lavrado em livro próprio.

SENADO FEDERi\L - SUPLEMENTO

FlS.

SENADO FEDERAL
C~lho;je ttica e Decoro Parf~ep.t.ar

l:::.ÉLN° ~ í--L.l
c2} S/ li?

(

LOCAL, HORÁRIO E DATA: Rua Sete de Abril nO 342 - 9° andar, cj. 99 São Paulo - SP, às
'16:00 horas,do dia 11.08.95. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do
capital social. (art.124 §4° da Lei 6404/76). MESA: Presidente: Sr. Fabio Monteiro de Barros
Filho, já qualificado; Secretário: José Eduardo Ferraz. ORDEM DO DIA: a) examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras do exercício de 1994 e tomar as contas dos administradores,
b) destinação dos resultados; de Diretoria; d) outros assuntos de interesse social.
DELmERAçÕES POR 1) Apro~adas as demonstrações financeiras

ativas ao exercício de 1994, e as contas dos administradores; 2) Levado a Conta Prejuízos
m:unulados o resultado do exercício; 3) Integralizado o restante do capital social pelos

acionistas; 4) Aprovada a correção da expressão monetária do capital social no valor de R$ 22,$1
e sua incorporação ao capital social, paSsando o "caput" do Artigo 4° a ter a seguinte redação:
''Art.4° - O capital social é de R$ 1. 022,51 (hum mil, vinte e dois reais e cinquenta e hum
centavos) "; 5) Eleição da Diretoria, sendo reeleitos Para Diretor Presidente Fabio Monteiro de
Barros Filho, para Diretores Executivos José Eduardo Correa Teixeira Ferraz que também assina
José Eduardo Ferraz e Carlos Dale, todos já qualificados, com mandàto até a Assembléia Geral
Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em
31.12.1995, com a remuneração- global mensal de até o limite dedutível do Imposto sobre a
Renda como sendo despesa da sociedade. O Conselho Fiscal não estava instalado, nem foi pedida.
sua instalação (art. 163, m da Lei Federal 6.404/76). Todas as deliberações foram tomadas
unanimemente, com a'abstenção do legalmente impedido no tocante à aprovação de
demonstrações financeiras e contas dos administradores. Estavam presentes administradores da
sociedade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente mandou lavrar a presente ata, a qual foi
lida, achada cónfonne e por todos assinada. São Paulo, 11 de agosto de 1995. Presidente da
Mesa: Fabio Monteiro de Barros Filho. Secretário da Mesa: José Eduardo Ferraz. Acionistas:
Monteiro de Barros Construções e Incorporações Ltda. Fabio Monteiro de Barros Filho. Visto da
advogada: Eliane Felix Figueiredo - OAB/SP 117.567

Certifico que a presente '

/f%~
Secretário da Mesa

N~ DO P R O T O C O l.. O

o INOME

P sdc:O/GERé.NTE/OlRETOR

Q ICAPITAL.

R OBJETIVO

S COMICíuO/ENOERECO

T OUTROS

- SUPLEMENTO

A CONSTITUIÇÃO/CONTRATO ITRANSFORMAÇÃO~ sucESSÃo
e TRANSFERÊNCIA DE SEM: G INCORPORAÇÃO L. ARQUlVAMallO ATA

C ENQUADRAMENTO· ME li FUSÃO M ARQUIVAMENTO .JORNAL

o OESENQUAORAMOITO-ME I CiSÃO TOTAl. NOUTROS

E rO~TO/ENeatRAMENTOl J CISÃO PARCIAL

EXFliESSÃo FANTASIA
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92026

100,00

920,26

92026

10000

1.020,26

10000

100,00

1.020,26

Q~"- •
din;
165852

1.000,00
22.51

-102,25

,
i

~-'o.'HI.&
inaldo Fac

Con dor CRC-TI

!

,. ... o.. ..
AGROPECUÁRIA FAzeNDAS RÊÜ-NioAS·SlA

CGC 00.347.26810001-02
• .... .. o • • ••

BALANÇO PATRIMONtÃi- E!lêER~O~ EM:~~~ CR$)
alO O ... eo_ ......

ATIVO

li ::::-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

Kê~;tiea:tecoro ~a~ae;.~~
fls. G2 /0·S d

ÇI

Caixa/Banco Conta Movimento

CIRCULANTE

TRANSITÓRIO

Sôcios Capital a Integralizar

PASSIVO

EXIGíVEL A lONGO PRAZO

Crédito de Pessoas Ligadas

PATRIMONIO UQUIDO

Capital Social
Reserva C. M. Capital

f~~4~~~r

_... :-.. /. -,

1:.19$ ~i

j

Junho de 200

~1~
1P4lS~~1>ad1

ClO ....~1

o FIL.IAL

o I NOME ~ ABERTURA

selelO/GERENTE/DIRETOR V ALTERAÇÃO

CAPITAL. w ENCERRAMENTO

OS.lETIVO x OUTROS

S IOOMICiUO/ENCE:RECO

T OUTROS

PRAZO DURAÇÃO

SÃO OOMINGOS S.A.. 1NOÚSi'RlA GRÁFICA - C.G.C. 47.064.73810001-86 -I. e. 260.000.408.112

~
SUCESSÃO

L. ARQUlVAlENTO ATA

M ARQUIVAMENTO JOFINAI.

X NOUTROS

f

fJusnçA ~

ii~~~~~~~~~. DN~ê
"~SA DA CIDADANIA
ADODE SÃO PAULO

?

fWSDE 10 ATMOADES ?

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

lC A OA ST R A Dal

ATIVIDADES

ATOS

~
. CONSTITUIÇÃO/CONTRATO iT'RANSFORMAçAo

B TRANSFERÊNCIA DE SEDE G INCORPORAÇÃO

C ENQUADRAMENTO-ME H FlJSÃO

D DESENOUADRAMENTO-'ME I CISÃO TOTAL

E ~~TO/ENCERRAMENTOl J CISÃO PARCIAL.

ATMOADeS

À JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DE sÃO PAULO
REGIME:

08-92

DSUMÁRIO ~ORDlNÂRIO

ai I I I !! ! ! I
2 L.OGRADOURO

~II I !! I I I !! 1 I! I I I

I
NÚMERO COMPL.EMENTO BAIRRO

1,1 I ! I II I ! I I I ! l I I ! , ! 11 I , I "( I
COOlGO LOCALIDADE MUHICIPIO

I ! ! lI! ! I I I J I I 1 I 1 I ! I J ! I 1 , J! I
CEP UF DDO TEL.EFONE . RAMAL

11111'lllw~I!II!I!L~

UANTIOAOE DE Fll.lAIS ABERTAS NESTE OOCUMENTO ,

'g~~
<:t oaSo':'
~. ~ -------.----.----- -";';&

~ < ~'rliJ I I 1 I I I
0' V4U)-=.AS:CO&.~JOOS ( A1nMI:' JDENTlFICACia M m:'CIll"~"""" "' .

02188 Quinta-feira 22
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i

CAPITAL DA EMPRF.SA

Z"Jl6ffTIc.r"TRAKO~UtA
3-U'1'JllUI8tlllO l

L.:.::J

ALTERAÇÃO F ILI AL

o NOME ~ ABERTURA

P $XIO/GERENTE/OlRETOR V ALTERAÇÃO

Q CAPITAL W ENCERRAMENTO

R OBJETIVO X OUTROS

S DOMICíLIO/ENDERECO

T OUTROS

;z ... mC~PWIIUDO •

.·OET!lllttINAl)O' OATA 00 TERMINO I
I 1 I ! I I

PRAZO DURAÇÃO

sÁo OOMINGOS S.A. • INOUsTFlIA GAAF1CA - C.G.C. 47.064.738/0001-86 -I. E. 260.000.408.112

;

TRANSfORMAciO ~ SUCESsÃO

G "NC~RPORAÇÃO l. ARQUlVAMEN10 ATA

H FUSAO X M AROUIVAMENTO JORNAl.

I c ISÃO TOTAl. NOUTROS

LW(OIS'mATO/ENCERRAMENTOI J cISÃO PARCIAL

oe-92

'NO""'RÔ'PE~OUA.lt"flA"1 F A ZEN O A S R E UNIDA S S I A I

~A:G: : : : : ; : ;,: : ': ; : : : : : : : : : ~ : : : : : .': : : : : : : : :

2 LOGRADOURO

§II ! ! I r I ! ! I I I ! I ! ! ! ! ! I I ! ! ! I !

I

NÚMERO COMPlEMENTO BAIRRO

I ! ! 1 ! 11 ! ! ! 1 ! ! ! I I ! ! ! 11 ! I
CÓDIGO l.OCAU040E MUNiCípIO

I ! ! I I I ! I I ! ! ! ! ! , , ,! I r , , ! ! I !
CEP UF 000 TELEFONE RAMAL

1!",!"lw~I"'!III~

cn QUANTIDADE DE FILIAIS ENCERRADAS NESTE DOCUMENTO:
llJ
10 EMPRESA JiÍ. POSSUI FILIAIS NO ESTADO DE sÃo PAULO?
C .

<:I:oe$.'::
ct:0-----------------------------
~ 1- I I I I

VAI.O~;:,..RECOI.HIDOS ( •._•. _ Inl'"MTI""r"~r;;1"l !VI =l>O<"".,............... ~. ~.. • 1 i

Junho

100,00

-100,00

2,25

-102,25

SENADO FEDERAL

{:
.

'.A••,c..Jel.e
lnaldo Fac

Co doreRC-'

I

DIÁRJO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

PREjuízo DO EXERCíCIO

Saldo Devedor da Correção Monetária de Balanço

LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL
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FI é'IAL

~
A8e:RTURA

v ALTERAÇÃO

Vi ENCERRAMENTO

X OUTROS

Quinta-feira 22 02195

ALTERAÇÁO

PRAZOOURAÇÃO

~
SUCESsÃo

X L ARQUlVAMENlO ATA

M ARQUIV~ENrOJORNAl.

NOUTROS .

DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
.~"'f ....t.;':-t:~~"'~'.':t .. $'J.iJiZt. Di;:;:' .. ;~ , ~~~~-.__._, -_.,- ... _-,_.-~

C IENQUAORAMENTO· ME

o ID€SENOUAORAMENTO - ME

E ~O~~TO/ENCDRMl€NTO}

ATOS

r;;:1CONSTlTUICÃOI CONTRATO

i a ITRANSi'ERÊNCIA DE SEDE

Nt)MERO COMP\.EMENTO BAIRRO

I, ,314,21191 01 laln,dlalrl ISI!"!9!9I1YdrJ,a! IBlU,alrlqlure, I I
CÓOIGO LOCAI.JOAOe: MUNicíPIO

I I , ! I ! , r r ! I ~ ,ã tO! ,p! a, U, " Ú! !! ! I ! ! I ! I I I
ÇEP UI" 000 TEI.EFONE RAMAL

IO,lIO,4D14,OIO,ol lhE.!~ I! I ! , I ! I~

,- __'_' , , ' " " I 'I I I' I I " I I I " I " I " , , , , ,_ I I

::;;::====~C:=~~==-e:._-- -
1
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AJ'--Ur.u~ FAZENDAS REUNIDAS S.A
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SENADO FEDERAL

~'tp, l:tica~coro ?arlarl:tc,r
___NO_-.:...-/__

F1S--s2:-./ 6~O j,A'
J

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 1995

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~.~~ÂlY'lA9AJÚiA A<+-.
Visto da advogada: Eliane Felix Figueiredo-·-&8JSP-1 H5s7

LOCAL, HORÁRIO lE DATA: Rua Sete de Abril nO 342 - 3° andar, São Paulo - SP,
às 15:00 horas do dia 05 de fevereiro de 1995. "QUORUM": Acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital subscrito (art.124 §4° da Lei
6.404/76). MESA: Presidente: Sr. Fabio Monteiro de Barros Filho, já qualificado;
Secretário: José Eduardo Ferraz. ORDEM DO DIA; mudança da sede social; b)
outros assuntos de interesse social. 1) Mudada a sede social
para a Rua Sete de Abril, 342 - 90 andar, cj. 99, Cap~1. O Conselho Fiscal
não estava instalado, nem foi pedida sua instalação (art 163, lU da Lei Federal
6.404176. Todas as deliberações foram tomadas unanimemente. Estavam
presentes administradores da sociedade. Nada mais havendo a tratar o Sr.
Presidente mandou lavrar a presente ata, a qual foi lida, achada conforme foi por
todos assinada. São Paulo. OS de fevereiro de 1995. Presidente da Mesa: Fabio
Monteiro de Barros Filho. Secretário da Mesa: José Eduardo Ferraz. Acionistas:
Monteiro de Barros Construções e Incorporações Ltda e Fabio Monteiro de Barros
Filho.

Declar~q'2re5e!e~~riginallavrado em livro próprio.

~~~//
Secretário da Mesa V
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Quinta-feira 22 02207

Em 26 de abril de 2000

:~~~::~;;;~~~~~;:,) F'a;'D:~:'~I-
F:: __?J'f~ Q.~---' -lCJ4S::

.".,.. .., -----_.~----.. __....- ---

~
Silva

Secretário-Geral da Mesa

Atenciosamente,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAME1\TTAR

üF.CEDPI Sl 12000-Círcular

Senhor Chefe,

Solicito sua gentileza no sentido de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Juvêncio da Fonseca de to~as as respostas das testemunhas consultadas por oficio nos
autos da Representação n° 2, de 1999.

Ilustríssimo Senhor
Che1e de Gabinete do Senador Juvêncio da Fonseca
N e s ta

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Quinta-feira 22 02209

Em 26 de abril de 2000
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! SECRETARIA-GERÂLoAM""',E-S-"A---=~
E ~s ,

~rCflJPJ5ill.pDC- &fCi-k-V. !
: ;-,' dE' ;:!~_: 3.(, . I

toeStinoqqb_ Seno rJabo(J:,;~
IR"".ebido por: 5~", 1<./-. 0J.-.,Lc. j
~ {inQ --i
íMatricula: -S:OYr_ IOata: i
§ f 1

J 1.;2f, ·04 -02e-e-v j
!. .~~-.._. .i

Arenciosarnente,

.. -]

/
~)l-t'l\--C'G c~
R .mundo Carreiro Silva
S~JriO-GeraJ da Mesa ,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chele,

OF.CEDPI S2 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentidG de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Nabor Júnior de todas as respostas das testermmhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

Ilustríssimo Senhor
Chefe de Gahinete do Senador Nabor Júnior
N e S 1 a

Em 26 de abril de 2000

"= :)::s'?!~c Ó.:- éiica e DecGro Ps:-iam

,/'J 1 r;.
~~ITe~~

Secretário-Geral da Mesa

SEN.ADC FEDER.L\L

Arenciosarreme,

Ma!ricc!a: / IData:
!.;2...b ,04 ~!-~_.

Recebido e.qc...-~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

Solicito sua gentileza no sentid~ de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Casildo Maldaner de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos
da Representação n° 2, de 1999.

OF.CEDPI Si 12000-Círcular

IlUSlrÍ.'\simo Senhor
Chele de Gabinete do Senador Glsildo Maldancr
N e S I a

02208 Quinta-feira 22
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--~- -·;'if.~\Li:r,

Em 26 de abril de 2000

:.~:: t·'.~.:".D() r--~~:·~E!\; \_

~~.o,~::,'~::~~_~~" "'o::~~;~~
F~ ~l~ ", _

.~ """"-' ~'---"'Oi ~~_

r>r"'CR--1\ (:"'lI \ """--"L t""\' ' ·-S" I\:>c :- Lr-\i\lh-\.:.li::!-<.-\ uA ;'/i!:: .. ,.\ I
: -J

~ D0~~.-_?r [E.Df'J52jjOCjcy, 8rt: i/Ia'( i
t~~~ de Fls.: 31 I
i-~-~-----' ~
~ Desnr'lo:~ . Stn. I

~ R~ceb!do por: IiMa'Jjcula: Data:' ..Q.I._-'"'---I
. ~b,04,~~

lo 6 qd 'I 'lo

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMEi'4TAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

Atenciosarrente,

Ilu':\tÜ'~.)imo Senhor
Chelc de Gabinete do Senador Arrrir Lando
N e s {a

Solicito sua gentiieza no sentidQ de dar conhecimento ao fumo, Senador
Amir Lando de todas as respostas das testemUnhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

OF.CEDPI S2 12000-Circular

Em 26 de abril de 2000

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

flOOO-Circular

Senhor Chefe,

Atenciosamente.

~::::-,;,':',JC FEDER/L

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

llu$trís~imo Senhor
Chefe de Gabinete do Senador Ney Suassuna

Ne oS ta

Solicito sua gentileza no sentido de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Ney Suassuna de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da

Representação n° 2, de 1999,

OECEDPI

02210
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Em 26 de abril de 2000

::,~:·:::~iho .j~ =!ic.3 e (~e::~:~ r'~~:1>J'!":t:f·f:3r

IDestino: Q1b, S~1'J fe/JiU.r:/íO~(tfrt
!Recebido por:~.)
I /....,--...

_&[L_"- ~_. ·J.tii_..
~i$ .-2.ll1.Q . _

~'---sECRETARJA-G:=RAL DA :1;1ES.:;

!Doe.. DF: CfJ)P(5t/...§PP2:.0.'rCvLr (
jN<I de Fls.: 36 f\

--_"'"'...cr...........-

~ --, IData:
I Matr~CU"'fa: . I 02';" ~,~'''Jf4-~I ·5 I}} .

:~.E~'\AJC' ;:E :;ER.t~:_

Atenciosarrente.

/~ c-j.J
OWv\-(,(~J ~

Rai~do C~rreiro Silva
Secretário-Geral da Mesa

CONSELHO DE ÉTICA EDECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

OECEDP/ 5.2 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentidp de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Francelino Pereira de todas as respostas das téstemunhas consultadas por ofício nos autos
da Representação n° 2, de 1999.

IluSlrl"simo Senhor
Chete de Gabinete do Senador Francelino Pereira
N e s l a

Em 26 de abril de 2000

Senhor Chefe,

'.... ~ .</ I ~ ..~ .... -

~/ iA úC r:{:
( Ra " níai-Carreiro"Strv

Secretário-Geral da Mesa

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

lluslri.~simo Senhor
Chete de Gabinete do Senador Geraldo AltholY
N e S 1a

Solicito sua gentileza no sentidp de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Geraldo Althoff de todas as respostas das testem.mhas consultadas por ofício nos autos
da Representação n° 2, de 1999.

OECEDPI S1, 12000-Círcular

02212 Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

Sc~~,i-'·JJO l=::Oc:-.J\l..
(;::·:~~~;~t~ c..: r~~i'~3 t' o~C();·: ::;::1 '.~~·'I:;·~~3""

_QgL :.;.'~__;Jj5i_

r.l~ 2~ t-~jJ

SE~~ETARi~R.ÁL~ MES~-=:-l
I 1 •

! .

tOoc.. OC- • -":'-..C'>j-?) 2.G-e-'0 .;(Z;y .- íZ J
I ... ·<-"'ur ~- ._... ·U .~

N° de fls.: :3:L ......_..._..._.,,__.

Di:stino:ç;t\.", S€t~ . ~cl~ I\;\..(.R.N\A.K~
~ .. _.._'~--._-~
~ F~ecebi·do "or NJ-tk ru~ I
.I r-
(; Matricula: . Data:

i .. <9-~·o4- .~~~
~-Vt&() c)f'$SLE(; f

Atenciosamente,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL'- SUPLEMENTO

Sen.hor Chete,

OECEDPI SZ nOOO-Circular

Solicito sua gentileza no sentido de dar conhecimento ao fumo. Senador
Lúcio Alcântara de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos
da Representação n° 2, de 1999.

IIu~{rí,,~imo Senhor

CheiC de Gahinete do Senador Lúcio Alcântara
Nc s ta

(J1~IE(1

Em 26 de abril de 2000

Atenciosamente,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SEN.t:..DC c.:EDEr~AL

Senhor Chefe,

OF.CEDPI 52 f2000-Circular

Solicito sua gentileza no sentido de dar conhecimento ao fumo. Senador
Paulo Souto de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

llu~trí.,,~imo Senhor
CheÚ: de Gahinele do Senador Paulo Souto

e s t a

02214 Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

-~_F'_~~__'J.±1~_

r~.~J.~. ..

SECRETAR1A-GEP.A~ OA MESA,' I
'52/10tJo- ercuti{ !

.- .... "'_J ~~~:._._. ..

.1G~.rfcu;a:

·:.:~;1se;~;; ";i:" :::!CO ~ :::'2:::0;'"1) ;')?'::c1i:cr-,:;:

~~~:'r·~A:~·;J ~:::CER,'::L

Alenciosarrente,

.~

~
~'L-'G\-.
'J ~ndo Carreiro-Silv

Secretário-Geral da Mesa

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chete,

OF.CEDPI SZ 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentid9 de dar conhecimento ao Exmo. Senador
José Roberto Arruda de rodas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos
autos da Representação n° 2, de 1999.

Ilu~tr(,simo Senhor
Chcte de Gabinete do Senador José Roberto Arruda
N c s ta

Em 26 de abril de 2000

Oestir.o:~~. ~J-j. ()S..-nf\í2.- \}(~'

l~r.Úk-:',~-...t:.--~-
~"iatricula: ~r~-'
\J- f t:i J02b'c4:::"

~..

!

"~
l~oL
."J~o Carreiro Si!

Secretário-Geral da Mesa'

Atenciosamente,

~j;=,,~';';":-";~; <::Ci::Rr\L

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENT.A T
•

Senhor Chefe,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OECEDPI S212000-Circular

Solicito s{Ja gentileza no sentidp de dar conhecimento ao fumo. Senador
Osmar Dias de todas as respostas das testemunhas consultadas por otIcio nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

Ilustri.\~imo Senhor
Chefe de Gabinete do Senador Osmar Dias
N e s l a

02216 Quinta-feira 22



Quinta-feira 22 02219

Em 26 de abril de 2000

:- -::.~:;.~::~.:. ;je =~r:2 e C·ec:.;;·(~ ?ê:""'l~!"'r:-=;".~.?:

_&~L-X' .-1__ i'Cf 'i~

,., 213:>}J, =-=
SECRET;~Ê'T~~3f~i;U;A"MESA 1

) ;

~ . I'
tDoc. CF ctD Pl?!:1COO - Circular!
~ N° de f=~5.: 32 . . i
!?esr.r,c: ,{d,. adoIí 4t1oiÚIY~,i
~ ReCSCiid:> po;: ,J,~ •..--1
~ Matricula: Dat;. 1I 1:P(/J~ \2.Ió-04.Le::J

Atenciosamente,

~~~;\JA~;~J ::::::~~:2.~~_

./~) f/
I~~/ A'
"i ~vu.{,lo C..L.A..-/
~mundo Carreiro Silv

Secretário-Geral da Mesl

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL'- SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

OF.CEDPI 5Z 12000-Círcular

Solicito sua gentileza no senti40 de dar conhecimento à Exma. Senadora
Heloísa Helena de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

Ilustrí.~simo Senhor
Chete de Gabincle da Senadora Heloísa Helena
N e s ta

Em 26 de abril de 2000

Senhor Chefe,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Atenciosamente,

:.~::' ; ..~-~\]~.~ ;=_": ._.~ ::·1 =RAL

OECEDPI 5Z 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentido de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Lauro Oimpos de todas as respostas das testeinunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

Ilustrí,;\imo Senhor
Chefe de GabinelC do Senador Lauro Campos
N e ~ t a

02218 Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

~)~{.iAOC r--EJ::R,';;"

c:·;;.:;e:;-;o ~:i~ EricE e C-2Ç~;-8 ;"<':;'-:~-:~1;~:

J?E"? _~~; -l::.-.__!..1113_.
:-:~._;i~5 Q __

~ SEéREiAAiÃ:GERÃL DA MESA

~ Qc,c.. Ora.DP/5t ÚCO- ttreu/ar
N° de Fls.: 3t _/"J ___

IDêSlino:[]d.S?N. ~NtÚiU~

Recebidopor:~d.~

Matricula:

~SOJ1

Atenciosamente,

f~~ ~
/\ ~\),/~,~ C~//
,,) ~mundo Carreiro Silva

SeCretário-Geral da Mesa

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERA'L • SUPLEMENTO

Senhor Chete,

OECEDPI j2 12000-Círcular

Solicito sua gentileza no senti40 de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Romeu Turna de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

I1u~trL"$imo Senhor
Che1e de Gabinete do Senador Romeu Tuma
N e $ {a

Em 26 de abril de 2000

r-g~di~~rARL';::~i.~~A MESA-l

IOoc. O~CE.DP i Sí3J..torw- 0rwlarJr- . _.., --1

~: Ol' H;: :3.t "Z:i'"C C) I
~_.E::~~. Qlli.'..5e~-~pJfers()AJ4res 1
~ r,SC$bú~o p-::;-: (f(/r/h .!.I ,I ""lo wL. ]iMall'icuia: ~: -_-...."'-"-' j

I eP-.'3- i -g i 2. .. ,04, Z 9-0-<:> I
:--__• M f.If.·.·I~;·····.,·.·~···.l

~ ;::-;;:":.,00 ::=:::ERJ\L
:: ::.- ~;:.::: :c.. ,,:.:; ::!!t;a ~ CéCt'H'0 iJ2j'ia'-;'t:'-:~~

Q,çt ,~~~ Z. j \ 9(.ç"r

i-~:----;:lq~TI- -~-L
- ----

~/

.A~enciosaIrente,

tl

/,,:~;:-:-c--~

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLM1ENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

OF.CEDPI .)"]; 12000-Circular

Solicito sua gentileza ~o sentid9 de dar conhecimento ~o Exmo. Senador
Jefferson Péres de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

IlustrÍSsimo Senhor
Chete de Gabinete do Senador .Jefferson Pêrc$
N c S 1 a

02220 ' Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

. ,:':":-,?;:.- .. \ ;. ~'.:: :::'"~\'~3 t: ~)~7(':::"~ ?2;-;~:".~~~i~~t~:

'~ :~'. ..."" .'--.~ _'~=rU\ ___

(/

R{f"r__;~"_L -!39<1_
~:~_2{~t .Q__

t ..........- ..- .....,_ .. ~_.! .SECRETARIA-GER/IL DA MESA ·1

(001,,;.- Ir I "/')i ÇJç: ,c..~~ I ~2._~~~~~~Z!

N° de F\s.: 3.J.. I
____-.---...,---.,-.. 1

, Oestii1o:s~o ~1<.\~R0':' e:.;"fA"t"Aj
RéCebidcpc0~ ,U/OJ/{: I

~_/~_ -- 4

M8tr7/úb 1 r;::,<) 4.0~ \

Atenciosamente,

/~~

~
"/ -~. --i

( ct·V\,A_J"-'
... .aimundo Carreiro Silva

~etáriO-Geral da Mesa

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA EDECORO PARLAM:ENTAR

Senhor Chete,

üF.CEDP/ Si 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentid0 de dar conhecimento ao fumo. Senador
Gerson Camata de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

Ilustrf."silno Senhor
Che1e de Gabinete do Senador Gerson Camata
N c s t a

.ZB-<e-\) .

Em 26 de abril de 2000

Senhor Chefe,

~~~~i'~ ..:.:.:};:: i=-~Cl::RAL

C·... :"":S.:':i<

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAl\tfENTAR

Atenciosamente,

Ilustríssimo Senhor
Chete de (Jabinete da Senadora Marluce Pinto
N e s t a

Solicito sua gentileza no sentiqo de dar conhecimento à Exma. Senadora
Marluce Pinto de todas 3$ respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

OECEDPI 5Z 12000-Circular

02222
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...zb ..o4.~~

Em 26 de abril de 2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENtAR

Senhor Chefe,

Atenciosarrente.

OF.CEDPI 52 12000-Círcular

Solicito sua gentileza no sentidp de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Carlos Patrocínio de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos
da Representação n° 2, de 1999.

Ilustrís~imo Senhor
Che1e de Gabinete do Senador Carlos Patrocínio
N e s {a

Em 26 de abril de 2000

3o~5o

:.r; ~ ... ,-~<' ~::::::E2/\L

'.:.::.:5:.:;:;~ G2 :::•.:z: e C~:0:0 F'3:-;aiíl::<:::;

_MP >~ 2 Ifl~

~:s _2_'~_~º- ..
f"'-i"V".....-S-E-C...R-E.....T:A-R!~rSA J
u"'·.... cf.c.~~l~"2- (2~~.cJa..~i(..;i..A

N° de Fls.:

Desiiiic:

AtenCÍosarrente,

VL-~/l ... <.... 1 I
t(mundo CarreI~a

Secrêtário-Geral da MJsa
\

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chefe,

IlustrL.;;simo Senhor
Che1e de Gabinele do Senador José Agripino
N e s t a

OF.CEDPI 52 12000-Círcular

Solicito sua gentileza no sentid~ de dar conhecimento ao Exmo. Senador
José Agripino de todas as respostas das testemunhas consuhadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

02224 Quinta-feira 22
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Of-SSLEG

Em 26 de abril de 2000

Matricula:

]tttlj

'·\;\00 FEDERAL

(:'.)r;':~:tI0 êe Etic? e 8eco~o P2~rói';:'2:;;:=;

.-lêp__ ;\<'-L-_, Jj~~_.
~:~ 2 i \iID

b~RET.\f~·.:.:

j ;

IDoe Qç . c..el)Q i"5"2 \ ~~:.s~"",,!::~l------....-.. . ;
I lO d- c:- . .2....., 1
It'4 t;, .~.. '-J~ .••••---..._;_._-- .... ~~i

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAM:~:NTAR

Senhor Chefe,

üF.CEDP/ 5"2 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentid9 de dar conhecimento ao fumo. Senador
Freitas Neto de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação na 2, de 1999.

llu:,lrbsÍm() Senhor
Che1e de Gabinete do Senador Freitas Neto
Nc S l a

Em 26 de abril de 2000

Senhor Chefe,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Ilustri..;simo Senhor
Chefe de Gabinete do Senador qjalma Bessa
N e s ta

OF.CEDPI 52 12000-Círcular

Solicito sua gentileza no sentids; de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Djalma Bessa de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da

Representação n° 2, de 1999.

02226 Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

~;;::~~.L~.D() FE0ERft1

·:>~'~~'~s:~·: co? E:::~ e Coe:::or!:· P;:lriê:7!~;l~é::

--ggp_N~_L_) J~. __
;:s 21Cb O

Atenciosamepte,

r~~.~

---- -~

/ ~~?
~
:_---_ ..~

,: r:t,'v~ ..J~~ /'

\.. .mundo ~arreiro Silva
S~áriO-GeraI da Mesa

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMEi\TTAR

Senhor Chefe,

OF.CEDP/ 52 f2000-Circular

Solicito sua gentileza no sentid9 de dar conhecimento à ExIm. Senadora
Luzia Toledo de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos autos da
Representação nO 2, de 1999.

Ilustríssimo Senhor
Che1e de Gabinete da Senadora Luzia Toledo
N cs ta

Em 26 de abril de 2000

OFSSLEG

__..-...~ ._l.."...'-".
:~:;2C:RZ:T':B.~\··L:: ;~~::. ; .

Ii.._----
l~..~ ~f1s.: 3.2
l., _ -'Pt~'TE~-~E
~)e<".k;o; Cc-,Q,. ',,-é~ ~ ô,,~~<::

\.:"ostl:Co~:... rCi..trli-C<-c.... ~
MatriCUla: ---rData:

l3-f3

hs. _ZJ.9..~ _J::::....,.-.-/----

SE~,!.~~"iC ~~DE:::;i.:"

cc.;;:....,::";) G:: E.:~G:::: Oecoro Parlam~ilta.

2. ijj3

:,',Atenciosamente,

~
----

.~ /'
I,~.. ~r- ~
4) imundo Carreiro Si~va

Secret 'o-Geral da Md

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Senhor Chefe,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

OF.CEDPI SZ 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentidÇ} de dar conhecimento ao fumo. Senador
Antero Paes de Barros de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos'
autos da Representação n° 2, de 1999.

Ilusrrk"imo Senhor
Chefe de Gabinete do Senador Antero Paes de Barros
N e S l a

02228 Quinta-feira 22
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Em 26 de abril de 2000

·:·C;·~ ..'"·DJ FED~f~ÁL
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tN° dE: F!::~.: 3J. !
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Recebido

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAl\1ENTAR

SeIlt1.or Chefe,
I

OECEDPI J2 12000-Circular

Solicito sua gentileza no sentidp de dar conhecimento ao Exmo. Senador
José Ed.uardo Dutra de todas as respostas das testemunhas consultadas por ofício nos
autos da Representação n° 2, de 1999.

IlustrL~$imo Senhor
Chefe de Gabinete do Senador José Eduardo Dutra
N e s la

Junho de 2000

Em 26 de abril de 2000

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAM:ENTAR

~.;[ ;-~,::\:~~\::! f=EC:~=;:~A~

~~
J

Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Chete,

. eE~ ~~~~__;..d.i't
F~' Z~ 'i4 fjb

"--'S:~(:R;-~ÂR;A~(~Ef~;<:ºÃ tj~ESA

C;;~:~~:i:;:' ')t:- ::::Cê e [J;;ccro P~~ri~meili2(

OECEDPf .32 f2000-Circular

Solicito sua .gentileza no sentiqo de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Romero Jucá de todas as respostas das testem.mhas consultadas por ofício nos autos da
Representação n° 2, de 1999.

BustrL~si.mo Senhor
Cnefe de Gabinete do Senador Romero Jucá
Nes (a
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Em 26 de abril de 2000
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Senhor Chefe,

Atenciosarr:ente,

llustrL'\simo Senhor
llle1e de Gabinete do Senador Roberto Suturnino
Ne s ta

Solicito sua gentileza no sentid9 de dar conhecimento ao Exmo. Senador
Roberto Saturnino de todas as respostas das téstemunhas consultadas por ofício nos autos

da Representação n° 2, de 1999.

üF.CEDPI 52 f2000-CircularEm 26 de abril de 2000

'::'1' .. .::0:.:.:....=..:..:..:

~ ~~c,,::.._. a.~.~,,:-.~~.~ JÇZ Jl~ -v..v.......~lo.n~

~.?~..... .... ..----_..--.
Destino: Cs.~ô· ~-E I'-,j ~ ,'V\+\~t0~

Rere~dop~~~:~"~~
Matlicui3: i Da~:

IM-Cj(

riS -.,., • ...., '''-r

(:;I~;'1~~;~'~: G-? =T::.1 e t}e{":~~"~ ~~~~r!""I~~

':'~~i::LI!Atenciosamente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Senhor Chefe,

IlustrL'\simo Senhor
Chefe de Gabinete da Senadora Marina Silva

N e s ta

Solicito sua gentileza no senti<!O de dar conhecimento à ExInl. Senadora
Marina Silva de todas as respostas das testemunhaS consultadas por ofício nos autoS da

Representação n° 2, de 1999.

OF.CEDPf 52 f2000-Circular
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SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasília, !2 r de abril de 2000.

~:::~r
"

Perito Criminalístico

) ('~UERAl

"~Ci~~0ih::'!1~ ;:ji~~ e OeCO"fj Pa~l;:lmer.tai

---2..ftN".2.- /.H:i~
FI, -.2..199 Q

Declaro, ainda, que os documentos retrodiscrirrúnados, após o devido

periciarnento, serão devolvidos à Secretaria-Geral da Mesa.

Declaro que recebi da Secretaria-Geral da Mesa os documentos a seguir

descrirrúnados, para o fim exclusivo de periciamento, conforme

compromisso de fls. 2077 dos autos da Representação n° 2, de 1999:

1 - Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, datado

de 07 de abril de 1994, com 4 (quatro) folhas;

2 - Termo de Acordo, datado de 01 de março de 1996, cmn 4 ~uatro)

folbas;

3 - Contrato Particular de Consolidação e Ajuste de Contratações, datado

de 28 de maio de 1997, com 5 (cinco) folhas;

4 - Distrato Contratual, datado de 30 de outubro de 1997, com 2 (duas)

folhas.

o.c·
o..:..--

.z G '{ ~?-ii:..'

.J'-
-7
~

de Promessa de Venda e Compra de
de abril de 1994, com 4 (quatro) folhas;

Brasília, 26 de abril de 2000.

Eminente Senador,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

de Consolidação e Ajuste de
de 28 de maio de 1997, com 5 (cinco) folhas;

- Contrato
Imóvel, datado de

- Termo de Acordo, datado de 01 de l11arço de 1996, com 4
(quatro) folhas;

- Distrato Contratual, datado de 30 de outubro de 1997, com 2
(duas) folhas.

S':lZadÓr:

Of.lGSlE/N.O 512/00

A:enciosamente,

Tendo em vista o teor do Ofício nO 44/2000 - CEDP,
encaminho os documentos solicitados:

Enfatizo que estou encaminhando documentos onglnals, e
solicito que tratados de forma a manter sua integridade, bem como encareço que
sejam após a conclusão dos trabalhos periciais.

Excelentíssimo Senhor
Senador
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

02234 Quinta-feira 22
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S~':NADO FEDERAL
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. BeiIaMar216, :;0 andar

20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasil
TeI. (21) 532 5592 Fax (21)2629402

e-mail: escritorio@amodeo.adv.br

home page: www.amodeo.adv.br

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Felipe Amodeo (insc. 26.280/RJ e 145.334A1SP)
José Antonio da Silva Juníor (insc. 33.3q)
Rogério MarcoliDi (m. 76.17300 e 145.335A/SP)
Afonso Destri (ÍDSC. SO.602/RJ e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (iosc. 88.813)
MBrco Moura (insc. 90.303)
Christoph Milewski (iosc. 94.259)
Flávia Romero (insc.95.336)
Natbalia de Faria (insc. 96.661)
Andréa Martinez (insc. 89.987)
Danielle CapístIano (insc. 10Li94)

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

fi~//
~

"se pode a perida afirmar que os documentos

em exame guardam, peJos sinais detectáveis por

qualquer método, indicativos de

contemporaneidade com as datas que ostentam,

ou se apresentam sinais de produção recente;';

Senador Luiz Estevão, nos autos do

procedimento nO 02/99 desse~":colendo Conselho, vem

respeitosamente a Vossa Excelênda, por seus advogados que

subscrevem a presente, manifestar ciência dos quesitos formulados

em tese pelo Senador Relator, sem qualquer relação concreta com os

documentos objeto do exame pericial.

Ainda, atendendo o prazo fixado por Vossa

Excelênda, reporta-se, para efeito de pericial aos quesitos formulados

ao Instituto Del Picchia e ao Dr. Carlos Guido da Silva Pereira, que

podem ser condensados nas seguintes indagações:

L:\EFA\o.IENTES\lJJIZ ESTEVÃO\CONSÉT1CA\CEOPOEF\P2SABROO.OOC

S~:i~: :·:::-:·.:-l FEDERAL
ConS~;i1C Ó~ Ética e rJecorú P3rlamentar

KEP ~ Z I }qq~

Fls. z11JD 59

ESCRITÓRIO DE .ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216, 3° andar

20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasil

Tel. (21) 532 5592 Fax (21) 2629402

e-mail: escritorio@amodeo.adv.br

nome page: www.amodeo.adv.br

L:\EFA\a.IENTES\UlIZ ESTeVÃO\CONSÉTICA\C:OPOEF\l'ET25ASROO.OOC

.f;:j;h/~

Felipe Amodeo (insc. 26.2S0/RJ e 145.334A1SP)
José Antonio da Silva Junior (iose. 33.313)
Rogério Marcolini (fusc. 76.17300 e 145.335A/SP)
Afonso Destri (iose. SO.602JRJ e 145.333A1SP)
Alexandre Almeida (insc. 88.813)
Marco Moura (insc. 90.303)
Chriswpb Müewski (insc. 94.259)
Flávia Romero (insc.95.336)
Nathalia de Faria (insc. 96.661)
Andréa Martinez (insc. 89.987)
Danielle Capistrano (insc. 101.194)

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, patronos

do Senador Luiz Estevão nos autos do procedimento nO 02/~9 des.se

egrégio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, vêm

respeitosamente a Vossa Excelência manifestar ciência dos 14

quesitos afi)resentados à perícia pelo Senador Corregedor Romeu

Tuma, que chegaram ao conhecimento da defesa às 18h41min, pouco

depois da transmissão de fax com a petição em que formulados os

quesitos da defesa, às 18h27min, nada tendo a acrescentar - por ora

- ao até aqui requerido.

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Termos em que,

e. deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2000.
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~ENAD() FEDERAL

d'água característica do Instituto.

Declaração

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Todas as folhas estão com

Senador Luiz Estevão

Acompanha capa e conta capa.

Declaro ter recebido do Senador Luiz Estevão Trabalho Pericial, original,
elaborado pelo Instituto DePicchia S/C Ltda., firmado em 09 MAR.2000, assinado
pelo relator Dr. Celso M.R.Del Picchia, composto de 59 (cinqüenta e nove)
páginas mais 8 (oito) Anexos, numerados de 01 (hum) a 8 (oito), com 75 folhas.

No anexo 1 há 4 (quatro) envelopes dentro dos quais estão os grampos que
estavam nos documentos periciados, com a identificação dos respectivos
documentos de origem.

Todos os documentos estão fixados por lacre de autenticidade aposto pelo
Instituto DePicchia S/C Ltda., composto ~fitas douradas e selo do Instituto.

Junho de 2000

Gc..~:;'t::i!;':: :-;< t:tic<: ~ D~ccro Par12men:ar

SENAD'J FEDERAL

e

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEO

"se a perída pode afirmar, sem margem de

dúvidas, que os documentos em exame não

foram elaborados nas datas nele consígnadas d
;

"se tem condições de afirmar categoricamente

que os documentos em questão foram

P~oduzjdos após 31.jan.99, já durante o

mandato do Senador Luiz Estevão d
•

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2000.

e. deferimento.

Termos em que,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

L:\ErA\a.IENTE:"L.UIZ ESTEVÃO\CONSÉTlCA\CEDPD€F\P2SASROO.oo::

Por fim, a defesa se reserva o direito de

formular quesitos complementares à vista de outros eventualmente

formulados pelos demais membros do Conselho que até aq'tli não
J

se

manifestaram - vez que até o presente momento somente teve

ciência daquels formulados pelo Senador Relator -, ou por ocasião das

conclusões do laudo peridal.
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Brasília, 27 de abril de 2000

SENADO FEDERAL

C;;:€f5~~:tica :i~coro ~arlr~tar
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SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhores Advogados,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Respeitosamente,

~cf-~ G
JL~DO CARREIRO SlLVA

Secretário-Geral da Mes

Exmos Sros
Drs. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini
Advogados do Senador Luiz :pstevão
Rio de Janeiro - RJ.

De ordem do Sr. Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, conforme despacho de fls. 2131 dos autos da ~presentação n° 2,
de 1999, remeto-lhe cópia do Oficio GPIN° 144/2000 e documentos anexos (fls.
2131 a 2160), do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que,
em atendimento ao termos do Oficio CEDP/N° 35/2000, encaminhou cópia do
contrato social e das alterações contratfulís da empresa "Agropecuária Santo
Estevão S/A". 2::3Ü.~!s"

OF. CEDP N°SS12000

::'·E:\LL.DG FE!:;ER.•!\L

Brasília, 27 de abril de 2000

'l!!/tj&' ~t;~ ~I);,co'c:' ~'?""c/8"·

,~~-_~ 07r;;r-LL

Ir,oo: ;<~;;; :;:·~~zco~-=-1
I1)- '1.:01 01tftt ..j~i)
I /

i :)e~;;::;;: se ~J:Jé .r.ilJ!J 'Ef!ES

r~::~:";'''---r:.~
I-:;rjcu:a~~á'~ , i.:~~a:21. rII.zoou

Senhor Relator,

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N053 12000

Respeitosamente,

De ordem do Sr. Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, conforme despacho de fls. 2131 dos autos da Representação nO 2,
de 1999, remeto-lhe cópia do Oficio GP/N° 144/2000 e documentos anexos (fls.
2131 a 2160), do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que,
em atendimento ao termos do Oficio CEDP/N° 35/2000, encaminhou cópia do
contrato social e das alterações contratua~ da empresa "Agropecuária Santo
Estevão SIA".

Exmo. Sr.
Senador Jefferson Péres
Relator
Senado Federal

02240 Quinta-feira 22
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NOTA:
Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegível, por favor
contatar pelos telefones (0-61) 311-3264/3269.

20:13'00 ABR/27

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

IDENTIFICAÇÃO : 55 21 2629402

DATA E HORA : A8R/27 20: 12

DURAÇf:iO : 01' 27"

MODO : G3/7200

PAGINA : 02

RESULTADO & CóDIGO: O. K.
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Em reiteração aos termos do, Oficio CEDP/36/2000, de 12 de abril
último, solicito a V. Ér a gentileza de' fornecer a este Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, com a maior brevidaqe 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
vistaS 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. Er meus protestos de
estima e consideração.

Quinta-feira 22 02245

SENADO FEDERAL

~fo/M:~w:[coro 7rlanrrr
Fls. 02.2.0 3 Ú

I

TERMO DE JUNTADA

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senado Federal, em 12 de maio de 2000.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Certifico que juntei nesta data, aos autos da
- Representação nO 2, de 1999, o laudo de periciamento de

documentos, e~aboradoelo Sr. Leonardo Rodrigues, Perito
Criminal, contendo d ze is folhas assina s e rubricadas.

E'i ~C-~ (Raimundo
Carreira Silva): Secretário-Geral da Mesa lavrei o presente"

Brasília,-9-de maio de 2000

Atenciosamente,
.-~ ---/~-

~
.---- -~-- "

~ é--'/"~~
~. SE ADOR RA..l\1EZ TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SENADO FEDERAL

DUUuODOSENADOFEDERAL-SUPLEMENTO

Senhor Ministro,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N° f5 12000

ExmO SI.
RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
Ministro do Desenvolvimento Agrário
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8° andar
BRASÍLIA -DF

GAIJINSTE DO l\1!NIST:~O I
8ECEBiDO I

t
~ [hi .4Q.JO.S~OD.Às1Q.:3Q.h I

! 2/oJJJ ? ~
~ ....::... '. 7{;{J;0 . . I
~- -
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LfcJNARVO 'ROVRIGUES perua
Yl.OY a..ut"oy d,et

S~ LUIZ ESTEVÃO
a-nt"~ cv cLi.artwbY~ ~

(V

DO LAUVO AOS AUTOS

LEONARDO RODRIGUES

?U 279; cenrrO; &o-iaAU.oA

CFP: 74.03Ó-060
F~: 062-224-0926 -212-3604

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

LEO/\'ARDO RODRiGUES
PERITO EM CRlMINALÍSTICA

Rua 2-1. n. 279. centro, CEP:í-l.030-060 - Goiânia-Goiás - Fones: 062-224-0926 - 212-360-1

SENADO FEDERAL
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V ----
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Loca4Y .dtY Incêndio; Mem1:Jro- ~
Idenr~UJ1t; Cur;o-~

E~ Senador Pr~~ da-C~~ Éf:tca; [!/

Decoro- Parlamenrar do- Egr-ég-úJ- Senado- FederalJ

R.-rw'J/n_nr (Lc~'( h-- I ~ /G~ 1 o~
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Df OLIVEIRA NETeJ)
V~f~

~cune-nr0;
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LEONARDO RODRIGUES
PERITO EM CRIMINALÍSTICA

Rua 2-1, n. 279, centro. CEP:7-1.030-060 - Goiânia-Goiá5- Fones: 062-22./-0926 - 212-360./

Quinta-feira 22 02249

"Ajustiça é cega, até que
elo compreenda osfatos".
(Benjamill Cantorde, J.D).

LEONARDO RODRIGUES
Perito em Criminalística

IAUDO DE EXAME DE DOCUMENTO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

LEONARDO RODRIGUES, ínfra-assínado,
Diretor do Instituto de Criminologia da Diretoria Geral da Polkia
Civil, Aposentado, Ex-Diretor do Instituto de Criminalistica, Ex-Perito
Criminal, Ex-Quúnico Legista, Prot VISitante da Academia Nacional
de POlicÜl, Prof. de Criminalistica da Academia da Policia Civü de
Goiás, Membro da Comissão Estadual de Campinas para exame do
caso Jabes RabeUo, Membro da Comissão multi-disciplinar que
determinou a causa do incêndio da SUFRAMA em Manaus, Membro
da Comissão multi-disciplinar que investigou o assassin...ato de. uma
familia no Espírito Santo, Membro Conferencista do l~ e 2~ Comitê de
Grafodocumentoscopia Nacional realizada em Belo Horizonte e
Curitiba em 1990 e 1992, respectivamente, Membro da Comissão
Examinadora para o provimento da disciplina de Criminalístka da
Facuidade de Direito da Universidade Católica de Goiás, Curso de
Especialização em Investigação Criminal e Levantamento de locais de
crimes da Academia Nacional de Policia, Curso de Especialização em
exame de documentos suspeitos realizados no Laboratório de
IdentifICação Cienti.fka do Escritório do Inspetor Postal Chefe dos
Estados Unidos da AméricaL Waslzington D. C, Farmacêutko
Bioquímico, Bel em Direito, Membro da International Association for
Identifu:ation, autor do Livro Falsificação de Documentos Antigos 
Guia Prático, Livraria Três Poderes, 1988.

Devidamente nomeado pelo Presidente da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, Senador RAlviES TABET, procedemos
ao exame de quatro documentos particulares, devendo ao final
responder aos quesitos formulados pelo relator do feito, Senador
JEFERSON PERES e pelo Senador ROMEU TUMA.

Após os exames prescritos pela praxe, apresentamos
o relatório pelos modos seguintes:

~N

LEONARDO'RODRIGUES )

Perito em Crimina/ística ~<.~:..f-, \ ~
Rua 24. n. 279. centro, CEP 74.030-060 Goiânia - Goiás - Fone: 62-224-092~f'Jl'-:., l.;i~i\.'

Fax. 212-3604 .~". (~, ~)() "j
SENADO FEDERAL .': ~:~1;;:
~~I:Ü".ae Decoro par1amen,l@r,~,-;;;'~"iY

.r '/Cer N0 r2 I 9-,._.... c.

~~~./~ yP -- ti

f

f:~~)

eiop:....

SENADO FEDERAL

Klo~ti~ :!oro ~aor;e:rt2r

Fls. e:.2..00..2 ,,// lI!

N~~'t~

pede"~ efPercvdefer~

t$'oiânta(~~ 10 de"mato-de-200o.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(Jl/opOY't~'REQUER Ctt e"cpedM;ãc- der ALVARÁ parcv
Le,yant~&d.cnt~ho-norár~per~
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280mm na perpendicular. No .lado direito
do documento, há duas peifurações
circulares e três sinais de uso de grampo.
No bordo superior há uma marca
deixada pelo uso de um clips, que sofreu
oxidação. Nas três primeira folhas, o
contrato é rubricado na parte inferior
por caneta dita esferográfica, com tinta
azul. Na quarta página, esúi.assinado
pelo outorgante, pelos representantes do
outorgante e da outorgada e
testemunhas, com canetas esferográficas.
azuis. No canto direito inferior do
documento, aparece a letra "A" feita à
lápis. Para maiores detalhes, ver a
reprocópia em anexo, sob o n. 1.

2.2. Trata-se de um Termo de Acordofirmado
entre (( Grupo OK" e a Saenco.. O
instrumento foi mecanografado no
anverso de quatro folhas,- de papel
branco, de uso do Grupo OK, medindo
210mm na li .... ·[zontal e 296mm na
perpendicular, com uma impressora a
jato de tinta. No rodapé, as três
primeiras folhas estão robrícadas com
caneta esferográfica e de ponta de feltro.
Na quarta página, há assinaturas
produzidas com canetas esferográficas e
ponta de feltro. No bordo esquerdo, há
duas perfurações circulares e sinais de
uso de grampos e clips, que sofreram
oxidação. Para maiores detalhes, ver a
cópia reprográfica em anexo, sob o n. 2.

2.3. Trata-se de um Contrato Particular de
Consolidação e Ajuste de Contratações e
acordos já efetivados, sob a modalidade
de encontro de contas, ante o
disposicionamen10 de recursos
financeiros em moeda nacional e
unidades imobiliárias, visando a
aquisição de imóveis rurais e outros

SE~'L~DO FEDERAL
R3e'ruv;e t:~ca eDeccro Pa'13l"6ntar
(iIW~ 1/1

Fls. ~ c2 /1;P
11

LEONARDO RODRIGUES
Perito em Criminalística

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -' SUPLEMENTO

LEONARDO~ODRlGUES

Perito em Criminalistica
Rua 24, n. 279, centro. CEP 74.030-060 Goiânia - Goiás - Fone: 62-224-0926

Fax:212-3604

2

Trata-se de um Contrato Particular de
Promessa de Venda e Compra de Imóvel
e outros pactos, sendo outorgante o
Grupo OK - Construções Incorporações
S/A e outorgada Monteiro de Barros
Construções e Incorporações Ltda,
lavrado em São Paulo aos 7 de abril de
1994. O texto do documento, foi
mecanografado em u111a impressora
mat,:icial, em quatro folhas -de papel,
medido 215mm na horizontal, por
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2.

Diversos parlamentares representaram em desfavor

do Senador LlJIZ ESTEJ;~40DE OLIvEIRA J.VETO, imputando-lhe
de atos ofensivos a ética e decoro parlamentar.

No decorrer da sindicância, procedida-por um comitê

nomeado pelo Presidente da Comissão de Ética e Decoro
aos autos da Sindicância apensados 04(quatro)

instrumentos conjuntamente com pareceres firmados
Peritos GUIDO DA· SILVA PEREIRA e CELSO

RIBEIRO DEL PICCHIA, que pela ausência de

anacronismos que indicassem que os tivessem sido

nrndl1zidos recentemente.
O relator do comitê de investigação solicitou, ao

Presidente da Comissão, a nomeação de
exames dos documentos. Atlen(.ten~cto

nomeado, da Comissão de Etica e
Parlamentar, aos exames solicitados."- ..

dos quesitos , a indagação a

cerca dos documentos, é se eles foram produzidos recentemente ou a

que ostentam.
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aI) papel, verificar a fibra de que foi frito, tipo de carga, uso de
substâncias fluorescentes, sinais de envelhecimento artificial, se o
texto mecanografado .ou manuscrito foi feito antes ou após o
desaparecimento da colagem, dimensões, marca d 'agua, raspagem
mecânica ou lavagem química.
a2) tinta, se ela existia à época, se apresenta substâncias que só
foram produzidas muito depois da data do documento, tipo de
envelhecimento da tinta.
a3) selos - eram eles usuais a data do documento, a tecnologia de
impressão usada nos mesmos já existiam a data do documento, as leis
fiscais da época exigiam o uso daquele selo.
a4) sinetes e cabeçalhos - eram eles usados e exigidos e estão
aplicados corretamente.
a5) desenhos dos caracteres tipográficos e dos dacli/otipos dos
mecanografos - eram eles existentes a época?

são:

A ciência, nos dias atuais, reconhece que não é
possível provar que uma teoria é verdadeira, mas, a recíproca,
provar que ela não é verdadeira é possível. (BUNGE).

Assim, não podemos provar, com os conhe~imentos

atuais, que determinado documento foi manuscrito, ou
mecanografado no dia 20 de agosto de 1976. Contudo, podemos
provar que ele, pelas suas características intrínsecas e extrínsecas foi
produzido em data mais recente, ou seja, que o documento apresenta
anacronismos que o tomam incompatível com a afirmativa de quefoi
produzida na data que ostenta.

"Um anacronismo pode ser melhor de:"crito como
algo que está 110 documento e que Ilão seria possível estar preSellte,
se ele tivesse sido prO(illzido a data que ostellt(L A descoberta l/e um
único allacrollismo, ésuficiellte para macuLar UJn dOCUnleJlto conto
unUl fillsificlIÇiio. "(cfe. WILSON R. HARRISO~\", '- Forelfery
Detectioil - A Pratkal GuMe - Frederick A Prlleger - Puhlitther .....
IVew York, 1964, p. 10).

a) As características extrínsecas a Sere"l examinadas

3. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DA BUSCA
DE ANACRONISMOS.
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pactos, datado de São Paulo 28de maio
de 1977. São intervenientes: a) Grupo
QK Construções Incorporações 8.A - b)
Monteiro de Barros Construções e
Incorporações Ltda. O instrumento foi
mecanografado no anverso de quatro
folhas, com impressora. a jato de tinta.
Nas três primeira laudas, no rodapé, há
rubricas produzidas por -aInetas ditas
esferográficas e na última página há
assinaturas por extenso, feitas com
canetas esferográficas. No bordo
esquerdo, há vinte e uma perfurações
retangulares e sinal de uso de quatro
grampos, que sofreram oxidação. Para
maiores_ detalhes, ver a cópia
reprográfica em anexo, sob o n. 3.

2.4. Trata-se de um Distrato Contratual,
firmado entre o Grupo OK Construções e
Incorporações SIA, como primeiro
contratante, e como segundo Montei;o de
Barros Construções e Incorporações
Lteia, datado de São Paulo, 30 de outubro
de 1997. O documento foi
mecanografado no anverso de duas
folhas, por uma impressora a jato de
tinta. Nas duas páginas, na parte
superior, há sinais de grampo e clips, que
sofreram oxidação e duas peifurações
nas laterais. No rodapé, há rubricas
fritas com caneta dita esferográfica e as
conhecidas por roUer-baI/. Para maiores
detalhes, ver a cópia reprográfica em
anexo, sob o n. 4.

Os documentos apresentam características de
envelhecimento natural e prima facie, não se nota nenhuma alteração
material, é dizer, lavagem química, raspagem mecânica, obliteração

e adição. ~i:
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de perquerir é il1frutifera. lVós devemos, é J'enlade, senzpre
nrl)Celáel'11U~S na base de probabilidade, porém, ter probabilidade é
ter algunul coisa, o que nós devemos buscar em todas os domilzios
do pell5tlnle1lto /zum/Ulo, não é certeza llhsoluta, porque essa é

(l IZÓS, co/no seres humanos, nUlS seguir um canlillho mais
Jnodesto, aquele que conduza a meios confiáveis de deternlÍnarnlos
{llT~~rel;lles graus de probabl1idade." (cfe. ELTON TRUEBLOOD,
General Plzilosoplzy, Nova York, 1963).

Apesar das conclusões que optam pela autenticidade
dos documentos examinados, serem apenas probabilísticos, podemos
ter um confiabilidade nelas. "A 'prova CirCllJlstllllcial, pelo
ellcadell111.ento dos fatos, su.a multiplicidade, sua convergência.
Itarmôrdca, pllra demonstração da verdtule oculta, pode produzir II

ceJ1el.a". (cfe. DE MEIVDONÇA, Páginas Jurídicas, H.
GARNIER, Livreiro Editor, Rio de .Ianeiro, 118, 1903).

Aliás, esta é a orientação cientifico ctolrllnanlte.
··Os termos "certeza" e "provável" descrevem os

J'ários graus de crençtl racional a respeito de uma proposição q!4e
acolhe-los.

Toda proposiçiio é falsa ou verdlu/eirll, porém, () que
nós teJnos delas, depellde de Ilossas circunstâncias; e ellquallto é
freqüentemente conveniente jalarl1los de proposições como certas

VI (.fI VU. VC::;,J. isso expressa uma relaçii.o que elas tem num
de cOlzhecfJllelltos... Toda probabilidadet situa-se num caminho elltre
(l LÍllpossibilidatle e a certeza; e é selnpre verdade dizer () gntu de
probabilidade que não é idêntico na inlpossibilidade ou certeza que
está entre elas. Assim, certeza, iJllpossibilidatle ou qualquer outro,
grau de proba.bilidade fOT/llaln unlO série ordenada. "(cje. .I.M.
KEY:V.';. A TREATl8E O.N PROBABIIJTY. ,14ACIVlILLA1V (a:.
C(J.~ L(}rulres~ 1929, p. 4~5 e 38).

SEi\:;'ÜJU FEDERJ..L
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Nos laudos trazidos a colação, foram examinadas
características intrínsecas e extrínsecas dos documentos.

As observações de Del Picchia ,quanto ao
envelhecimento do papel, variações morfocinéticas nos gtafismos,
dos papéis suportes, são corretas e estão dentro dos padrões
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b3) a títulos, pessoas, marcas de produtos, repartições,
usos, costumes, máquinas, técnicas em gerais, cargos ocupados pelas
pessoas, endereços, eventos, em ordem a apurar-se se tais elementos
estão bem situados no tempo e no espaço, ou se, ao revés contem

algum anacronismo.
Os resultados das pesquisas de autenticidade e

fidedignidade, pelo menos com os métodos atuais, somente tem valor
quando optarem pela inautenticidade e infidedignidade dos

documentos examinados devido a presença de anacronismo nos

documentos.
As opções de autenticidade e fidedignidade, somente

estabelecem uma probabilidade, um indício em linguagem jurídica,
da existência daquelas duas condições no documento.

..o fato de que lliio lellhanzos absoluta certe:;i2 il

re....peiIa de fU:JlItUlllll conclusão /zuJ1ul1za. Ili'io sign[ficl1 que ti wrefa
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e estilísticas - as formas e
estilísticas referem-se a estrutura fonético-morfológica, a grafia, as
abreviaturas e as significações dos vocábulos empregados no
documento, e bem assim, a concordância, e
colocação), usadas na construção da frase e ao sabor do modo do

dizer.

bJ) exame dos euremas - Euremas são "as formalidades, sejam
rituais, ou extrínsecas, sejam solenes ou intrinsecas, que se
necessárias para a perfeiçãO do próprio ato jurídico...O eurema, em
síntese, indica as prescrições formularias para a execução do ato".
(cfe. PLÁCIO E SILVA, Vocabulário Jurídico, vaI. 2, p. 641/642, v.

b) Características intrínsecas

a6) instrumentos gráficoS - um documento grafado com caneta

esferográfica, datado de J920, é falso.
a7) sistemas caligráficos - os sistemas caligráficos em uso no Brasil,
derivam de sistemas vigentes na Itália ou na
Modemamente, são usados nas escolas brasileiras, o sistema vertical,
que em J740 foi usado na Inglaterra e no período de J890 a 1900 nos
Estados Unidos da América. Para comprovar esta assertiva, basta
ver os cadernos de caligrafia de Francisco Viana, editados pela

Co.moanJi,ziaMe'ihcwaJnel1tos de São Paulo.
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princípio que MITHCHEL tinha usado para o exame de datas em
documentos escritos com tintas ferrogalicas.

CANTU observou que a tinta das canetas
esferográficas quando aplicadas não secavam imediatamente,
levavam em média doze(]2) anos para secarem totalmente. Então foi
verificado que aplicando-se uma gota de solvente sobre um traço
produzido com caneta esferográfica, ele iria liberar maior ou menor
quantidade de corante em função do tempo que tivesse sido aplicado
sobre o papel. Grafismos produzidos com tintas aplicadas_há pouco
tempo, liberariam mais corante do que tintas que estivessem há mais
tempo sobre o papel.

CANTU publicou as suas pesquisas em diversas
revistas científicas, e em 1984, RICHARD L. BRUNELLE e ROBERT
REED, publicaram o livro "FORENS/C EXAMINATION OF INK
AND PAPER", onde era amplamente explicada a técnica.

Contudo, eles salientaram que o método só era
aplicável para tintas com igual composição e só se prestava para
tintas com igual composição sobre papéis iguais.

A técnica usual, atualmente, é a seguinte: com um
instrumento adequado tira-se uma micro amostra, em uma linha
escrita no documento questionado, e da mesma maneira....tira-se uma
amostra em um outro documento escrito com tinta similar e papel
igual ao do questionado. Aplica-se o solvente sobre os dois
"conjêtes" e após a ação do solvente, verifica-se qual foi o
comportamento das tintas sob a ação do solvente.

As seguintes hipóteses podem surgir:
1. a liberação de corante é igual nas duas amostras, neste caso os

documentos devem ser de datas próximas ou muito próximas.
2. um dos documentos, libera mais tinta do que o outro. Este

documento, que liberar mais tinta, é o que foi grafado mais
recentemente.

3. os dois documentos não liberam tinta. A inferência a ser feita,
neste caso, é que ambos foram grafados há mais de 12 anos.

Os dados fornecidos pelo Perito Carlos Cuido
Pereira da Si/va, são consistentes com ta técnica descrita.

"A ciência moderna emprega um sistema de alto
policiamento para defender-se das fraudes e das pseudo-eiências.
Este sistema é composto de três fases:

a) revisão pelos pares (exame das técnicas por outros expertos, no
campo da perícia considerada).

b) Publicação das técnicas e resultados em revistas científicas W
I
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científicos adotados na atualidade. Ver ALBERT S. OSBORN,
Questioned Documents, Second Edition, Facsimile Reprodution 
Nelson Whall Co. Chicago, 1929, p. 579).

A perícia do perito Carlos Guido, versa sobre a
determinação da aplicação da data da tinta de caneta esferográfica
sobre os papéis suportes.

No começo do século .xx: MITCHAEL fez ensaios
para determinar a data de aplicação da tinta, que naquela época
eram as fe"ogalicas, verificando o tempo que o residuo da tinta
levaria para ser solubilizada por uma solução a 1% de ácido
oxálico.

I Em 1945, apareceu no mercado as chamadas canetas
esferográficas, que constavam de um tubo com uma esfera na ponta
que aplicava sobre o papel a tinta colocada dentro do tubo. As
primeiras tintas eram corantes orgânicos dispersados em ácido
oléico, também conhecido por Oleína. Essa tinta tinha diversos
inconvenientes. Havia o perigo de falsificação por transposição. Com
o passar do tempo, o ácido oléico difundia-se do anverso do papel
para o verso criando manchas e "colando 11 a página onde estava
escrito com a que lhe seguia.

Em 1950, uma nova geração de canetas
esferográficas surgiu. O solvente usado nelas fOi o glicol étilênico,
que não causava os inconvenientes do ácido oléico.

\ Assim, um documento grafado com esferográfica que
usasse glicol etilênico como solvente, não poderia ser datado de
1948, porquanto, naquela data não haviam canetas esferográficas
que usassem glicol etilênico como solvente.

Outras pesquisas surgiram, SOMERFORD, que foi
diretor do Laboratório dos Correios dos Estados Unidos, e SOUDER,
que foi diretor do Escritório de Pesos e Medidas dos Estados Unidos,
usaram cromatografia em papel para análises das tintas de
esferográficas..

HOFA1AN, da Polícia Cantonal de Zurique(Suíça),
examinou diferentes marcas de canetas esferográficas usando
também cromatografia em papel.

A partir de 1960, o InternaI Revenue Service
necessitava de uma técnica para datar documentos grafados com
esferográfica, devido as freqüentes fraudes no imposto de renda.

Em 1979, ANTONY CANTU, Diretor do Laboratório
de Armas Tabaco e Álcool, criou uma técnica baseada no mesmo
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4. Foram utilizados mais de um instrumento escriturador nas
aposições das rubricas e assináturas? Quanlas?

RESPOSTA: Sim, como mostra a diversidade de colorações entre
algumas assinaturas, a cromatografia de camada fina e as estriações
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5.2. Quesitos formulados pelo Senador Romeu Tuma.

outro perito também concluirá como nós", na mesma
COi'iil examinada". (cfe. HAROLD TUTHILL -llldivizualizatioll:
PrincipIes (uu/ Procedllres em Criminalistics - Ligtinig Powder Co.,
INC. Safem, Oregoll,

1. É possível determinar a idade absoluta dos documentos
questionados?

RESPOSTA: Não. Não são conhecidos, em documentoscopia,
processos que possibilitem determinar a idade ou séja, a
data exata, dia, mês e ano, em que o mesmo foi confeccionado.

3. Se positivo, quais os parâmetros necessários para se chegar à
conclusão de datação relativa dos documentos questionados?

RESPOSTA: São aqueles que já nos referimos no corpo do laudo.
Não havendo anacronismos, e o material do documento sendo
consistente com a data que nele aparece, ele épresumido autêntico

b) Em outras palavras, a perícia tem condições de assegurar, em
relação à data, que um documento NÃO foi forjado?
RESPOSTA: A indagação não é corretamente no âmbito da perícia.
Pois, isto importaria na determinação na idade abs.oluta do
documento para o que não temos técnica. Ademais, o documento
enviado a exame, goza da presunção de ser verdadeiro, e como já
explicamos, esta presunção será e/idido pela presença de
anacronismos no documento examinado.

2. Caso negativo, é possível determinar a idade relativa dos
documentos questionados?

RESPOSTA: Sim, peifeitamente. Se não encontrarmos nenhum
anacronismo que elida a presunção de autenticidade e fidedignidade
do documento, e o material usado nele é consistente com a data
aposta ao mesmo, só podemos inferir que o documento é autêntico e
fidedigno.

------------ -LEONARDO RODRrGUÊj-- -_._---.._-' -_._- ---- 11
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5. RESPOSTA

5.1. Quesitos formulados pelo Senador Jéfferson Péres.

a) É possível afirmar, sem margem de dúvidas, que determinado
documento foi feito na data que nele consta?

RESPOSTA: Afirmar que ele foi produzido na data que nele consta,
não é possível, como já esclarécemos. Pode-se afirmar com certeza
razoável que ele não foi produzido aquela data, sendo anterior ou
posterior a ela, pela presença de anacronismos.

O que é uma razoável certeza? ··:Vó.~· del'enlO.\·

restrillj;ir {[~. nossas cOlu.:lusiJes àquilo que e!;111n10S c(J/~fil1.llte que
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c) Ver{/icação da técnica por outros cienzistas, que deverão obter
dados consistentes com os do autor da técnica". (cfe· JOE
NICKlLL Forger..v De/ec/Íon, The Uni.versity Press ofKentucky,

1996. p. 21).
O método de CANTU tem ampla aplicação nos

Estados Unidos da América e foi aplicado a casos importantes que
citaremos apenas um - a investigação movida em desfavor de SPIRO
T. AGNEW, que era o vice-presidente dos Estados Unidos, aos tempo
que RlCHARD NIXON era o Presidente. -'.

Anteriormente, AGNEW tinha sido o Governador do
Estado de Maryland, e nesta condição ele nomeou uma pessoa de sua
confiança para diretor da Comissão de Estradas de Rodagem.

A função deste diretor, era selecionar as firmas
empreeteiras que constriiriam estradas de rodagem no Estado, sendo
as negociações finais conduzidas por pelo Governador. Uma certa
"contribuição" era sempre exigida de cada contratado.

Q~ando AGNEW foi eleito Vice-presidente da
República, ele continuou a exigir a "contribuição". Contudo, um dos
comparsas, não satisfeito com a parte que lhe cabia no botim,
denunciou o fato. Uma investigação foi iniciada e AGNEW em sua
defesa apresentou documentos que justificava havia
adquirido. Estes documentos foram submetidos ao exame de CANTU,
e quando confrontado com os resultados de que os documentos eram
anc .inicos, isto é, feitos posteriormente a data que deveriam ter
sft ::itos, (j AGNEW fez um acordo com a Procuradora da
Re: n fzca renunciando a Vice-presidência. O Presidente NlXON, de
acordo com a Constituição dos Estados Unidos, indicou GERALD
FORD para terminar o mandato que seria cumprido por AGNEW
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10. Os componentes voláteis são detectados na cromatografia?
RESPOSTA: Sim, desde que essa seja efetuada em temperatura
compatível com a não vaporização dos componentes voláteis.

9. Uma vez que não existe tinta padrão para a rea/izaçãQ da
cromatografia, esta apenas vai separar alguns ou todos os
componentes e possibilitando assim a perfeita distinção das tintas
questionadas?

RESPOSTA: Em exame cromatográficos (l'LC), efetuado por
profissional pabilitado, serão separados todos os componentes da
tinta ensaiada, assim, pennitindo a identificação dos componentes.

12. No presente caso os documentos estão datados e os exames
foram direcionados no sentido de comprovar ou não, mesmo que
relativamente, as datas neles apostas. Caso não estivessem datados e
não existisse a presunção de qualquer data, seria possível através dos
mesmos ensaios determinar que referidos documentos foram
confeccionados e assinados em 1994, 1996 e 1997?
RESPOSTA: Evidentemente sim, pois, se aqueles datado de 1997,
apresentassem uma extração de tinta, seria desde logo apontado
como mais recente, , ou seja, questões de dias ou semanas. Mas, uma
extração menos intensa de tinta, ante o emprego do reagente ou
eluente adequado (como aquele universal de NAGAOKA ISHIMODA,
diluído a 50%), indicaria perftitamente que não se tratava de un1
documento atual ou novo, mas compatível com a idade ,(~ se

LEONARDOIJ.ODRlGUES
Perito em Criminalística

Rua 24. n. 279, centro, CEP 74.030-060 Goiânia - Goiás -Fone: 62-224-0926
Fax:212-3604

LEONARDO RODRIGUES 13
Perito em Criminalística

11. Não seria necessária análises das tintas para identificação de
todos os componentes das fórmulas, uma vez que di[erente~ tintas
podem apresentar comportamento também difêrentes e assim os
ensaios de estratibilidade não poderiam dar resultados não
confiáveis?

RESPOSTA:, O processo de CANTU pressupõe que o documento
padrão e o documento motivo, sejam no mesmo tipo de papel e tinta.
Assim, ela só é aplicável a tintas iguais usadas em papéis iguais, a
análise é feita pelos métodos usuais em criminalística.

mesma marca ou caneta de marcas diferentes com tintas de
composições químicas semelhantes?

RESPOSTA: O exame será sempre da tinta, e não do instntmento
escriturador; uma mesma qualidade de tinta poderá ser usada em
centenas de documentos escrituradores.

8. Considerando que 02(duas) ou mais tintas pastosas ~ sejam
idênticas de acordo com a cromatografia de camada delgada.
Podem ser tintas de uma.única caneta, canetas diferentes da

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

LEONARDO RODRIGUES 12
Perito em Criminalística

7. Caso não seja possível, determinar a composição química e o tipo
de secagem, é seguro, por meio da estratibilidade das tintas,
afirmar que uma determinada tinta de massa pastosa foi aposta
no papel 01(um) ano após a outra? Quais são os parâmetros
empregados? Quais os fatores que podem interftrir nos

resultados?
RESPOSTA: Como esclarecemos, a determinação da data que o
documento foi escrito, é baseada na estratibilidade das tintas. É
claro, que usando somente um padrão, não será possível proceder
discriminação das, datas com alta acurância, mas utilizando uma
série de padrões de datas diferenciadas entre si, digamos, de quinze
em quinze dias, uma exatidãO maior será conseguida. É uma questão
de simples interpolação. O fator principal que irá intervir, sempre
aceitando que estamos examinando a mesma tinta aplicada no mesmo
papel, nos dois documentos, será o tempo decorrido da aplicação da
tinta e o métodO de arquivamento dos documentos..

LEONARDOIRODRIGUES
Perito em Criminalística

Rua 24. n. 279. centro, CEP 74.030-060 Goiânia - Goiás -Fone: 62-224-0926 ...;: .<,~~
Fax:212-3604 ·-1 r,,~Ç)
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5. Caso positivo, é possível identificar todos os componentes das
tintas das canetas utilizadas para rubricar e assinar nos

documentos questionados?
RESPOSTA: Sim, diversos meios podem ser usados, cromatografia
em camada fina, que discriminará os corantes usados nas tintas,
luminiscências induzida por laser, ou cromatograjia líq·uida de alta

pressão.

6. As tintas de massas pastosas das canetas esferográficas utilizadas
para rubricar e assinar os documentos questionados são de

secagem rápida ou lenta?
RESPOSTA: Os documentos estão assinados à esferográfica (uma
com hidrográfica), cuja pigmentaçãn é dispersa em glicol etilenico,
de secagem rápida. Somente as esferográficas, anteriores a 1950,
utilizavam como fase dispersante do corante, o ácido oléico, também

chamado oleína, que era de secagem lenta.

produzidas pelas esferas, que são diferentes entre si, como apontou o

perito Carlos Guido.
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É o relatório.
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com uma Hidade relativa" de três anos para o documento; sendo nos
mais antigos seria necessariamente inftrior, se não nu/á.

LEONA.RD01fl.ODRIGUES
Perito em Criminalística

Rua 24. n. 279, centro, CEP 74.030-060 Goiânia- Goiás-Fone: 62-224-0926
Fax:212-3604

13. Para determinação da idade relativa de documentos e/ou
assinaturas, um período compreendido de 07. 04.1994 e
30.10.1997, seria suficiente para que ocorressem transformações
significativas nos papéis a ponto de serem detectadas?

RESPOSTA: Opapel moderno, de fióra de celuloso, experimenta uma
oxidação em função de sua idade de fabricação, que vai
amarelecendo a medida que fica exposto ao calor, umidade e luz
solar, ou seja, a parâmetros que não se podem considerar com
segurança, pois, em função direta de sua guarda ou arquivamento,
mas, evidentemente passíveis de confronto com outras espécimes
conservados em idênticas condições.

14. Qual tempo estimado para que uma tinta pastosa de caneta
esferográfica seque completamente? Tendo sido (!s enspios
realizados em março de 2000, mais de 06(seis) anos após a
confecção do documento datado de 07.04.1994 e 03(três) anos
após a confecção do último datado de 30.10.1997, já não
estariam as tintas questionadas totalmente fIXadas e secas? Os
ensaios de estratibilidade seriam confiáveis, uma vez que após
determinado tempo as tintas completamente secas apresentaram
resultados semelhantes?

RESPOSTA: A estimativa da idade relativa dos escritos a
esferográfica, reside exatamente na constatação de que o traçado a
esferográfica (com veículo glicol-etileno), não seca de imediato, ou
seja, sua inter-reação com o papel suporte só se completa após
bastante tempo, de maneira que será possível provocar sua remoção
do papel por meio de solventes adequados (os Heluentes ", assim
provocando sua "estratibilidade ''), que se tem verificado
experimentalmente com algumas delas, ser possível após doze
catorze anos de sua aposição ao papel. E desde que completamente
secas sua estratibilidade é nuia. Assim, e no caso apontado, se o
lançamento a esferográfica datado de 1997 apresentasse
estratibilidade muito fraca, ou mesmo nula ao eluente apropriado
(Nagaoka e Shimoda, a 50%), esta seria peifeitamente compatível

apresentava, 1997. E para aquele datado de 1996, e notadamente
1994, a eluição deveria apresentar extração praticamente incolores,
ou seja, nula. O professor Antônio Carlos Villanova, apresentou, se
não estamos enganado, em 1998, uma modificação a técnica de
CANTU, que conduz aos mesmos resultados dos aqui eliciados.

LEONARDO RODRIGUES 14
Perito em Criminalística
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Parágr.lfo l!nico

CONTRATO PARTICl~AR' DE
PROl\1ESSA DE VENDA E COI\1PRA
DE Th1ÓVEL E OUTROS PACTOS~ na
forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de píornessa de venda e compra, de um lado,
na qualidade de Pronrit~nte Outorgante Vendedor~ adiante designada simplesmente
OlJTORGA1~lE, GRUPO OK - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, com
se.de 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 Socia~

pelo seu Diretor Presidente Uno Nfartins Pinto e, de outro lado na qualidade de Promitente
Outürgada Compradora, adiante designada simplesmente OurORGADA, MONTEIRO
DE BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LmA., com sede na Rua
Sete de Abr.J nC!. 342 - 3°, andar, nesta Cidade, inscrita no CGC sob o n(l.
67.395.202!OOOl-50~ neste ato representada, na forma do seu Contrato Socia~ por seu
Diretor Presidente~ Or. Fábio 1ifonteiro de Barros Filho, resolvem, de comum acordo:
ajustar a presente contratação de venda e compra, mediante as cláusulas e condições
adiante elencadas. '- ..

CL.4.USu"LÃ. PR.L\,fEIRA: A OUTORGANTE, através da escritura pública de compra
e venda iavrada no 1°. Oficio de. Notas da Cidade de Brasilia - DF~ no Livro n;) 1437, ás
:fls. 075: em 15.08.88, devidamente registrada nas matriculas nOs~ 94.900 e 98.899 do 18°,
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP~ adquiriu, em condomínio com a
empresa Argon - Comércio e Construções Lt~ (CGC/lvIF n°. 00.531.608/00047-95),
dois imóveis designados como: (a) o prJ!Ileiro~ um terreno situado na Estrada que liga
Santo ao Bairro Taboão~ no 13° Subdistrito: Butantã, com a áre:l de 16.795:00 metros
quadradoi. ou 1,5795 ha.: cujas meàidas e confrontações são as constantes da m.atricub n°
98.899 do ISO Registro de Imóveis desta Comarca; e, (b) o segundo, um terreno no Bairro
dê Taboão, no 13° Subdistn!o, Butantâ: com 3 área total de 21 .573~OO metros quadrados:
ou 21.573 ha.. cujo rotciío é o constante da matricula nO. 94.900 do já ci'bdo Cartório de
Registro ImohiliáIio.

A OtTTORGA.NTE de.c.lara que ambos os terrenos descritos eram cadastrados pela
Prefeitura l\'lunicipal de São Paulo - SP sob o Contnbuinte n° 171.224.0001-7~ e foram
objeto de remembrat'1iento~ originando a matricula nO 106.877 do 18° Registro de Imóveis

~-desta.J~gmarc~ em confonnidade com o I\1andado subscrito em 20.1 L90~ pela Escri~....ã
Diretor~-·Rul..li·-tvfuzzacoratti da Silv~ do Cartório do 10 Oficio, e assinado pelo ~fM Juiz
de Direito. Df. Francisco Eduardo Loureiro. da i a "\iara. ambos de Registr~b1icos do

Fõrum João Mendes Junior, desta Capital, eSentença de 15.10.90, extr"aíd~:~~"

LEONARDO RODRIGUES 16
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A OlTfORGA.NTE se obriga a manter senipre em dia, até a data da lavratura da escritura
mencionada nesta Cláusula, independenternenté::;do..custeio pebt· Argon - Comércio e
Construç5es 4cia., os impostDS, taxas e contribuições' que. onerem a· totalidade do imóvel
refel'ido no pái'ágrafo Único da Cláusula. Primeira, deste.

CLÁUSl3LA OITAVA : A Ol.TTORG.~"!E se obrig~ tarnbérr~ ~ não gravar a. fração
ideal de 50~'Q (cinqüenta por cento) do imóvel remembrado em objelO~ a qualquer iÍtulo~

pretexto ou rnotivação~ mantendo-o sempre desonerado de ônus e obrigações para com
tercerrú$.

\.. l..::"-'l..l..'LJ'-·.LJ~SEXTA. =: A OlTTÜRGAD.A; será imitida, pela OlJTORGA..l\iTE~ na posse
6· fração ideal do imóvel em objeto, bem como daquela· que corresponde ao ten'eno
retendo na Cláusula Segun~ deste msrrumento, no ato da m\'I'atura da escritura de venÓ2 e
compr~: qUJndo pass.aci â arcar, nJ proporciónali,L1dc dn=-Cta da :fu1ção ideal ora prnmetida
vender, com todos os encargos que venham a recair sobre o imóvel a partir daquela data,

Parágrafo Único

CLÁUSDl..À SÉTI1\.·iA : A OlJTORQ.A-.i\TTE. se comprDmete e se obriga: para o :fim
específico de possibilitar a lavra~ da':~~tura públicl de venda e compr~ após a devida
quitação do preço total avem;~,d9 ~.CláúSúla·Terceir~ a apresen.tar, no prazo de 20 (vif1te)
dias após o recebimento por .eSCritO da:: ~1icitaç.ãq feita pela O{3TORG.illA, tDdas as
certidões pievis&as enl lei das·: CoríÍa,r~· do foro do imóvel e de sua sede, além de
quaisquer outros documentos que ven.haffi a ser exigidos por determinaçãe legal,"de fonna
a não penlú.tir qu<üquer ÍIrrpvdimenlo para a efetÍ\.-ação do ato jU#dic.o transiativo da
proprie6de e seu conseqüente fcw.stro i1º~Ç~9R?~ c,!çrR~~, Imob.ilikiv.

CLÁl.;Sl1.JÁ NO:\'A : O d~scümpillll~.tt0 de qualquer wndição e/ou situa~ão exprcssas
nãS clJu:-:ulas des!e msT..!!!!e!1!O; ind.."'Pe!lder!tememe d2s medidns judi:i21s ou extnjudiciais
que sejam ei:entuahnenie necessár...as para lClt·ir a termo tltlal a presente corrtrat4ção~

implicar5 n~ obrigaç.ão do OlJTORGft...T'frE ao pagamento ã OCTORGADA de uma
muim p:;;naI con[r~Huai ct~ 2Ü'~·ó CV:lIHê por cer..rD) s0br~ 0 "\/3ior çiesta oper~"'.iio L-LlobiIiária
corrigi&. monetariamente; com base na variação c2mbia.i do dÓlar oficiai norte-arnerica.l1o~

praticadl? Jl() dia anterior aü do pagamento, ac.rescü:la ri", juros de. 1 %(um por ~ento.) ao
m~s~ ãré a âau áo efeúvo adimpkmento.

;:;t~~;~;~~\~~;~~d;~: p~~~~:s.::~~;:;:·h~~~;~ ;';;e~~~~}e\'cgi,.~l e !i\
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cLAvsr."1...A QF..illTA : Ass~ consolidando a negociaç30 referida na Cláusula
acima~ com a presentemente efetivada na (láusuia Terceir~ fica cerro que o

da '....enda ê compra pactlllda passa a ser a fração ideal total dê 50~'~ (cinqüenta por
cento) de ambos 05 terrenos indicados no caput da Cláusula Primeira, que constituem o
lmóve} reti:O jdentilicado na Parágrafo Único da Cláusula Primeiró; deste.

3) a importância de CR$ 925.000.000,00 (novecentos e v1Jite e cinco :m:i1hões cruzeiros
reais), neste ato~ pelo que: a OurORGAr~ dá plena quitação i OL:l'ORGADA do
valor recebido: c.

CL.4..VSl''LA Ql.1.:"'\lA : A Ol~ORGAJ.'\ilE decma, ta!i.1bé~.., qUG; Cln acaraUlcnID a
dispositivo kg.al (artigos ó32 e 633 do C-ódígo Civil\ of\.~eceu a retro mencionada
condênninJ .-\rgon - Com~rcio e Construções Ltda.~ lllSClit3 no CGC/1!F sob o n<'.
?05.316.081.;OOGl-95_ (} dire~~ de p~·eferêllcia p_al'a a aqllli;içli0 dafr.açãr·~l;;al ~b.~eto deste.
TI"AStromento. J qUJl r130 maniíestoll mteresse, r.1'lo havendo 7 destm1e. qU.11cJuer obice parJ J,.

detivaç.ãa dest.:. n~g(}'~i:1Ç20 mlObiliáJ:ia

b) o saldo, no vaior de CRS 567.427.000,00 (quinhentos e sesserlJa e sete milhões~

te e sete mil cruzeiros reais), J ser atualizado com base na variação da
cotação comercial do dólar norte-americano no dia anterior à da efetiVação do pagamento:
acrescido dos juros de 1 ~J~ (um por cento) ao mês pro rata die: será pago até o dia 30 de
junho d~ 1994,

CLÁUSL~A L~~~L~

fonna· de direito:, na qualidade de propn~~tà:rLa

(cinqüenta cento) do terreno na letra I.4b~

que está e desembaraçado de pessoas e coisas, bem como de gravames judiciais e
extrajudíciais~ além de de impostos. e taxas _até a presente data, n1rnl'rne:lt": ·verln~·'1i!

neste ato, oi se obriga a comprá-lo, pdo preço certo e ajustado de
CR$ 1 .492.427.000,00 (hum quatrocentos e noventa e dois milhões, quatrocentos
e -vi.nte e sete mil cruzeiros reais)~ a ser pago da seguinte fonna:

CLÃUSlJLA SEG"lJNDA : A OUTORGAl\llE~ em 08 de maio de 1992, prometeu
vender para a Ol"iTORGADA a fração ideal de 50~b do terreno identificado na letra~'a~' .
do .caput da Cláu.sula. Plimeira,CUjo valor. já foi integraL."!lente recebidÓ~ pelo que a
OfJTORGAi'rrE ratifica, pelo presente, a sua Plena quitação, nada mais tendo a reclamar
ou pleitear no que conceme à dita Ilef!ociacão imobiliária.

Keh!lCaçaO de Área e l.Jniíicação (Pr~~ss6 nÓ
a nfoDáeciria-condômina, Argon - COlnérciq e.~ns~.lções
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TER!~O DE ACORDO
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o presente Termo de Acordo se refere ao
empreendimento denominado Terminal jntermodai de Cargas
Santo Antônio, situado em Duque De Caxias - RJ, e considerando:

A - que o Grupo OK e a Saenco tiveram suas participações, desde
fevereiro de 1994, através de alocação de pessoaJ 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

1
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 Termina!:

c - que c Grupo OK e a Saenco cumpriíam com todas as suas
tarefas e obrigações acordadas;

8 - que, durante o período de atuação do Grupo OK e Saenco na
participação do empreendimento foram envidados todos os
esforços para a sua v~abmzação e inlplantação;

o - que a Monteiío de Baíras necessita acoplar novo parceiro
comercial com expeiiência na área de operação e logística de
carga para atender as novas necessidades qf1~ futuros ~uárjos
do empreendimento; e, "'<-: :' /'. i \
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CLÁUSULA DÉCI~1APRThfEIR:\ : Fica eleito o Foro da COITh1rCa de São Paulo - SP,
com exclusão de qualquer outro, por mais pr.h..i1egi2do que seja cu venha a ser, para dirimir
quaisquer conirov6rsi~' oriunda:s do present~ instrumento.

.A.ssw~ per estarem justos e acordados, na melhor forma de direito, assinam o
presente instrumento em 02 (duas) \ri~s de igual teor efo~ na presença &s testemUfl..h.as
abai..xo identi:ficadas.

TESTE);fl~1{AS :

~ ..c.,_'__'_'

/"- ;" / ; .:- :;-'./ /// .~
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Tarnbén\ comparece no presente Terme de Acordo. o
Dr. Fãhio rv1ontei r t"J de Saíras Filho; brasileiro; casado. ernpfesárjo~

n('\ri~rin, ri~ ç'.~rt~ir~ riB kh:~ntldade nO 5 808 310-9. eXDedida oe~êJ ~ ~.. • _. - _. -, •• -' ~ _. - •••. • .. • ... I t I

SSP-SP: ir:schto 0(\ CPF/fv1F sob O nO. 895 ÇJ04.. 738-49;
r1~~;!""'iii~~~ nocr~ r:i,...{~r{.o n~ Q: IQ ~tOt&::l r{~ Ahril n~ ~.d:? - ~Q ~nr1~r
._ "J"• .... ~ '- •.• _"...... ':. ,_ . - '_0 ... ,-'_'" _, - ... - - _~ I . I _, .. _ _ __ _ _ .. _ _. _ • .._..... .., .. _ .. _ _ _.. ••

;::2:3, ;;·3 qL:2!:d2de de f~2dc; e p:ir:cipa! pagado:} sc+deriarnente
r~spc0s.á'/ej pe10 ad:mp!ementa da obrigação, prestar garsntí:3
fideijussóris do cumprirnênto de ora pactuado l 2çamb8.fCadQ~.:

inclusive~ os ê\!entuais ônus necessáíios às despesas .iudldais,
inciüsi·-ie os i-10!iC;-á;-~os advQcat~cjosl renunciando, riOS teímos de
ar1lgo 1.4;2, inci:SGs ; e H, do Código CivH, dO bEiiefidú de ürdei":"1

i6serto no artigo ·í ,491 do rnesmo djpionla/~jegal, tern corriO ao
artigo! .499 do mesmo diploma legal. (:

~",.;,,:}-:,.:j
"-'

Aiiid2: r;ã ocorrência da hipótese ds r.e dia 30 de junho

~~8;~~:O~ ~a~~~~t~~oeO~ ~~:~~~o ;~~~~':;s~;Oj;';~~~i~~;:
peia ~v1onieif0 de Barros a prOíTiOVel, para f~ns do seu
recebirnento: 2 cümpeÍente ação judicial executiva, rnesrno que
concernente a saido devedor, seja de quajquer rnoníante, quandor

entac, será acrescido ao vstor em débito, a muita de 'íOC;o (ãez por
cento) sobre o valor total apurado peta contraprestação do
senriços aqui a!udidos, juros contratuais de 40/0 (quatíopor cento)
ao mês pro rata die, além das despesas e custas judiciais e
honorários advocatícios, estes na base de 20~~ ou no percentua1
que vier ser arb~trado judicialmente.

A qUitação operar-se-á; automatjcamente~ com o
f)8.g8mAnto integral do vaior aqui estabelecido: quando não caberá
f~Gjrr::')cament8' ~s partes ora comparecentes ao present.e: nada
~~Ú3 ft?c:1e.m?r8!0: a que t}tu~0 e pretexto for: em qualquer--époc8:
re!2.tiv9merte à p8rtidpação do Grupo rJK e Saenco no
Empreendimef1!0 Termina! !ntermoda! de Cargas Santo Antônio.

Junho

JI.'lUl:.IJl.JI.'-'J'''-''U'JI..ll.n.l.'1.6

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, jures mensaIs de 3,5%i (três inteiros e cinco
déômos por cento) 1 desde esta data até a da efetivação do
pagamento ora acordado, considerando-se,. como prazo
terminativo e impíorrogávei o dia 30 de junho de t997. Fica
facültado à i\;1onteiro de Barros efetuar o pagamento enl parcelas,
tantas quantas ror de seu interesse, observando-se
obrigatoriamente a apiicação da parcela de aqui acordada
pro rata die e o termo final também aQui ou seia_ 30 de

de 1997.
Sf~··~,DO FEDERAL

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

E - que 1 aliado ao interesse da Monteiro de Barros acima
formulado, o Grupo OK e a Saenco ,haja vista o tempo decorrido
e â necessidade de serem apartados mais recursos financeiros e
a continu\dade· de disposicionarnento de pessoal para atingimento
do não teve mais interesse na continuidade· da sua
participação a partir de de 1996;

para cumprImento do presente acordo,' a
Monteiro de Barros Empreendimentos imobiliários e Participaçôes
S/A se a pagar ao OK - e
f J /,,",''''1 t-I'V! (;;IVV";,-.;J SIA e a Saenco - Saneamento e Construção Ltda ,
até o dia 30 de junho de 1996: podendo ser de uma só vez ou em

a de R$ 8.320.000,00 (oito milhões,
trezentos e vinte mil reais), a ser acrescida da parcela de juros de
2,50/0 (dois rnteiros e cinco décimos por cento) ao mês, pro rata

título dos prestados, da alocação de pessoal, do
reemboiso de despesas efetuadas e da expectativa de lucro na
implantação e exploração do emoreendimento.

o lifUPO OK e Saenco , e a Monteiro de Barros resolvem
desconstituir suas rec{procas obrigações junto ao
empreendimento em objeto, pelo que esta ú!tima efetuará o
paQaim~9n~ro àqueie, no valor apurado de- comum acordo, até a data
limite de 30.06.96.

02270 Quinta-feira 22



o Grupo Ok e a Saenco se comprornetem, ainda, a
oermanecer na mantença ào sigilo sobre todas as informações e
oroietos reiativos ao empreendimento. bem como do modus
faciendi do desfazimento da parceria comerdai para a 'implantação
do mesmo e do vaiores incoíridos.

Quinta-feira 22 02273DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

cLÁUSULA SEXTA
A SEGUNDA CONTRATANTE efetuou diversos pagamentos à PRIMEIRA
CONTRATANTE, referentes: (a) à cessão de direitos sobre os imóveis do já
mencionado Anexo IV; e: (b) a título de reembolso, porque a ônu§ da
Primeira Contratante, relativamente às gl~bas de terras rurais em objeto,
concernente às despesas dos custos de manutenção: compreendendo,
dentre outros: segurança e vigilância, da execução de vias de acesso, da
cnlocaçãc de cercas das glebas de terras rurais, do desmatamento de parte
das glebas e da formação de pastos, além dos serviços topográficos e
levantamentos planialtimétricos: e pagamentos de natureza fiscal.

cLÁUSULA QUINTA
Também: nesta data, foi lavrada a Escritura de Venda e Compra e Dação em
Pagamento no 27°. Tabelionato de Notas 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 social), (b) como compradora, a
Agropecuária Fazendas Reunidas S/A, também integrante do Grupo
Monteiro de Barros, e (c) como outorgante dadora a PRIMEIRA
CONTRATANTE, no importe de R$ 2.828.628,85: sendo R$ 2.728.628,85
em moeda corrente, considerado o valor histórico, e R$ 100.000,00 em
áação 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 (1.289A3 ha), Tamarana (4.235,00
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 (3.206,29 ha.), e Santo Antônio (2.182:27 ha.).

REPROCÓPIA N. 9

- Agropecuária e Participações Ltda., a qual integra o Grupo Monteiro de
Barros, que se confessou devedora da PRIMEIRA CONTRATANTE do
importe de 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, objeto 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 Terezinha
(6.079,26 ha.).

Parágrafo Primeiro
Sobre os importes financeiros referidos no caput desta Cláusula foram
praticados juros de 3% (três por cento) ao mês, pro rata die, al~ da

atüali~~::07m base na~;~dO dólarOO(~:~\(
.~ ~ ~ SENADO FEDERAL

"~~ C1!Ef:ZDecoro~!r
SCRS 514 - Bloco B - loia 59 - CEP 70.380 Brcsftio-DF· Fone: PA8X~6000.:, ielex: ~

,... 'J.'Q(r:'4 ".,

SENADO FEDERAL

?ertpe;tiZDecoro Pj

Fls. t:::2~ 6$ oJ"

~
// ~

. )~.,-ir, 0:.L.::. ..... ~ (-- /)
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REPROCÓPIA N. 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

TESTEFv1~~~J;~.

/v,ç'}l~;"

S&0 Pau~o - SP, 01 de marco de 1996......--... ~

","" )
~// /' /~;- _....:-=-=-=---- '

~,; 4~---:"-- ~-;:2- ~
,/ ~/ ~ \ ..~---"

~;~,~~~~trt:çõese lncer;

:;C!~;i1F nO. 01.535.168/0001-=-06
K.L: SAU!SUL - Edificio OAB - 1

B;s,~j~}DF ./'<~_ o'

i L./'/~~-:7~~;,)
- \.~--:~ • ~~-".~ _.~ ~ -. 'o

~aenco~aneamentoe ~onstruçoes LIdE.

Ltno hAartins P\nto
CGClIv1F no. 26.424.275iOOOl-46

'fg~~:~~:!~:U:~~~i~;~':'C2:' ioi;{~~:49 ...

_." ....
r:- ..:.:... :"" ~ .-"\ .-.; .-' :,...... ~ -. o,.. -r"'"'- ~ c·; ~~ ,...
, ..:....;..., '-'\ _"--" •• ~ '-' ........ ,. '..;,.,:. ". li~."..;

I ..... ~_.,.....;'?-.::.":' ._ ~, ~: ~o-:~ ~~:.: tf'o.!':r-.J! ~~
.....,·vvi ,v~~ j t ... vv. v;.;-r .. vvv;vvv • -&-, ;

E,·';d .. RU8 ::;.6t,:; dê P\brí: t{'. 342 .. Con1üi,t0 ~ :y:'. 2í;~J;'

São ?~uiü - 52

:::'i!.\

:\ ~'; ~ .' ..' ..,/~ ;'" .;-.....• ..; .-/. ':," " ..~ . "." ..
. .

~l:~:e;:c de 8s,'rcs =m~reer.::::'T1e;;tcô !""Ç,b;:2.~;ÇS e Ps;t'::r;a;5es

" Df.~~:.(:()8.Q.º-~'
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Nesta data: a Escritura de Venda e Compra e Confissão de Divida
no 27°. Tabelionato de Notas da Comarca desta Capital, no Livro n°. 1.208,
às fis. B6~ figurando como vendedora a ora (já incorporada e
com sua nova denominação social), e, como a emoresaRecreio

A VENDEDORA, denominada Companhia 'de Desenvolvimento Araguaia 
Codeara~ inscrita no CGCIMF sob o n°. 03.631.397/0001-08, com sede na
C~dade 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 - COOEARA S/A,
com inscrição no CGCJMF sob o n°. 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 instrum_ento, abaixo mencionadas.

REPROCÓPIA

dação em pagamento: em favor da daqueles imóveis por esta
indicados, tomando-se, assim: de sua propriedade: tudo como pactuado no
mencionado Contrato de Compromisso.

Da totalidade da referida área de 53.964 ha. referida na Cláusula Primeira
acima, após feito o levantamento topográfico pela VENDEDOAA~ 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

promovido o desmembramento da área rural em objeto
(53.750,45 ha.), em 12 (doze) glebas de terras rurais, estando devidamente
registradas na matrícula n~. 11.300 do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de São Félix do Araguaia - MT, na qual estão perfeitamente
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 (1.289,43 ha.), e) Fazenda Tamarana

.' (4.235,00 ha.), f) Fazenda São Paulo (1.838,80 ha.), g) Fazenda Rio
. Crisóstomo (8.659,35 ha), h) Fazenda Nossa Senhora (4.235100 ha) i)

Fazenda Santana (4.490,78 ha.), j) Fazenda Reunidas (6.307,97 ha.), 1)
Fazenda Santo Estevão (3.206:29 ha.), e m) Fazenda Santo Antônio
(2. 182,27 ha.). Em conseqüência, por consolidação, o objeto do presente
instrumento versa sobre as 12 (doze) glebas .ora identificadas.

{
SCRS 514 - BlOCO B - loia 59 - CEP 70.380 Brastlia - DF -
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C'S CONTRATANTES se declaram ptena e reciprocament.e satisrei::os CG:f~

/,,'
#,J""''':

P3rágr..~ç.~§~tJr~º

f~:0~t~~0C: das despesas apl:r2das: ac~m8 rne~-:,c;:or;ajaSt resta ~mpaqc.

cB;cu;ado 0e~ta da[â G va~G: de R$ 580.DGO,OG (quhhenta3 s- c~~enta mf~

:e2iS! !=~10 que i:p..ste Rto e 118 meihor to:ma de direito, a SEGUNDA
CONTRATANTE se confessa dev9àor2 2 PRiMEIRA CONTRATANTE CB
cita ifilPcrfancia, a quai será oaga ãté G dia 3D de dezernbro ce 199;_
acrescidô de juros de 3~í~ (três p(:f CSDlG) au :n6S~ pro rata ci;e

.,/•..,r-

°arãarafa T€rceiro

';:~-:e; ;:~:.:~~.>:) ste .~.. d~a ·3~:~· ~je li)rir;;~ as 19'84 .. tant(} ~efaI.~\{a.n::ente à ~:essã':: d~

::i:e~tc;5 ;~~5;~a ::;;;)~ ~j~5~j6 Q ~j~2i 22 ;j~; d0L8fTit:fO ;je ! 99~3; dais :ja t.:Gr:tr2taç;2~:~,

~~';~:;;a~: C8f:1::: ~e~gti\~a~B~tB a~~ ree~=.c~~GS (~e!ra -t;:); ::esde 2: jata d~':5

-=-~-~~~·'.js..~ls 0es=~~b0~S0~ /~: ~).:;r:~= ~~s ~je jt~~h.~ :jB 18S/~ S8fT~8nt2 1J::::-r~s!..j (:
.~;;;zi~~~r~Q o;:: r2J:;' ;~& .;~);QS GOS t6r;T~Ct3 0f~ ;:la~:r~.J2d0S.

cLAUSULA SÉTIMA

:-:~~/:: ~~·r;s-;-.:c..

C~~C G pagamentc da df'/ida c~nfassada no Pa:âgr3fo Ssguf1dc antena;""; n20
~S-0hê sido :r!-:egrafmente efetua0:; até Q dia 3D de deze~trc de 1997, 2

PRiMEiRA CONTRATANTE promoverá pare fins de SP.!,.! recebimento: 3.

~~~~~:~:~c~~~i~~~C~~ai~~:~;~~ta~t:~'~~a~~~, ~~~~:~ea~e:~~~~~
va;or em aébitc,. 8 multa de 10% (dez por cento) sobre 8 vaior tetal da divida
:):8 cor?fessê0ô e a taxõ. ':1€- jures de ~j'7~ (três por cento) ao mês: pro rata die.

'::.:.: c:ir:d::i'::i":ants:s f!nanG2;í2S e a::iministrst\/2s, QU5 nc(~eiani 0 presente
:::3::...l~e:!t-:. (;2 conso!idação e a~uste. cons~de;anj.Q-o flrrnê 2 ;,.~aH0SC par:::

!')~j0S os efefto~ 0e d~!"eitc. S2r1t~~2 como p!enamente válida 2 Gb:iga~c

i'-i~er·(.a nã Ciáusi.J;a \1 - 6 do COn!:2!Q referiD0 r:a CléusU13 P:ime:f8. deste

::~·:essa;s~

:-:':LÃUSULA.orrt,vn
:: o:-.:;sei'te ;iiS~;-Ui7!2j";-;'0 ·:~iet·j8d:~':?íl1 ~~1'8~er 1f r€'vcgávei e !;-ret:2:3"-./s1 S
t~r;~":q3t6:-:r; ~0~ CONTRATANTES e::<teT12.~;/;:-~

SCRS s:~ . :l~:;~ ~ - ~c~-c 59 ~ CEP 70.380 B!~sHi~.Df • F~~e: ?ÀSX {06:) 245.6000 • TeleA: ói i5vy
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Gru OK - Construções e Incorporações S/A

~. r~\~TRA~~( .t':1
Monteiro~~ Ba~; Cons (~~td}
SEGUNDA CO;fRATA~s eIncot~ L ,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

São Paulo - SP, 28 de maio de 1997

, Assim, por estarem justos e ~cordados, na
melhor forma de·direita, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

\

( \ i\ "I
2) \. '\:.1 i

\ :-"'-'-'~" '~ i-

1. \ S~ .'\ S~ s~;( S"~ I ,

TESTEMUNHAS/' / (' ,.1
, ,.~/.!'/...:'// /1/7"\

1) ç# ':#//;}.' ,.' /
c/. , .

cLÁUSULA NONA
Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo - SP1 com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente instrumento.

SCRS 514 - 810eo B • Loia 59 • CEP 70.380 BrcslliCl - DF - Fone: PABX (061) 245·6000 - Telex: 61 1599
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cLÁUSULA PRIMEIRA
As ora CONTRATANTES, através do Contrato de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel finnado, em 22 de dezembro de 1993, com a
VENDEDORA, se comprometeram 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 Município de
Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso, devidamente transcrita sob, o nO.
de ordem 12.201, no Livro 3-T (Registro Torrens): no Cartório do Primeiro
Ofício da Comarca de Barra do Garça - MT, cujo pa~ento operar-5e-ia
com o produto da venda dos imóveis de propriedade e1d1~sSiva da PRIME~
CONTRATANTE identificados no Anexo IV do Contrato,\ ui referido~ou J;6ela

/ ' ,I

tu

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.l'UJrnvIL,VCJ..t'1. N.12

CONTRATO PARTICULA .,;)E CONSOUDACÃO E AJUSTE DE
CONTRATACÕES E ACORDOS JÁ EFETIVADOS.. SOB A MODAUDADE

DE ENCONTRO DE CONTAS, ANTE O DISPOSICIONAMENTO DE
RECURSOS FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAL E UNIDADES

IMOBILIÁRIAS. 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 EINCORPORAÇÕES S/A, com sede na Cidade de Brasília
- DF, Edifício OAB - 12°. Andar, inscrita no CGCJMF sob o nO.
01.535. 160/0001-06: neste ato representâda, 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 LTOA.: com sede na Rua Sete de Abril Q.0. 342 - 3°.
Andar, nesta Cidade: inscrita no CGCIMF sob o nO. 67.395.20210001-50,
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 finanCéiros em moeda
nacional e unidades imobiliárias, que viabilizaram a aquisição de imóvel rural
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGUAIA: daqui por diante

-designada simplesmente VENDEDORA: com sede na Cidade de Santa
Terezinha - MT, na Fazenda Santa Therezinha, inscrita no CGCIMF sob o nO.
03.631.397/0001-08: mediante as cláusulas e condições adiante elencadas.

SENADÔ FEÕEfiAl
C~e l:fica e Decoro Parlamentar
, NCZ /7?

SCRS 514 - 810eo B - Loja 59 - CEP 70.380 BrClsfliCl- Df • fone: PAB'~~61) 245.6000 .l!1.e~6~7p'\
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h)'
,..... ."~ ........ ~ DE BARROS CONSTRUqOES E INCORPORAÇOES LTDA.

de Barros Filho - Diretor Presidente

de seus direitos e haveres, dão-se mutuamente a mais rasa, geral e irrevogável quitação
nada mais exigirem em relação aos compromissos distrata~os e seu objeto, nem com

Ifundamento no presente instrumento, celebrado em caráter irrevogável e irretratável: obrigatório às
herdeiros e sucessores.

partes ora Contratantes elegem o foro da Cidade de São Paulo - SP para_.~ir eventuais
Icontrovérsias deste instrumento, por mais especial que outro seja. -.

estarem justos e contratados, na melhor fonna de direito, assinam o presente instrumento, em
vias de igual teor e forma, na presença~ testemunhas abaixo assinadas.

Junho de 2006

E .u ~"""V.'I.'JLV.ilV"i.'l\yVJI:J";'

inscrita no CGC sob o nO.
seu Contrato Social, oor seu

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

resolvem neste ato firmarem o presente distrato, considerando que:

ora Contratantes~ apesar de constar na Cláusula Décima do rnencionado Contrato de 07 de abril
1994~ a sua irrevogabiiidade e irretratabilidade, pelo presente e na melhor forma de direito,

distratar as referidas contratações, como de fato as têm por distratada em todos os seus
e condições~ para que as mesmas sem [lenhum valor e efeito, que declara ter

o Primeiro Contratante do Contratante a importância (dois
oitocentos e quarenta e cinco mil reais), pelo que ambos e

Contratante: GRUPO OK - CONSTRUÇOES E lNCORPORAÇOES S/A, com sede
de Brasília - DF, na SAU/SUL - Quadra 05 - Bloco 07 - lT. andar, inscrita no CGC sob

nO. 01.535.160/0001-06, neste ato representada, na forma do seu Estatuto Social, pelo seu Diretor
Martins Pinto~

Contrato Particular de Promessa de Venda e Con1pra e Outros Pactos,
de 1994, cópia passa a integrar a presente, o Primeiro Contratante: ta) ranncou a

promessa e compra do terreno situado na Estrada que liga Santo ao Bairro Taboão, no
13°. Subdistrito~ Butantã, com a área de metros quadrados, ou L,6795 ha.: cujas
medidas e confrontações são as constantes da nO. 98.899 do 1go. Registro de Imóveis
desta Comar~ levada a efeito em 08.05.92, cujo valor de venda foi integralmente ora

Contratante; prometeu·vender ao Segundo Contratante um terreno no de
no 13°. com a área total de 21.573:>00 metros auadrados.

2:> 1573 ha., cujo roteiro é o constante matricula nO. 94.900 do já citado
Imobiliário, cujo valor de venda foi integralmente pago pelo Segundo Contratante;
o Primeiro Contratante, em conjunto com a condômina Argon - Comércio e Construções Ltda.,
promoveram o remembramento dos terrenos acima identificados, originando a matricula n°,
106.877 do 18°, Registro de Imóveis desta Comarca, em conformidade com o Mandado

1 subscrito em 20.11.90, pela Escrivã Diretora, Ruth Mazzacoratri da Silva, do Cartório do 1°.
Oficio~ e assinado pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Francisco Eduardo Loureiro, da P. Vara,
ambos de Registros Públicos do Fórum Junior~ desta Capital, e Sentença de
15.10.90, extraído dos Autos de Retificação de e Unificação (Processo nO, 647/89), estando
cadastrado pela Prefeitura de São Paulo - SP sob () Contribuinte nO. 171.224.0001-7;
as retro citadas operações foram devidamente quitadas.
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Todas as folhas estão com marca d'água característica do Instituto.
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DECLARAÇÃO
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Carr2.doc

Declaro ter recebido da Secretaria-Geral da Mesa, em devolução,
Trabalho Pericial, original, elaborado pelo Instituto DePicchia S/C Ltda.,
firmado em 091\1.AR.2000, assinado pelo relator Dr. Celso M. R. Del Picchia,
composto de 59 (cinqüenta e nove) páginas mais 8 (oito) Anexos, numerados
de 01 (um) a 8 (oito), com 75 folhas.

No anexo 1 há 4 (quatro) envelopes dentro dos quais estão os grampos
que estavam nos documentos periciados, com a identificação dos respectivos
documentos de origem.

Acompanha capa e contra capa.
Todos os documentos estão fixados por lacres de autetrticidade aposto

pelo Instituto DePicchia S;C Ltda., composto de fitas douradas e selo do
Instituto.

SENADO FEDERAL
CP9selho de ~ca e Decoro Parlamentar
~e:p NO z. J {' Cf
-As.-~';J. '15 kP

(I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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..,. f-·r-, FEDERAl_,
~t:.NAuv .••:__. <. ::Jecoro Parta""";!.,,.

::~,;";; -2-- !!j+
:. L -Z <..(ç.,F

em 12 de maio de 2000.

Cl~~C~ (;.Á _. A
UNDO CARREI~-; siLvA

Secretário-Geral da Me~a

estes autos conclusos ao Presidente do
e Decoro Parlam·entar.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senado

CONSELHO DE

Conselho de

J~_ - ~ b3P
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Brasília, 12 de Maio de 2000.

Declaro que recebi da Secretaria-Geral da Mesa, em
documentos a seguir discriminados, que foram
Leonardo Rodrigues:
1 - Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel. datado de
07 de abril de 1994, com 4 (quatro) folhas;
2 - Termo de Acordo, datado de O1 de março de 1996, com 4
3 - Contrato Particular de Consolidação e Ajuste de Contratações~

28 de maio de 1997, com 5 (cinco) folhas;
4 - Distrato Contratual, datado de 3O de outubro de 1997, com 2
folhas.
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Em 16" de maio de 2000

SENADO FEDERAL

~ de tfica e Decoro PanamCJUar

~".tJL '~
As. <Zê'(l-f

-==::=-

r.r~
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Senhores Advogados,

Atenciosamente,

(1!//---- 1 C.~/..~ l-r °mulufo Carreiro Silra
"Sec ' rio-Geral da M~sa

-----. !

SENADO FEDERAL
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Oficio CEDP n° 60 /2000

De ordem do Presidente do Conselho de --Ética.. e Decoro
Parlamentar, Senador Ramez Tebet, encaminho a V. Sas. cópia do laudo
apresentado pelo Senhor Leonardo Rodrigues, Perito Criminalista (fls. 2212 a
2227), bem como cópia do expediente do Relator Senador Jefferson Péres, no
qual dispensa diligência requerida

lImos. Srs.
Drs.. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini
Advogados do Senador Luiz Estevão
Rio de Janeiro - RJ.

BrasíliaJDF, 16 de maio de 2000.

~
.~ ..~

(J) L.:..-,..o. _/. 'O...? .~.-E,., ./~/!7 ~ ·

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

. 'At~'-êiósament~--"
~ _~~ _o· -- - ~")

-~_.~ ~

C------- s~:d'or'< e~fer&'on.rér~~R:::--------.-

Senhor Presidente,

ExmO Sr.
Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Senado Federal

Na condição de Relator da Representação nO 2, de 1999, e tendo em
vista os Oficios nOs 36, de 12/04/2000, e 59, do dia 9 último, ao Ministro de
Desenvolvimento Agrário, esta Relatoria comunica a V. Exa que dispensa
diligência objeto dos referidos oficios.

Aproveito a oportunidade para renovar a v. E~ meus protestos

estima e consideração.
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SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

SENAEJO FEDERAL

2) Assim sendo, designo o próximo 31 de maio do corrente, às 9:00 h.
da manhã, para que o eminente Seno Jefferson Peres apresente o seu competente
parecer, dando-lhe ciência do prazo marcado.

Senado Federal, 17 de maio de 2000.

Presidente

4) A Secretaria deverá tomar todas as providências para a convocação
e a realização da Reunião aqui mencionada.

1) Verifico que todas as testemunhas arroladas foram ouvidas, tendo
havido desistência inclusive de diligências requeridas.

O laudo pericial apresentado já é do conhecimento da defesa e da
relatoria,porém determino que a Secretaria envie cópia do mesmo a todos os
integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Recebido

3) Comunique-se aos membros do Conselho, bem como ao eminente
Seno Luiz Estevão e sua douta Defesa, do inteiro teor do presente despacho,
principalmente da data designada

/

Junho de 2000

'00 MAI/15 20: 05

55 21 2529402

MAI/15 20: 03

02'05"
G3/7200

03

O.K.

IDENTIFICAÇ~O

DATA E HORA
DURAÇ~O

MODO
PAGINA
RESULTADO e, CóDIGO :

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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NOTA:
Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegível, por favor
contatar pelos telefones (0-61) 311..:3264 , 3269.
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'00 MAl/1? 11:24

55 21:'2529402. :. "':''' \ .. ~~

MAI/1?11: 23
01'30"

G3/7200
02

O.K.
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IDENTIF'ICAÇ~O

DATA E HORA
DURAg:jO

MODO

PAGINA :

RESULTADO &: CóDIGO :

RELATélRI o TRAt~sr1ISSHO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Data: _

N.o de págs., incluindo
esta folha de rosto: _

:~t: t~ALiô<~' ,: (OE.'r·):.;,

~;noc~;~Ó~7*~'.
!'li. t- t... SO 4 ~

De: Carreira Silva
Secretaria-Geral da Mesa do
Senado Federal

Telefone: 311 ...3264/3269
Fax: (0**61) 225·7248

Cvvtv-r P

Para: [1.5.U~~l~ H~Colrifi
Empresa: ~_
Telefone:_~-~-_-_~_---~

Fax: () 21_ L (- 2:G 2- ~ Cf itJ 2-

j)Y)(feto J'w,J /)1C( /-1~ 6 ~'c.. 31. ç

(~ or~-k,0 ~ ~~.
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x- continuação)

.~/

SE;\.\DO FEDER\!.

N° 2, DE 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Aut.ores: PARTIDO DOS TRABALHADORES e outro(s)

[j\lE\T.-\: 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 Câl11ara dos Deputados e no Senado Federal~ PPS~

por seu Presidente~ PC do B~ por seu Presidente: P\". por seu Líder na Câmara
dos Deputados: e o PL~ por seu Líder na Câmara dos Deputados.

. ~"!' • ~~,~,~\~~~~

11'de maio de 2000

I:~, ;

;,irt;:..

1

L CF :~~M Z-J'~D -, .-
)2_- :~.·._ú!

.1::'

I.. .,:;).:'1.,".

E JUl'Jt:J"-''J.il'-V Jl.nul.~Y.ll..Jl.':..t.1.

SENADO FEDERAL

.S·,:~~: ~J)C; ~. \~~.. ;:·~~~\t.

Atenciosamente,

~--_ ...~
'- - ~~RAM~Z T-;ET '\

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Anrovelto a ooortumd.ade para renovar a V. E~ meus protestos de

CEDP N° 6]; 12000

estima e consideração.

Tendo em vista a desistência do Senador Jefferson~Péres~ Relator
Ket>resent2lçao n° 2, de 1999, da requerida a esse Ministério, solicito
v. Exa considerar sem efeito o CEDP/36/2000, de 12/04/2000. e

nU 59/2000, de 09/05/2000.

ExmoSr.
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~
..: __......-'< SE'" ~ - '-. r.~r-~~AL

Co~-:. ... ··.:ú:-;a ~ ~-PeCO'o Part~f

R~ \s_~' .frCbL'.Bi1
') .-... 5~

~f~

....s-~:;.--c

Presidente: Senador Rarr:ez Tebet
Vice-Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca

LISTA DE PRESENÇA

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - 'SUPLEMENTO

83 REUNIÃO
Realizada em 09 de maio de 2000~ terça-feir~ às 9h~

na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelhp..

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAl\1E~iTAR

:_Vis~C-

..

SUP-LE·NTEs:··;TIT~lARES

PMDB
CasildoMaldan~ Marluce Pinto - --
RamezT~~ --

.-" '--- Gerson Camata
~I -- .. - 1'/

Nabor Júnior /'.~--? /)~...- t. _ (Vago)

Ney Suassuna /I j;t( ~_,---.__CJ (Vago)

ArrúrLando~_ .. ____ \ \ (Vago)

\ J PFL
Geraldo Althoff ,(;L-":~ José Agripino - -
Francelino Pereira~.__ " \ Carlos Patrocínio -

Paulo Souto ~~\~
\ Djalma Bessa

Juvêncio daFonse~ ... -- Freitas Neto

PSDB
Lúcio Alcântara Antero Paes de Barros ---;

/~

Osmar Dias ((-:Sé~~'!~ Luzia Toledo.

José Roberto Arruda - __ Romero Jucá __ ..

BLOCO OPOSICÃO (PTIPDT)
Lauro Campos José Eduardo Dutra ---

Heloísa Helena - Marina Silva - - ..

Jefferson Péres ~----;~-~ Roberto Saturnino (PSB) --.- ._...

CÕRREGEDOR DO SENADO FEDERAL

Senador Romeu Tuma - -
(Art. 25 - Código de Ética)

Brasíli~T7 de ma í() de 2000

SENADO FEDER.A.L

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Senhor Ministro,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente,

~ ------ ..-~
L ~~RAMEZ ;;;ET "

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

ExmoSr.
RAUL BELENS JUNGMANN PINTO
Ministro do Desenvolvimento Agrário
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8° andar

BRASÍLIA -DF
SENADO FEDERAL
S~tho de Bica. Decoro Pal'1amentar

.~? N' _t2J22.. 1..ff.t2.
F:~. ;Z;L5~ &:e-

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" meus protestos de

estima e consideração.

Tendo em vista a desistência do Senador Jefferson Péres, Relator da
Representação n° 2, de 1999, da diligência requerida a esse Ministério, solicito a
V. Exa. considerar sem efeito o Oficio CEDP/36/2000, de 12/04/2000, e do

Oficio CEDP nO 59/2000, de 09/05/2000.

Of. CEDP N° 01; 12000
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3C-1

09.05.2000

- Bom dia.
Bom dia.

- Marcion, o senhor prestou serviços à CPI

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERViÇO DE COMISSÕES

pressão.

Tebet) - Sim.
- A certa altura dos trabalhos daquela

Comissão, o Senador Luiz Estevão pediu uma relação dos funcionários que ali
trabalhavam. O senhor tomou conhecimento disso?

JOSÉ SILVA - Sim.
JEFFERSON - Em conseqüência disso, também os

funcionários pediram uma reunião com o Presidente da Comissão e o Relator.
a senhor participou dessa reunião?

O SR. JOSÉ SILVA - Participei.
JEFFERSON - O senhor, pessoalmente, e~ os demais

funcionários, pelo o que o senhor pôde ouvir, esse pedido de lista foi encarado
pelos funcionários que ali trabalhavam e teve efeito intimidativo sobre eles?'·

no A ~RI _ Sim, foi encarado como uma

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

kL)? N;~I lq~~
Fls. d-d..SS

do Judiciário?

o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, embora ainda
não haja número legal, mas, com a concordância do eminente Relator,
Senador Jefferson Péres, bem como da douta defesa do Senador Luiz
Estevão, e considerando ainda que o Conselho de Ética funciona de acordo
com a suas resoluções e embasa-se também no Regimento Interno do Senado
da República, declaro aberta esta reunião, invocando o § 1° do art. 148, que
diz:

"No dia previamente designaço, $e n~o houver número para deliberar,
a Comissão' Parlamentar de Inquérito poderá" tomar depoimento das
testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o
presidente e o relator."

Com base nesse dispositivo, na concordância da douta defesa e do
eminente Relator, declaro aberta esta aa reunião, que tem por finalidade
precípua e tão-somente ouvir o depoimento do Sr. José Marcion da Silva,
servidor do Departamento de Polícia Federal, tudo com vista à instrução da
Representação nO 02, de 1999.

Determino à Secretaria que convide o Sr. José Marcion da Silva para
tomar assento à minha esquerda.

O Sr. José Marcion da Silva é servidor público federal. Dispenso-me da
leitura dos seus dados pessoais, mas convoco-o a prestar 0_ juramento nos
precisos tennos do art. 203 do Código de Processo Penal, perguntando-lhe se
está disposto, realmente, a dizer a verdade no que souber e lhe for convidado,
sob as penas da lei.

O SR. JOSÉ MARCION DA SflVA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Fica o senhor ciente de que não

está obrigado a depor contra si próprio, nos termos do art. 5°, inciso LXIII, da
Constituição Federal.

A testemunha está arrolada pela relataria, razão pela qual passo a
palavra ao Senador Jefferson Péres, para que formule as perguntas que
desejar ao depoente.

f;t:;
~

e Decoro Parlamentar.

~p'

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POliCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALlSTlCA

Senhor Presidente

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

De ordem do Senhor Diretor-Geral do .L..I"'~U1 i.U.UJL""U"V

Federal, apresento a V.E~ o Perito Criminal Federal
SILVA, que nos autos da Representação n° 2,
confonne solicitacão contida no Oficio CEDP/N°49/2000, de 24 de ábril.
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SC-3

09.05.2000
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COMISSÕES

o SR. JEFFERSON PÉRES - É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo, agora, a palavra a

algum dos Srs. Senadores presentes que, por acaso, desejarem fazer alguma
pergunta.

Com a palavra o Senador Geraldo Althoff. (Pausa)
O SR. GERALDO ALTHOFF - Nada a questionar, Se Presidente.
Com a palavra o Senador Paulo Souto. (Pausa)
O SR. PAULO SOUTO - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra à douta

defesa, por intermédio dos dignos patronos do Senador Luiz Estevão: os Drs.
Felipe Amodeu e Rogério Marcolino.

O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu indagaria ao
depoente se ele chegou a ter conhecimento dos termos exatos em que, vazado
o requerimento do Senador Luiz Estevão, quando, deparando-se com a
transgressão ao sigilo bancário transferido, requereu o nome dos
colaboradores; requereu ao Presidente da CPI o nome dos colaboradores que
trabalhavam na CPf para conhecer e poder, eventualmente, avaliar onde
estavam vazando ou quem era responsável pelo vazamento. Se ele conhece o
requerimento; se ele conheceu os termos do requerimento.

O SR. JOSÉ MARCION DA SilVA - O requerim~nto splicitava,
especificamente, nome e lotação. dos funcionários que estavam atuados na
Assessoria.

O SR. FELIPE AMODEO - Se o depoente, como profissional do
Direito, operador do Direito, na medida em que policial, perito, cargo
destacado, distinguido e meritório dentro do quadro, pode identificar que
expressões desse requerimento caracterizavam ameaças.

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - As ameaças, não se podem
entender de forma isolada; tem-se que entender um encadeamento de fatos
que estavam acontecendo. Na minha atividade policial, de perito criminal, nas
atividades de investigação, não se admite o acesso às infonnações que estão
sendo colhidas, à investigação que está sendo levada a cabo; não se admite a
participação do investigado junto a quem está investigando. E, num dado
momento, o Senador Luiz Estevão passou a ter acesso às informações que
estavam sendo trabalhadas na Assessoria. Inclusive, ele ia lá, pessoalmente.
Num segundo momento, chega-se à informação de que alguém da Secretaria
de Apoio às CPls havia recebido uma ligação do Senador Luiz Estevão e que
havia sido ameaçado, no caso, o Sr. Naurides. Subseqüente a isso, é dada
entrada a uma solicitação de nomes dos assessores que trabalhavam a serviço
da CPI, o que redundou na reunião, que já foi objeto dos questionamentos do
Exm

o
Relator. De modo que esse encadeamento de fatos conduz a esta

conclusão que eu havia expressado anteriormente. Há que se deixar claro
também - acho que é de suma importância se dizer aqui - que aquela reunião
que motivou os assessores da CPf a irem ao Presidente e ao Relator da CPI,
naquele dia, nada mais era do que uma concretização daquele sentimento de
intranqüilidade que estava havendo, tanto é que a maioria dos assessores,
aqueles que estavam disponíveis naquele momento, naquele dia, se dirigiram a
essa reunião. " ..

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

l1:.L.E?_!~~ ....-98.2._:-.1ill
Fts __~S- 7' .

SC-2

09.05.2000
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SENADO FEDERAL.
seCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COMISSÕES

o SR. JEFFERSON PÉRES - À reunião da qual V. sa participou
estava presente o Senador Luiz Estevão?

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA- Estava.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Houve algum gesto, alguma palavra,

alguma frase do Senador, nessa reunião, que tenha também molestado os
funcionários?

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Houve.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Qual foi essa frase, essa palavra ou

esse gesto? O Senh?f pode expor, se quiser. _o_-
O SR. JOSE MARCION DA SILVA - Posso expor a situação? Nessa

reunião, em que, inclusive, não aguardávamos a presença do Senador Luiz
E$tevão~ O asseSS0r Fernando expôs a situação, citou alguns fatos que vinham
ocorrendo naquele momento e que estavam deixando a assessoria com a
impressão de que estava havendo ameaças por parte do Senador Luiz
Estevão, de modo que não estava havendo tranqüilidade para a realização dos
trsbalhos. .

No final da exposição do assessor Fernando, ele comentou que, do
jeito que as coisas estavam se encaminhando, ia acabar sobrando para o elo
mais fraco naquela situação, que eram os assessores.

Naquele momento, o Senador Luiz Estevão fez um~ interyenção e
afirmou categoricamente: "Vai sobrar mesmo".

O SR. JEFFERSON PÉRES - Vai sobrar mesmo?
O SR. JOSÉ MARCION DA SilVA - Isso.
a SR. JEFFERSON PÉRES - Só uma última pergunta: foi em razão

disso, dessa intranqüilidade, que o senhor pediu o afastamento dessa CPI?
O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Veja bem: sou um técnico, o meu

trabalho é notadamente técnico. Obviamente, como sou um policial federal, não
temo ameaças, mas, para a realização do meu trabalho, necessito de certas
condições técnicas, de não haver nenhum tipo de pressões políticas, de modo
que eu possa desempenhar bem o meu trabalho. Sou perito criminal federal, e
o meu trabalho é conduzido de uma forma bastante independente. E temos que
ter condições técnicas de desenvolver o nosso trabalho.

Naquele momento, essas condições não foram dadas. Em decorrência
dissoL após aquela reunião, voltei ao departamento onde trabalho, relatei para
a minha chefia os fatos que estavam acontecendo e, em razão disso, afastei
me dos trabalhos.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Pode-se dizer que o senhor não se
sentiu intimidado, mas teria se sentido incomodado com a situação?

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Veja bem ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não sei, não quero colocar na sua boca

palavras que o senhor não disse, mas gostaria que o senhor deixasse bem
claro: afastou-se ou pediu seu afastamento em conseqüência desses fatos?

O SR. JOSE MARCION DA SILVA - Na minha avaliação, nos fatos
que ali estavam se desenrolando, houve a intimidação. Eu não me afastei em
razão, especificamente, da intimidação. Como eu disse, eu me afastei,
basicamente, em decorrência de que, naquele momento, não havia condições
técnicas para que eu desenvolvesse o meu trabalho, devido às constantes
ingerências que estavam havendo por parte do Senador LuizEste~ãO'!

SENADO FEDERAL ., ~
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agora, a pergunta da defesa é
se os termos desse requerimento se referiam praticamente a um direito
assegurado constitucionalmente. Como policial, qual a sua visão sobre ess~
ponto? É um direito de quem o formulou fazer esse tipo de requerimento. E
essa pergunta, Doutor?

O SR. FELIPE AMODEO - É essa pergunta, Exa.
O SR. PRESIDENTE. (Ramez Tebet) - Queira respondê-Ia, por

obséquio.

O SR. JOSÉ MARCfON DA SILVA - Sim.

O SR. FELIPE AMODEO - Se o depoente sabe informar a V. Exa se o
Senador Paulo Souto estava nessa reunião.

O SR. JOSÉ DA SflVA - Estava.

O SR. FELIPE AMODEO - Se o depoente pode informar, para que
reze consignado, se o Senador Presidente Ramez Tebet estava presente a
essa reunião;

SR. JOSÉ MARCION DA SflVA - Estava.
SR. FELIPE AMODEO - Mais nada, Exa. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - Percebo que o Senador Ney

Suassuna acaba de chegar. Se V. Ex" desejar formular alguma pergunta,
retorno à defesa. Caso contrário, dispenso a testemunha. V. Ex'l não se
encontrava isso, estou lhe facultando esse direito. - ~

O SUASSUNA - Ao que entendi, Sr. Presidente, S. sa disse
que leu o requerimento e que não havia nada agressivo, nem tampouco
ameaçador no documento, mas que, mesmo assim, relatou e pediu para sair
do grupo - preferiu se retirar, foi o que entendi - e que achava também que era
um direito do Senador de fazê-lo. Se era um direito e se não havia nada
agressivo, sigiloso ou ilegal, por que S. sa pediu para sair?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa informação, Senador Ney
Suassuna, S. sa iá nos forneceu.

SUASSUNA - Eu não estava aqui no momento. V. Exa me

(Ramez Tebet) - V. sa pode repeti-Iarapidamente?

JOSÉ MARCION DA 8fLVA - Pois não.

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso já consta. Por que o senhor
solicitou a seu chefe para sair, uma vez que o senhor, sendo policial, alega que
não tem medo de ameaças? Não foi, portanto, pelas ameaças.

SUASSUNA - Até porque V. sa disse que não houveameaças.

O SR. I""Kt::~IDENTE (Ney Suassuna) - O Senador, então, quer saber
por que V. sa pediu nara sair.

IRCION DA SfLVA - Rapidamente, solicitei para sair
em função de, como já havia dito anteriormente, a minha atividade é
essencialmente técnica, portanto, no desempenho de minha atividade
necessito de condições técnicas para trabalhar e, naquele momento, essas
condições não estavam dadas em função das interferências que estavam
havendo Dor oartp do Senador Luiz Estevão.

SSUNA - QUal interferência? Esse requerimento?

Junho

ocorrendo,e
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- É essa a pergunta, Senador.
PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor responda,

nessa parte, "sim" ou "não", porque as considerações V. sa
anteriormente. -

Sr. Presidente, se o depoente pode
informar, tendo declarado conhecia o requerimento, se o direito de

do Senador Luiz buscava algum dado sigiloso, que não lhe
acessível, não só como Parlamentar, mas· até como investigado, mero

mortal, ou seja, se o que S. Exa queria no requerimento era algo vedado,
ou era tão-só um requerimento lícito levado ao Presidente da

Judiciário.
PRESIIDE:NT'E (Ramez Tebet) - Doutor, está aí uma pergunta de

juízo de valor, mas que vou formulá-Ia.
O requerimento, pelo que deduzi, o senhor leu, porque o senhor

afirmou cateaoricamente aue. a seu ver, não continha nenhuma ameaça.
N SILVA - Passou pelas minhas mãos.

SEN/"OO FEDERAL
Ccns-eli"";:) de ~tiC3 €: Oecoro Parlamentar

~N~ 8:J /'] ;! ic{ <f
FI~. ~ Sçs

- Sr. Presidente, apesar de enfrentar ou
recolher uma prodigalidade de conceitos de valores, estes, com efeito, não são
o aue melhor consulta a investigação que ora se processa. O que valeria

à testemunha é que ela está depondo sobre fatos. Conceitos como. não
se admite a participação do investigado junto à investigação, sequer o regime
militar conseguiu implantar e manter. Mas são conceitos, e eu discordaria da
testemunha nisso, mas não estamos num debate. A pergunta objetiva é se o
requerimento feito pelo Senador Luiz Estevão, que o depoente diz conhecer,
continha expressões de ameaça ou não, sim ou não. Essâ-·é a pergunta,
Presidente.

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Digo à testemunha que pode
responder objetivamente, mas não tenho que fazer nenhuma observação
quanto ao fato dela ter emitido o juízo de valor, a que V. Ex'l se refere, tendo
em vista o depoimento dela será analisado tanto pelos Srs. Senadores
como defesa. Mas volto a insistir, objetivamente, nos termos do

o requerimento em si continha alguma ameaça? É essa a
pergunta, Doutor? .
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sentindo naquele momento. A motivação daquela reunião foi essa. Se as
pessoas que estiveram aqui, pelo que acompanhei na imprensa, ouvi falar de
dois depoentes que aqui estiveram, não sei quem foi o outro. Foi o Sr. Luiz
Cláudio, quem inclusive citou o meu nome, e o Sr. Naurides. Ambos estiveram
naquela reunião e aquela reunião foi motivada por esse sentimento que falei
anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Indago a defesa se deseja fazer
mais alguma pergunta.

, O SR. FELIPE AMODEO - É absolutamente--1tnprescindível
complementar, especialmente depois da valiosíssima contribuição do Senador
Ney Suassuna, à busca da verdade real que é o que aqui se opera. Talvez
precisássemos definir exatamente a questão da terminologia. Talvez
estejamos divagando em cima de questões vernaculares. Indago a V. Exa se
posso perguntar ao depoente o que é ameaça porque parece que os
con'ceitos de ameaça, desconforto, constrangimento estão se confundindo.
Digo isso ~em querer passear pela defesa.

'O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Deixo isso a cargo da
testemunha porque, data venia, entendo que ser sabatinada sobre o
vernáculo não sei se é adequado, Se a testemunha quiser responder, tudo
bem. A pergunta é a seguinte: o que V. S' entende por ameaça? l5,so ai, V.
S' fica livre para responder, se não quiser responder, diga que não quer
responder e por que não quer responder. Peço vênia à defesa para
esclarecer que essa é uma pergunta eminentemente vemacular, não está
dizendo respeito a fatos. A interpretação sobre o que ele falou, caberá aos
Srs. Senadores e à própria defesa. É o que penso.

O SR. ~OSE MARCION DA SILVA - Concordo com V. Exa e prefiro
não entrar nessa discussão terminológica.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, declaro encerrada apresente reunião.

O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Ainda tenho mais duas questões a levar, correndo o risco de ser impertinente.

Auxiliando o depoimento, p~ra clareza e superando a questão
vernacular, a contradição se faz eloqüente, ou seja, o depoente, de um lado,
disse que o requerimento era lícito e buscava propósitos lícitos. De outro,
diz, com ênfase, que houve ameaça. A dúvida e a questão trazida não é para
constranger e nem ameaçar a testemunha, absolutamente, não é esse o
propósito, senão o esclarecimento de todos nós, até para que a defesa
possa exercer com plenitude o seu trabalho de tentar auxiliar na busca da
verdade real.

A indagação é no sentido de que, se o depoente diz que houve
- -ameaça, se o que ele diz que houve foi constranger alguém, mediante

violência ou grave ameaça, ou depois de ele haver reduzido, por qualquer
outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou a
fazer o que ela não manda. A indagação é se o depoente está afirmando
que o que se passou naquele momento foi isso, crime previsto no CódigoPenal.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou admitir essa pergunta
porque ele é um policial, mas também o deixo à vontade para resQ..oncWr~

SENA.OO FEDERAL
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o SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Um encadeamento de fatos que
também já citei aqui, onde o requerimento é apenas mais um deles, que levou
a uma situação em que não havia mais condições para que eu permanecesse
naqueles trabalhos.

O SR. NEY SUASSUNA - Vou formular uma pergunta, Sr. Presidente:
se fosse o senhor o acusado, não procuraria nenhuma informação, não
procuraria pelo menos saber o que estava acontecendo para poder se
defender? , _..

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Procuraria nos fórüns adequados.
O SR. NEY SUASSUNA - E a comissão não é um fórum adequado?
O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Na minha opinião, não na forma

com que estava havendo. Se eu, na condição de Senador, V. Exa pergunta a
minha opinião e eu vou dar a minha opinião, está certo? Na condição de
Senador, numa situação daquela, procuraria os meus Pares para obter esse
tipo de informação, o tipo de informação que estava sendo buscada, porque,
naquela reunião, o Senador Luiz Estevão havia afirmado, como afirmou
insistentemente nos meios de comunicação, que o requerimento era tão
somente para saber a quem ele deveria se dirigir no caso de buscar algumas
informações relacionadas com os fatos que estavam surgindo relacionados
com as empresas dele. _ •

Se eu fosse Senador e tivesse na situação dele, buscaria esse tipo de
informação aos meus Pares que faziam parte da CPI, que eram membros da
CP!.

O SR. NEY SUASSUNA - Ouvimos os funcionários e os funcionários,
pelo menos antes do senhor, disseram que não receberam nenhuma ameaça.
Continuo sem entender, pois deve ter tido algum tipo de ameaça em que o
senhor só descodificou e entendeu assim. Os demais, até agora, não...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero lembrar que os
funcionários já foram ouvidos, os três funcionários.

O SR. RELATOR (Jefferson Péres) - Não ouvimos todos os
funcionários.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim, foram ouvidos os que
foram requeridos.

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, quero dizer, se me
permite, o seguinte: pela pergunta do Senador Ney Suassuna, fica a impressão
de que os funcionários foram ouvidos. Não foram ouvidos os funcionários,
foram ouvidos três funcionários, os consultores não foram ouvidos. Eram doze
ou treze osfuncionários totais, não foram ouvidos todos. Fui obrigado a lhe
prestar essa informação

O SR. NEY SUASSUNA - Então, os três que ouvi não - e saí sem essa
idéia. Aqui agora o senhor está me dizendo que "acho que...7I No entanto, no
requerimento não tinha nada, o requerimento era um direito. Se fosse eu,
procuraria com os pares. Talvez, a discordância seja "procuraria com os
Pares".

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Em relação à afirmação que V.
Exa fez anteriormente de que os três funcionários até então depoentes
afirmaram que não sofreram ameaças, mais uma vez afirmo: aquela reunião foi

motivada em função de um sennrfl;::~~:~~:~U~;i~
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o SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - A partir do momento em que foi
feita aquela afirmação, que mais uma vez V. Ex= insiste que eu venha a
comentar, ela foi dirigida a todos os assessores; portanto, foi dirigida a mirp que
ali estava. Todos os fatos que ocorreram naquele período já foram aqui ditos
por mim. Não tenho nada a acrescentar em relação ao que já foi dito.

O SR. FELIPE AMODEO - Excelência, continua sem resposta a
indagação; ou se ele foi ameaçado.

O SR. (Ramez Tebet) - Mas eu não posso obrigar a
testemunha a Excelência. --.-

O SR. AMODEO - Então que a testemunha diga: eu não
quero responder.

a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele está dizendo. Eu não posso
levar a testemunha a um constrangimento...

a SR. FELIPE AMODEO - A testemunha está compromissada, a não
ser que ele entenda que, ao não ter agido como autoridade, cometeu o crime
de prevaricação. Nessa hipótese, ele não está obrigado a responder. Só nessa,
Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. sa tem mais alguma coisa a
~~ffi~ -

~~ IA""\~';' SILVA - Não tenho absolutamente nada a
foi dito. - •

, :amez Tebet) - Mais alguma pergunta Dr.Felipe?

O SR. FELIPE AMODEO - Mais nada, Excelência. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Ney Suassuna, nós

estabelecemos um critério que... Podia até voltar a falar, mas estou dando a
palavra sempre em último lugar à defesa. Se V. Exa perguntar, eu tenho que
retornar a palavra à defesa e aí não vamos terminar a reunião nunca.

Vou encerrar a presente reunião.

O Senador Ney Suassuna está me acenando, dizendo que desiste de
qualquer intervenção. Portanto, julgo prejudicada esta parte.

Dou por encerrada a presente reunião e agradeço à testemunha pela
sua presença. _

(Levanta-se a reunião às 09h50min.) ~

/~
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Tebet) - Essa pergunta já foi formulada.
- Não foi essa a pergunta, Excelência. Antes,

eu falei de constrangimento ilegal. Agora falo de ameaça, para poder indagar
do depoente em se consubstanciou a ameaça, ql:Jal foi a ameaça.

In_meZ Tebet) - Mas ele já disse.
- Mas ameaça de quê? Perder a função, ser

preso, criminal? É fato, Excelência.
PRES:IDE~Nl'E (Ramez Tebet) - Da.ta venia, ele acabou de dizer

isso consistiu só naquele gesto de falar lá no meio da reunião. V. E~ quer
outra vez?

- Não, absolutamente l Excelência. Só se ele
tem algum dado além desse. Talvez, para encerrar...

O (Ramez Tebet) - Além desse, o senhor tem
algum outro dado? Essa é uma pergunta diferente. Além desse gesto ocorrido
na reunião em que eu estava presente, juntamente com o Senador Paulo Souto

demais membros e outras os assessores, houve algum outro gesto
ou palavra? É essa a

O Sr. Presidente, para encerrar mais
rapidamente a questão: se ele, o depoente, foi procurado, em algum momento,
pessoalmente pelo Senador Luiz Estevão? O Senador dirigiu qualquer palavra
ou gesto a ele, de ameaça? Essa é a última indagação.

rnl:'.<>;;)'U.lI;;I'I la;;;;. (Ramez Tebet) - Essa é uma pergunta objeti_.

:;'~~~~,;~~ :;c;:~~:;;;,-
_.~._i\i: ()8.:l.
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- Já fiz um esclarecimento a
respeito do encadeamento de fatos que ocorreram durante aquele período.

retamente, já que se busca uma materialização de um fato que ocorreu, e
inclusive, já citei aqui, consubstanciou-se naquela reunião em que o

Luiz Estevão fez aquela afirmação, que também já_ come"ntei aqui
anteriormente, com aquela afirmação categórica em que ele disse que vai

mesmo, ao final da falação do Assessor Fernando.
- Sr. Presidente, complementando ainda e

de ser impertinente e exaustivo, a questão que temos aqui, olhando
os Tatos, a lei diz que ameaçar alguém por palavra escrita, gesto ou qualquer
outro meio simbólico...

V. E~ está fazendo uma pergunta sobre um texto legal. O senhor fique
vontade.

O SR. JOSÉ MARCION DA SILVA - Prefiro não entrar nessa
discussão, deixo para o pleno da Comissão fazer a análise dos fatos que eu
aqui trouxe à luz, fatos esses que presenciei e vivi durante aquele curto
período de tempo em estive na CP!.

Ir:>"'mez Tebet) - Mais alguma pergunta?
- Sr. Presidente, a defesa precisa de uma

consistiu a ameaça? --
O SR.....1l"" ....... 'I .... lF"·" .....'.... (Ramez Tebet) - Essa sim. Ele já prestou alguns

esclarecimentos. Agora vem a pergunta: o que V. sa, como Agente da Polícia
Federal, acompanhando os trabalhos da CPf do Judiciário, com que ato, com
que gesto, com que palavra, ou de que maneira o Senador Luiz Estevão

os assessores ou quem trabalhava na Comissão? Essa é a
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OF. Grcular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feirn, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Iefferspn Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Juvêncio da Fonseca
Ala Seno Filinro Müller - Gab. 11
Senado Federal
Brasília - DF

REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999_.

TERMO DE COMPROMISSO

SENADO FEDERAL

(Conforme art. 203 do Código de Processo Penal)
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34 anos

722.917 SEP-DF

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO

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.

Brasília, 9de maio de 2000

~
- ~ Ass~fflfAbo FEDERAL. e"r1amental'

~ Conselho de ÉtiC~~O'O.!J.m
f<tp N~ ~d- ••

~és ':tFls.

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 termos do art. 5°, LXIII, da Constituição Federal? --:;.5~/_M _

CPF? 400.113.721-68

Estado Civil? Solteiro

Residência? QI 27, BL 10, ap. 305 - Guará II - Brasília, D.F.

Profissão? Servidor Público Federal

Local onde exerce sua atividade atualmente? Departamento de Policia Federal / INe
Éparente, em algum grau, de parte envolvida? Não

Identidade?

Idade?

Nome completo? José Marcion da Silva -=- _

023()4 ~inta..feira 22
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Brasí1~ ..!? de maio de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega

Atenciosamente

~tic.~ ê'"Be:cro Pôr;an;~i;:._

)~L~N' ...Q2~)1.'P'1Sl
Fls. J.à_Ç;Jl_._ ___

~ .-,
~~~~(.

Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e De.coro Parlamentar

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61 /2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jefferspn Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Nabor Júnior

Ala Seno Ruy Carneiro - Gab. 01
Senado Federal
Brasília - DF

Brasília,)7 de maio de 2000.

SENADO FEDERAL

E DECORO PARLAMENTAR

61/2000

•... --.._----_...----_ ...._._-...__._ ... ..

~;!:'.<:RETA~~~F;J.lJ_ ;~.A ;v~:)f-\

Atenciosamente

Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~-~/~G---r~ ~~

Rs.~;......;o.(C\.:..-.' _

Conselho de f:tiC3 e Decoro Põrlamen!ar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega

CONSELHO DE

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferspn Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Casildo Maldaner
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 14
Senado Federal
Brasília - DF

02306
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Brasili;. _17 de maio de 2000~

SECRETAR'A-GERAlõA~~SJ

IVoe•. °f Cú:<..J;;JPe.._"b.~...6.Jj~ m'0 .
r"o d~ Fls.: cJj.... ..L~o..), ... . .....
fDesflr,,;: C. " tt L'r=-:-:-:-.....~ ..J;...... /1,...,'" ,~I:
JReCS:;::~"l ; .

F
· "::.:..:.: _.. ,. ~1(}., "
Matrf~u!a: Zi'jo ~ :" ;;~:

. 15&~laQQ J~ill2.s/2D~Q,
Co"s(:lhe· de ~~H,;a eDer.nr\7· P.:.:(;,jinenuar

_RtJ:J~~r_~()~ jJ!iS.~

~::.il~ ~ .9..__... .__..._..-,_

Prezado Colega

~ ...c'
~~~,~

IS~dor Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e De~oro Parlamentar

Atenciosamente

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Grcular CEDP N° 61 12000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 911 Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na saIa 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999. ."

Exm. Sr.
Senador Amir Lando
Ala Seno Filinto Müller - Gab. 15
Senado Federal
Brasília - DF

Brasi~~ 17 de maio de 2000.

:.-.. ..----.

SECRETARIA-::~---
i (JOC . • -Gc:RAL DA MÊS;;' ,

t.~lrc Cf. I~. \;0 d--~' ..~-~.~ ... ' .P.P-..".,.... 6J /I j
; e eiS.: Q.j ( ··._ .....!.Al!laP i

ioes1in~~c-) . .. ·i

~::I~:~~::::_~Q;~,~~
SENADO FEDERAL !~~ r'·- I
Consell1o c!e !õ\i,,~- nOOlro Pa.r!ameiii2r • J+/6)!. I~N' J)) à-.í~dOfó"?- .

P\'â. 11~~~~-_ .._----

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

~RaméZTebet
Pn:side.nte do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente

Exm. Sr.
Senador Ney Suassuna
Aja Seno Afonso Arinos - Gab. 06
Senado Federal
Brasília - DF

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9
a

Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen: Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

OF. Orcular CEDP N° 61/2000

I~

02308 Quinta-feira 22
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Brasília, 17 de maio de 2000.

Prezadd Colega

Atenciosamente

r. ~\
As ~J_l - ..~ 0~'
-~-L- ·1------_.._-_._----

~ ~~
,.' - Senador Ramez~

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Tenho a honra de comulÚcá-Io que está convocada a 9' Reunião do
COnselho a realizar-se no próximo dia 3I, quarta-feira, às 09:00 horas, na saIa 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

Exm. Sr.

Senador FranceJino Pereira
AlaSen. Teotônio Vilela - Gab. 15
Senado Federal
Brasilia - DF

Brasfl#l:, 17 de maio de 2000.

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

~

Atenciosamente

~ c~<' ~
c~~~Tebet • •

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a ~ Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999. _.

Exm. Sr.
Senador Geraldo
Ala Seno Filinto Müller - Gab. 05
Senado Federal
Brasília - DF

02310 Quinta-feira 22
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Brasíl~-l7.de maio de 2000.

~ .. ~ ..:.' :1e ':::!'-.~' ~ .
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; Ooc.. or tire I
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Oestino· GliASef1J Lú.~Iq_4!&!!!A
Recebioo P~V-. ~ q/~ ,Xff~';

r= _,__ o ~ •••••_ ..~.___

Õr.-í7fçry r':.in. ~Sl&O{)

Prezado Colega

Atenciosamente

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 98 Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seu. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seu. Jeffersón Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Lúcio Alcântara
AIa Seno Teotônio Vilela - Gab. 07
Senado Federal
Brasília - DF

Brasília;-·l-7 de maio de 2000.

~~~ ....... uV r·t::.Jc~:J~.L

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

:lr. c2~~..J

Atenciosamente

~<-----t Se~r Ramez ,..ebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

. ~CRETARIA-GERAL DA ·~It.f,A
I
t
I Coc..

Exm. Sr.
Senador Paulo Souto
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 09
Senado Federal
Brasília - DF

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a ga Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersôn Peres, ·na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

OF. OrcularCEDP N° 61/2000

02312 Quinta-feira 22



Quinta-feira 22 02315

Bras~-l7. de maio de 2000.

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

Conselho de Ética e Deccrc ?·~~~rr.2:1:._:

BtL..N° Q01. ijL4í3_
85. ~3.::.'S ..__._.__._.

Orcular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00. horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffers6n Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Sr.
Senador José Roberto Arruda
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 10
Senado Federal
Brasília - DF

Brasíli-a;-l7 de maio de 2000.12000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega

CEDP

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

~.
'--- I~mezTebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

SECRETP.,r\I!:..·..:..~-:: ~·~:'J:.:...L :·,:,_.::·:·i~~

As. ().d =t ';-j

EXITI. Sr.
Senador
Ala Seno Filimo Müller - Gab. 13
Senado Federal
Brasilia - DF

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da

Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

02314 Quinta-feira 22
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Brasi1ia,'l1 de maio de 2000.
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c~~ "'):].d-~ ~\~.... ,

Prezada Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Atenciosamente

SENADO FEDER-\L

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-la que está convocada a ga Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 ho.ras, n~ sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho~ destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exma. Sra.
Senadora Heloísa Helena "
Ala Seno Tancredo Neves - Gab. 55
Senado Fe.deral
Brasília - DF

Brasília,- ~17 'de maio de·2000.

\-·3f:ê:Fi~~:-~~~C;;::':.\i:;:;"· .- \

; do' or t1 (C. C(f)PNY 6/!;OO_~.__\

~':Fis:-ôJY~J'lII) o O--J
~ ;ti;~_0b ~-o }fliJ(~IA~~~6
} ;";e·~-·l"1r·. ((j A...A~ Ii" ",,_ ... 1_,' ~ •• I U 'vr"

:,;;;;:!~~'_' ._,.' ...~~~~.; o,,· .~.- !

\ .L <tA l /1. Os.•lOOO l
t Vl'~ LSÊNADO :fDEBtll ._ J

- Conselho de Étir.a e Decoro P1r/smen{;'

.JlC\:J .N~ _.ffi,~iLSq~

Prezado Colega

DIÁIÚO DO SENADO FEDERAL- SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICj{(-E-~DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

~>.--J~~ f" =-
~nenador Ramez Tebet

Presidente, do Conselho de Ética e Decoro Pariarrientar

OF. Circular CEDP N° 61 12000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a ,Reunião c;io
Conselho a· realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na"sala 6, da
Ala Seo. Nilo Coeiho, destinada à apresentação do parecer do Se-o. Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999. . ,

~ Exm. Sr.
; Senador Lauro Campos
LAla Seno Eilinto Müller - Gab. 03
L~:S:enadoFêderal

Brasília - DF

0231;~~~Q&~~,fêini 22



Quinta-feira 22 0231 4

Brasília,17 de maio de 2000.
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.SENADO fr::üf:~''''__'_'
Conselho de Ética e Decora P~,;iamentar

l-t[P N~ (bel dqqet
t:l.:- _";, ':1 q

Prezada Colega

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

/"/ ~qhaaorRamez Tebet
Presidentéâ6Conselho de Ética e O::coro Parlamentar

Atenciosamente

SENADO FEDERAL'

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61 12000

Tenho a honra de comunicá-la que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffers~n Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exma. Sra.
Senadora IVlarIuce
Ala Seno Nilo Coelho - Gab. 08
Senado Federal
Brasília - DF

Junho de 2000

Brasí1i~'}7de maio de 2000.61/2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

;"~:.."~= ~ :";":-. f-~I.-.::' :: :." 4-.0 t··

..1~~.í? ...})" _.QW- . _J.<)_q~
~: J~~i

Atenciosamente

~~-_ ...~am~zTebet

Presidente do Conselho de Ética c Decoro Parlamentar

Prezado Colega

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Circular

Exm. Sr.
Senador Jefferson Peres
Ala Seno Filinto Müller - Gab. 07
Senado Federal
Brasilia - DF

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno ]effersón Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.
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Brasília,-l-7.de maio de 2000.

SENADO FEDERAL
Conselho de: f:tíca e Deccro !:'<zr;ôrnent~:

illJ~_.N·J -OOib_:,-1..3J19
t", :!:'\ ~ ~

Prezado Colega

~~-;,
~"-~or Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e De.coro Parlamentar

DlARIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Atenciosamente

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersón.Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador José Agripino
Ala Seno Dinarte Mariz - Gab. 03
Senado Federal
Brasília - DF

Brasília, 17 de maio de 2000.

_.- ~LKETi\R~~:G~R':;;:""i3Ã7'it:SA---·1
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~~~:~q~1. SeAJ. ~rsoi\l. ellf~m1
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i ;Cle~~~ ! Ir os. ,wco, J
- ~EDERAL

Conselho de E:tica e Decoro Pariamentar

RLP NU 084- '1m
As. ~;:).~()

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

~~.
C-~~bet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

OF. Orcular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999. - ~

Exm. Sr.
Senador'Gerson Camata
Ala Seno Afonso Arinos - Gab. 03
Senado Federal
Brasília - DF

02320,rQuinta-feira 22
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Brasíl~-!7 de maio de 2000.

Prezado Colega

Atenciosamente

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~N° QQà tJ3.3S
~ ''\('\ )<.:<

SECRETAR1A-GEkr._ '" ,: __

~~
~r Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e De.coro Parlamentar

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLA1\1ENTAR

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 98 Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Djalma Bessa
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 13
Senado Federal
Brasília - DF

Brasilia,l7 de maio de 2000.
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Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO Dp ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

~RameZTebet "
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Circular CEDP N° 61 12000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da

Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm.Sr.
Senador Carlos Patrocínio
Ala Seno Alexandre Costa - Gab. 05
Senado Federal
Brasilia - DF

02322 Quinta-feira 22
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Brasflia;-i1- de maio de 2000.

~CNJ-\UU r-t:uERAL
Conselho de ttica e Decoro Parlamentar
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j 110 5 ! d. [) (JO

Prezado Colega

Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

DIÁRIO DO SÉNADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Atenciosamente

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECÓ"RÔ PARLAMENTAR
::1 A'Jn'

OF. OrcularCEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 92 Reunião do
Conselho a 'realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersón Peres,'na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Antero Paes de Barros
Ala Seno Teotônio Vilela - Gabo 24
Senado Federal
Brasilia - DF

Brasi1i4;'f7 de maio de 2000.
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_I~tl) N° 8()L;l1.~
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Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Atenciosamente

~/ Senador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a .Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersón Peres, na
condiçã~ de relator da Representação nO 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Freitas Neto
Ala Seno Afonso Arinos - Gab. OI
Senado Federal
Brasília - DF

02324· QlJinta...feira 22
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Brasília,-17. de maio de 2000.

Prezado Colega

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~
Senador Ramez Tebet

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~N° ~!l. i.l5'33..
f\ "'. ~:L

seCRETARIA-GERA_L DA ME.SA
.----------...--.-----_ ... _...... -

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP NQ 61/2000

Tenho a honra de comunícá-Io que está convocada a 98 Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersón Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. Sr.
Senador Romero Jucá
Ala Seno Afonso Arinos - Gab. 12
Senado Federal
Brasília - DF

~:z~~

Bra$íl~"17 de maio de 2000.

:'l:

LJI',LUl'üJ PARLAMENTAR

61/2000

SECREli~.RjP.·<2L~;:::2,; .. ::,. ., :....

Gonsêiho de ~tiC3 e Decoro P2r.ôrnei Ir.;.

!':(!e,p W Q.·8ei I l(Uq~.. ... . .. ~._ ~.L_ ...._

Atenciosamente

I J ."\I"'.I'If·UJOJ t<t.UI::KAL - SUPLEMENTO

~Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Prezada Colega

Exma. Sra.
Senadora
Ala Seno Afonso Arinos - Gab. 13
Senado Federal
Brasília - DF

Tenho a honra de comunicá-la que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próXimo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6,
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jeffersón Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.
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Brasília;-l7..de maio de 2000.

••_._...._--....~•• - ...-. I

~?:CR~=-:~~~:.-: ~: .. ;., .

L~.~.12i_C.ltL: U Df 11 p bJ/1 tà:Jo ;
~ ;\i~ :e 1=1:.,. f)j[') :
;--_.. ,.,. ~t•.Á'''·V1o.. .•. I ••• i
~De~tl~J' ( o. A ~Il ~
I ,Jl:'n.:,. ~~ liV:~-f
~ R€:'Cttl~(" .' ~ l"~.L~~ ..
i-~. -' '~"._"- : .' ' _.... _.._-J
! lVIêW:cul.; : '. :';~' !

I S;)-/ Jr~ - :
L SENKO F!é4~~ O()O .

Conselho de ttica e Decoro Parlamentar

~N~_~L/~

R~ ~~ ~q

Prezada Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

~ .. ~.//....

~~or Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e De.coro Parlamentar

Atenciosamente

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-la que está convocada a ga Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jeffers6n Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

Exma. Sra.
Senadora Marina Silva
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 08
Senado Federal
Brasília - DF

Brasíl~17 de maio de 2000.

Conse:~-o de Ética eDecoro

~~_N; _Q.:2~_;

~. /~'\ 1X

SECRETARIA-GfB:~L..º..~l'!J.;;~~ I
Doe ü~. tW:. C:f~P.~U&p~.P..~_-1
N° de Fls.: 01 /Vlv/l1 ) . ;

Destine:~l ··.f Ip.MilJm í

I~;:~~-~;~\
. ~~!~,-.,.;,.j Ft:.DERAL _....-.

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL.; SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTIGAE DECORO PARLAMENTAR

Senador Ramez Tebet
Preside.nte do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Atenciosamente

OF. Circular CEDP N° 61/2000

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a ga Reunião do
Conselho.,:a realizar-seno próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen.Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do seno Jeffersón Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

Exril. Sr.
Senador José Eduardo Dutra
AlaSen. Alexandre Costa - Gab. 07
Senado Federal
F3rasília - DF

02Se!S ~Quinta·feira 22
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.6J/)t1!o.o .. ~

Brasília;-·-l.7 de maio de 2000.

Conselho de Ética e Oecoro Panamentar

~,l\-;) NOSKJ~_..i 13ft
As. ~

N° 61 /2000

Atenciosamente

~!//.

.-~r Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Prezado Colega

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a 9a Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Sen. Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Sen. Jefferson Peres, na
condição de relator da Representação nO 02, de 1999.

Junho

'/'i~ bj /)000

Brasília;-17 de maio de 2000.

DECORO PARLAMENTAR

61/2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezado Colega

CONSELHO DE

SêD:ador Ramez Tebet
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Conselho de t:tica e Decore Partó~';;(;':'"

~w_~__iJjjl-
~_ -'l."\ q~

Atenciosamente

Tenho a honra de comunicá-lo que está convocada a ~ Reunião do
Conselho a realizar-se no próximo dia 31, quarta-feira, às 09:00 horas, na sala 6, da
Ala Seno Nilo Coelho, destinada à apresentação do parecer do Seno Jeffersôn Peres, na
condição de relator da Representação n° 02, de 1999.

Exm. SI'.
Senador
Ala Seno Teotônio Vilela - Gab. 11
Senado Federal
Brasília - DF

02330 Quinta-feira 22
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Brasí1ia~ "1"8 de maio de 2000

SENADO FEDERAL

DIÁRIO no SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
Conselho de E:iicâ e Oerem P::ilamentar

il~e -N~~~~o __!B~~
Fls. __:2.à~ ?:-. _

, - -"--- ... ~ . -:<.~~ .-:--:--...- ")/ ""\~~--"'--7 "" ._0 - -c
Senador RAMEZ TEBET

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlalnentar

Atenciosamente~

Senhores Advogados~

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

OF. CEDP N° 63/2000

Comunico a V. Ex's que esta Presidência convoco,u reunião do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a realizar-se no dia 3] de maio
corrente, quarta-feira, às 9h, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada
à apresentação do parecer do Senador Jefferson Péres, Relator da Representaçãon° 2~ de 1999.

Exmos Srs

DRS. FELIPE AMODEO E ROGÉRIO MARCOLINI
Advogados de Defesa

Brasília, 18 de maio de 2000

t,' -:c"~~~::'~~ ~~;;'~~~:~~. P;lr.arr~
~lP ;\!~. (\("\~ f J~---- -~.__._- J..:j.;l

~~ dJ..~;\

I ='ecretr:ri;J·Ger::l1 "13 '. m;~ I
I ---------- I

!(10C: i:r. c.,E.~P _~.~.?4 j ~Q~-.--.l
I N.. Fls.: OJ Ik--. . __
; Gàb 5:Jf1f1.. E3~iíA'Õ
, ;,:~':~:~~.,'.:' . [~
'-~_.. . 'l""" H-,.. _

I~.t;;;i~~_ i i'<JI~: ti. os.;,ocv

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

i\tencysam~ente~,,'

~ -/Cé~- ,. ,
Senador RAMEZ TEBET

Pres idente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Senhor Senador,

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EX111° Sr.
SENADOR LUIZ ESTEVÃO
SENADO FEDERAL

Comunico a V. Ex3 que esta Presidência convocou reunião do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar a realizar-se no dia ~1 de maio
corrente, quarta-feira~ às 9h, na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destinada
à apresentação do parecer do Senador Jefferson Péres, Relator da Representação
n° 2, de 1999.

OF. CEDP N° 64/2000

02332' Quinta-feira 22
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~ENADO FEDERAL
Conselho de Ética e O~ccm Parlamentar

--lli-~ _g\S)~_'19..S.3...
r, r, (' ~ ~ ~

As. ci;c~'\ 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~etuÁ=

r~~--

- Cf f) (l ?1 :: (;'V-2-0 O O

Fax:

NOTA:
Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegível, por favor
contatar pelos telefones (0-61) 311-.3264 J3269.

'121121 MAI/18 16: 49

133/720121

1212

O.K.

55 21 2629402

MAI/18 16: 48
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SENr.\!j.j FEDERAL
Conselho de Ética r:: Decoro Parl;:.zmentar

i:tSP NQ
_ OOd.- I~

. DIÁ,RlO DO SENADO FEDE~L - SUPLEMENTO

Senado2

Excelentíssimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Digníssirno Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal
BRASÍLIA-DF

Tal fato revela a efetiva participação do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto

no esquema criminoso que culminou com o desvio de vultosos recursos públicos federais

destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.

SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

SE:':ADC FEDERAL SENADO
Const'iho de Ética e Decoro Parlamentar Si:,:retatia·Get -11

.]iLr~o _._~}8~ I.~ AA.. r~.ó '1~"I'
As. ~qS ~i~ D?~q5

""n.JIJ'JJL'- RAMEZ
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO

oPresidente do Consellio de Ética e Decoro Parlamentar

convoca reunião do, Conselho a realizar-se no dia 9 do corrente,

terça-feira, às 9h, na sala nO 6 da Ala Senador Nilo Coelho,

destinada à oitiva da testemunha referida, Sr. José Marcion da

\

Silva, servidor do Departamento de Polícia Federal, com vista à

instrução da Representação n° 2, de 1999.

Brasília, 3 de maio de 2000

02336 Quinta-feira 22
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ké'P .:. _08~
Q~Cr. );

-··JC:: :-.

Ao Excelentíssimo
DOUTOR GERALDO

Procurador-Geral da .l:{eoública

Senhor Procurador-Geral.,

São Paulo, 24 de maio de 2000.

Tendo em vista o contido no pedido do
Exmo. Procurador da República oficiante nesta Vara, encaminho a Vossa
Excelência, os documentos apreendidos no autos da ação penal em epígrafe,
onde figuram como denunciados FABIO MONTEIRO DE BARROS FILHO
e outros, para as providências que Vossa Excelência entender sejam
cabíveis.

No ensejo, apresento-U1e o meu testemunho de
elevada estima e distinta consideração.

Ofício n° "1':s
Referente Processo n° 1999.61.81.1737-5 (distribuído por deoendência
ao processo ................ / .......... /-./ .. ,

PODER JUDICIÁRIO

JUSTICA FEDERAL

IÁlli"llillliIZiliJ

Junho

~:iNA: -r· ;-E.DER.?·L
c.ensBl\~': -jr: :=:tir.? r.: ::,~;(_0;O

~i~~ ._._ g)-~---

~~.~ ~S...}-

Atenciosamente,

~~ ~';\AS~'r-

estima e

Vale lembrar que Fábio Monteiro de Barros Filho -na verdade sócio minoritário

da empresa 1l''-'=' Incorporações SiA- se encontra preso em São Paulo por' determinação do

ilustre JUÍZO da 13 Vara Federal criminal, do Júri e das Execuções Penais da 1
3

Subseção de

São paulo, justamente em razão do seu envolvimento nos fatoS d~UOSOS relacionados com a

constrUção do Fórum da Justiça do Trabalho paulista.

Aproveito a nnortunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada
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Procurador da República

Outrossitn, de lnodo a gar~ntir a segurança do recebimento pelo

Exmo. Procurador-Geral da República, solicito que os docum~nto5 e () ofício de

encmninhJmento sejam,cntregues a este sjgnat~rio, para repasse, cm m~os e mediante recibo,

à<'luela autoridade.

S?io Paulo, 24 de Maio de 2000

~LES

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e D~O!'t1 ?~:1~::"7:~m(lr

~N° Q§±.0- í~
As. &3.0t,j

f\'HN15TÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Não obstante, já no i~lício dos t rab:llho~ nos depMatnoS com a

dOCUlncIltação anexa, (IUC tcm relaçào direta com os falc)$ (lUe estào ~emJo inn:stig:lJó$

pelo Extllo, ProcuraJor-Geral <.1:1 Rcpública, Dr. Ger:lldo Brindeiro, e (Jue elH'oh'cm PC::;50:1

cotn rrcrrog~lli\'J de foro criminal, eis <Iue exerce cargo político rdcyanlc.

DCS5J rortn~, considcf:tndo <'lue Ol\ d09~~'!1cntos referidos n~()

interessam, ao menos ctn primeiro momento, à apuração dos fatos referentes aos autos

1999.61.81.636-1 c sc rc(erem a pessoa com prerrogativa de fOfO, requeiro, observando o

sigilo, a reluessa dos rneSl11(}S ao Exmo. Procurador-Geral da República, para as

providências que entender cabíveis; mantendo-se c6pias autenticadas, envelopadas e

lacradas nesses autos, de tnodo a preservar a metnória e o sigilo dos meSInos, betn

como a integridade das pessoas envolvidas.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

50

J\P()S V.Exa. cfctuar a dcsbcl"ação do material apreendido

detcrminar a de\'()Iuç~o imcdiat~ de bens c documentn~ de interesse pessoal ao acusad

FABIO i\IONTEIRC) DE B1\RROS FILI 10, fato este clue se efetiyou na pessoa ·de se

repre~entantc legal, o restantc da documenlação foi encaminhada ao lvi'injstério Público parê

"I:crificaçào minuciosa. No (fUC conCC1"n<,: a estes docurm:ntos t fitas apreen~idos, o l\ünistéà

Público Fcderal ainda está proccdendo ~ análíse da grande quantidadc que nos foi remetida

(!UC se C'tlCOtlt ram no intcrior de Ji,'Crsas c1Í:'::ls, dc 1It1l:l mala e dc Utna sacola de ,-iagern.

bem como fitas cassete, além de um computador lipo «Laptop" cujo acesso aos dados

deferido por V.Exa..

SENADO FEDEi~:AL

Conselho de Ética e D:=coro

R.~p N' 00). I
.~ O

Fls. -: _~ .. l··'

~//
I . cJI ~~
rf C· . nA

~\ t • 1- ~1IN~.Y'rÚtlO PÚBLICO FEDEHAL

rr dO- Y\:·

/ ~ If; ~o~t\ô\~~~it~1~~~:~:~ ~~;~~~',i?~:~i::~:~:~~~~K~':',:::::-::'
_y~\ ~ \~v.~ ~.~'

- {}- \ () 1 \ ~ er n~ \ IA\:L; .(j-I Y c/ ~ MMJui7.:

\ol' ~<:~O(
f.9 c(}Y- ,vConsoanle já delineado em manifeslação anterior, n

~ cumprimento dos tnandado~ de busca dotniciliar expedidos por V.Exa. ~'i$ando a captura ti

FABIO MONTEI.RC) DE BARROS FIl.JI(), JOS(~ EDUARDO_ COR!tEA TEIXEH

FERRJ\Z e PEDRO R()DOV I\Lf 10, a polícia federal apreendeu, (]uando da prisão

FABIO l\lONTEIRü I)E BARR()S, em poder deste, vários documentos e fita5 de

02340 'Quinta-feira 22
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
Conselho de ttica e O~.çoro Parlamentar

~NO ,gQ~ 11m-
Fls. ~3G'~::

, ://\ t\ (IPIII'1 I I 11' I', tll',III1IJlf111 f1 1111 ""If 11 '"l1;ilfltt ! l/f\.. tlnll,tln d"

I.llllft 11lIUI/ltll. hlllll 1111/1«1 Itll 1111111 li ItltI :,lIllllllll11 IHII I I li! I blllVíhl t1u

c ,111111 Clll~jlllltl. l.1I111 IltlilllIIIUllllltll.ldil. hll":,1.11111 1'"' IIH.tll 11111 LOIII II"lI.

• .. 11,111111/111111. ltlll" IIIIlItI 1t'1I,"'J!1I11 ltin, ltlllll'I.III'1 1'1" 11\11111 Ivl\llllllll1l tflt

dirigida a Monteiro de Barros Investimentos S/A, datada de 20/02/1992.

,'I/II_J/I!HL'

, 1"'I,lrl d" 111111111 ri,. 11 IlIl"r",f'l 11 111 li" II I ,,11' 1If1 "''''''1111 1""11111 1\

Oliveira Neto, dirigida a Monteiro de Barros Investimentos S/A, datada de

"' 1/0:'/1 1)(1:'

Cópia de Termo de transferência nO 03 e 04 - na mesma página

Barroz Filho, dirigida a Monteiro de Barros Investimentos S/A, qatada de

7.0/02/1992.

IllstlUlm~lItu de COlllpré:! e velldn de U~:ÓHB (:~ 1I1WU.lutO· UllYII1HI B curti

lllllltl·~ r1'1 "r 11 11 IPI"h Ir 1':

firmas reconhecidas - celebrado entre Monteiro de Barros Investimentos

/'.hllllllllll Ild(1 " IV" ,"1111111 dll 11.lllllh hlVlIlIllllltllllllll 1111\ dltllllh, dll

20/02/1992.

1'1.·1, ""1/1111.. d" ,., 1I111'lfl " \/flf I"n ,f" 11', i'II'" I' 11 li I"dr,-f; I I\tl!II,,~,1 P I I 'li'

S/A e GRUPO OK Construções e Incorporações S/A, datado de

?1I0?/1nn?

11I1I1a~ HjCUlIlu::::CldW:5 celelJlwlu Hlltltj M(ltllt~IHI til"! Ih.i1ll1~ IIIVtj:::illlllt:HltU:::i

Instrumento de compra e venda de ações e mandato - original e com

Junho

'I{h~ll

l!LL!\t~,Av l!l:. I !UI_:PMf ,'-, t'rl

MINISTÉRIO PÚBLiCO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Instrumento de compra e venda de ações e mandato - original, sem

firmas reconhecidas - celebrado entre Monteiro de Barros Investimentos

'://\ fi I {li ,111 Mllllf"l" I dfl 1111/1 r 1ft I 1Iltn, rfl1lt1dll ti,., :"0/0:"11 fHl)

lnshurnelllo ue cOlllfJrél e venda ue üt,;Des e 11IéHuJa(u " UI IyllléJl u CUIII

firmas reconhecidas - celebrado entre Monteiro de Barros Investimentos

~:/!\ n '-t',I,jr, Mnllll1ilr> do Ilt1f/<)!; rilhn, dnlndo dn 70/07!HHi7

11"./1111111111/" d'l ',"/111"'1 II I'rllld" dll "l,illlll /I IIltlllllclhl tlflllllllll fi '"11111

firmas reconhecidas - celebrado entre Monteiro de Uaflos Illvestllllentos

:.//\ n r:íhin Monfnirn rfp nnrro~ Filho, rinl::lOO oe 7.<+10/.11992.

Ccnse!!1c ó,:? ~!iC2 e DecoiO Par1ômer.tar

~~~ ~~~ OO9---!~
fls. )., 3f}. .J.-. _

Instrumento de compra e venda de ações e mandato - original e com

firmrJ!=; rp.r.nnhAcid~!=; - r.p.Ip.hrRrlO p.nlre F8hio Monteiro de Barros Filho e

I. 1/\0 I "liftl I III"H \/,,/1"111'1' ,1,11",/, t ri., 'll!I' '/11111 I

Instrumento de compra e venda de ações e mandato - original e com

firm;l~ reconheddrl~ - celebrado entre Fábio Monleiro de Barros Filho e

""\11 /111111' /1"'11 \.',11"1111111 "tlltll/OI d .. '11/11 '/1l""

Instrumento de compra e venda de ações e mandato - original sem

firmas reconhecidas - celebrado entre Fábio Monteiro de Barros Filho e

João Júlio Cesar Valentini, datado de 20/02/1992.

52
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vista.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CLl\USULi\ QUINTA

In i 1 c 1 tJ 7. <:~ i. lOS) f P<'1] <J P (~ <J (1111(; n to

são r <.nllo , 20 d~:! fevt.:l <;il o de 1992 5"7
. /\~o__,

r.. 'I! °1,'iJ / '!J~~~
,i,i ~ . ~ \.\ o ,t,l.: ,.:"~

MonteHo d~~ 13<11. tos, Inve'ltimentosf S.II. .

\ .- i /.' ( /~, l~~,."o ,,»
1-1, I', : .• L... ; l:-Ij'N.:--'
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Este instJ tllllellto consubstancio. todos O!; entenditn~mt05 m;lntirlos
~ntJ e u VenueuoJ U e o COtnPl adol qtH1 UssirW1n o pJ t~!';'.:ntr.!
Instlumel1to em .3 (tlês) vias, juntmnenté com 2 (duéJs) testumunhas.

o pl esellte In!;tlumentCl i3 fiunudo cm CU1 útCl il] CVOrj;jvr..:J ''':
il"letlütúvel, podendo o CompUldol plomOVeJ' a tlansfelênciu Oi15

ações, objeto deste Instl:umento, mediunte êlssinatura no Livlo de
1'J i.1ns fel êllCLl (k~ J\ções da socied<'lde, (~1It nOll1e d<.t Vendc~doJ;J, (~iJSO
estu nüo o f<'1ÇU no PU1ZO de 30 dias.

CLÁUSULA SEXTi\

A Vt::ndt:.?dol ê.1 d<~c L.11 <'1 qu~ 1 ecebl~ l1es!:~ ê.I t.o o Va 101 tot<J 1 p<J I <J
pagilmento das aç6es tJanSfelidus, ou seja 50 acões, de su<J
Plopliedude, do CompladOl e di-se pOi plenumente puga e quit~da,
p<:lJel nndn m~lis l.eCÜ11THll, seja a que tí!:ulo fOI.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

J N:'THl/rlENTO Df: Cor·1PHi\ F: VENlJ1\ Tm 1\<:0I::s I:: f'.1J\HI)J\TO

valOl total de complU das ações i de CR$ 50.000,00 (cinquenta

CLAUSULl\ SEGUNDA

A Vend(:!UOI <:1 nl::'sl:c <31:0, tI t1l1~f<;J e 50 (cinquentu) ucões oldin~t ias
q\H~ p('ls~\li <-la IncHl Incol p()nlçÕl~s S.i\. <.10 CompJ"t~do!, com a
H11\.1~llcia da Ol1tlu sócia Inc<.l1 Il1uústl LI e Comélcio de Alumínio
Ltda.

CLAUSULA T~ReEIRA

CL)\USULA UUl\R'l'A

1\ Vendedola dHclal'a que possui 105 (deis por cento) das ações
01 dinTt. i<l~ <1H Incal 1t1("oJ PO] t1cõe:, S.i\., que COll e!;rond'~m;'J 10i;
(dt!is pOI C~t1to) do capital totu!, pois u sociedude n~o emitiu
aCÕf::!s plefelenciais.

Pelo p!esente Instl tllncnto os abaixo qual.ifici:ldos, a s<:lbeJ:

l'tonteilo de BUJ 1005 Investimentos S.i\., sociedade blasileil.a, com
s~d(? na Btlé.l Seto de Alni 1 3"2 - )0 andaJ - saIu 34, em S~o r'Juio
- SP, itlsclitu no eGe/~1f sob nO 60.130.094/0001-17, com seus êltOS
constitutivos legistludos na Junta Comelcial do Estudo de s;jo
Pê.lU!O sob nO N.tHe 35300127374 em 09.01.90, leples.en.tada pelo seu
DiletO}O p}O~?sühH1te Félbio Monteil·o de 13<.11 lOS Filho, bl usihdt o,
ctls<'Hio, (:.'mpl csr.rio, com endereço nest<'1 C<Jpitul, na lua S'.:te <l,.!
l\bl i 1, 342 - JQ and~tJ·, pOI· tudoJ: da Cédula de Iden tidade RG nQ
5.508.310 e d~ ele 895.904.738-49, aqui denominada VENDEDORA;

1\ Vendedol a de<:lal'a que é.1 Incal IncOl porações S .1\. poderá ser
1 esponsáveJ., como incoI pOl adon.l e empl eendedol<.l, pela cons tl uçüo
dos t=(1 ifi<:1("s que abJi9~11 ~o us Juntí..ls dI.! Conci1iélCüo c JUJ.gdIW':flto
d~l Cidade dE:! Siío Paulo, objeto da Concon ência 01/92, qq(~ S(:

encot1tl:a em CUI:SO e está sendo pl·omovida pelo TI ibunal Region~l

do ") ê.\balho d<l 2Çl Região, caso a emplesa concorlente Incal
Indijst~ia e Com~rcio de Aluminio Ltdu, seja considerada vencedOla
<les ta ConcOlol ên<:ia.

CLÃSULl\ PRrr-mlHJ\

Fabio MOllteil o de Ba1:10S Filho, bl'asileilo, cas~1do, cmpl eSúl io,
com endélf.!çO n~.H;ti:.l eé.lpita.l, nu lua Sete de Abloil, 342 - 30 anduJ,
PO] t~do~ da C~dula de Identidade RG nO 5.500.310 e do ele
895.904.738-49, aqui denominado COMPRADOR

.f·f{
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Cluzeilos), p~11i1 pag;'llllentomil

CL/i.USLJLA QUI NTi\

,'. 1I

(:

NonteilO

F<'lbio

o plcsenl:c ln~:;tlU111elltC' 0 fiJItl~H.10 l~lIl CêllúteJ ill'2 vOg;Jv(.:1 (1

illetlt.3tú
v
el, podendo o Complado~ pl~moVel <.l tlonsfel~nciu das

ações, objeto ~este Instrumento, mediante assinatura no Livl~ de
TI ,1llS fel l-l1CÜI de Ações dê.1 socied;1(J(', (.:rn n()rn(~ da VendedOJ tJ, (:;l;,()
es LI 11:10 () fuça 110 pl i.17.CI de 30 d.ia~~.

l\ Velldec.101ê) cl(~cLll;'l gU0 lecebe nesb~ ato o v~dOl total p<.tIU
pagdInE:'nto das açÕl:~s tlt.3!lsfelidüs, ou seja 50 ações, d~ sua
PICplied<.lcll', elo COlllplé.ldol (;? d<J-s(~ POI pleT1;Jmenb~ p<.lgü e quitadt.J,
pdJ<'l nad(1 l11<lis lecLnl1l<.ll, seja a que título fOI.

Es b: íns tJ tllllen to consubs ttlt1cia todos os en telld i men tos rnan tidos
t:lltlt.' d Velldc.:dol d e o CompJ "do, que' ttssi.llêlln o IH 1~!;r!llf:r~
InstJ UII1f::l1to em 3 (tJ ês) vius r jllnb.ul1eJtt~q11 2 (duas) testerru.llllt;jSo

~
~()~\O

~q

SdO Pnulo, 20 dI'; Feve1eiJ.o, d~ 19
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Tesb~!IlUl1hdS: Y. . ~)

J&vO~__ '~./ . .
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RG: RNE W 093171 I

Junho de 2000DIÁRIO DO SENADO FEDERAL o SUPLEMENTO

lNSTI'HJI'U:NT0 DE Cor'1F'Hl\ E VENDA DE AC;OES E l'-1ANOl\TO

1\ Vendedol1;l nes'.:e ato, l:l<lnsfel e 50 (cinquenta) ações otdinál ias
gt\(: possui <.1<:1 Incal I\lCOlp03<.1ÇÕCS S.7\. uo COl1lp1ado1', CQfn <3
<'ll1uêllCia du ouba sócia Incal Illdústl iél e Comél cio de Alumínio
Ltda.

A Vendedo~a declara que a Incal Incolpo~aç5es S.A. pode~~ ser
1 espons~vel, como incOl pOI ad01 u e empl eendedol o, pela cons tI uç;jo
dos ~~uificios que Ubl ig<H'ÜO as Juntas dtl Conciliaçdo e Julg<.lm~.1nto

da Cidade de sJo Paulo, objeto da Concoll~ncia 01/92, que se
enCOlltnl em curso e estií sendo plomovida pelo TJ ibunal Re9ion~ll

do 'l'labalho dd 2Çl Região, caso a emplesa ConC01.1.ente Incal
lndfistl ia e Com~lcio de 1\lum1nio Ltdu, sejo consideluda vence~o)a

des tê, Co n<AJ l'J. ênc ia o

1\ V<:~lldedol a d(~cla]'a que possui 10% (deis pOI' cento) das ações
01 di nill .t<lS da (ncu 1. Incol PO! ;.lI:õe~~ S. A. I que COI 1espondem (3 101
(deis pOl' cenb)) do cupital total, pois a sociedode não emitill
ações plefelenclais.

CL)\USULA TERCEIR1\

C1J )\UStlLA SEt;UNDl\

, I

o va.lo] tot;"l de compl H d<'JS <..~ções é de CR$ 50.000,00 (cinquenta

CLl\USULA QUi\HTl\

,
Fabio Monteilo de I3alTos Filho, bl'êlsileilo, cas<3uo, emptes~l ia,
com endeleço nesta Capital, nu J:ua Sete de 1\blil, 342 - 30 and;..11.,
pOI. tadol da Cédula de Identidude HG nO 5. 50S .. 310 e do ele
895.9040738-119, aqui d<;l1ominado COMPlu\DOn.

eLl\SUIJA PRIMEIIV\

r·lo,llteilo de nol lOS Investimentos 5.1'\., sociedade blusileila, com
sede na HU<l S{:?lt! d<:: Ablil 342 - JO <'1lldtll - sêllc.3 31\, em SdO P;Julo
- SP, inscl itu no CCC!MF sob nO GO.J3!L091/0001-17, com seus atos
constitutivos J ~~giStl (ldos lli:1 Junt:a Comelcial do Estudo de si.ío
Puu.\.o sol..> nO Nine 35300127374 em 09.01.90, J.eplu_s.entada peJo seu
O i 1 e t: o l' P 1 ~~ 5 i d l ~ n t e f J:1U i o Mo II t e ,i. J 'o d (? n<'1 1 lOS f il h õ, in él S i I. (,d. 1 () ,

cnsado, emp,} es;il ia, com endeleço nest<.\ C<'lpitul, na lua S(..:t(~ di.:!

Ablil, 342 -]0 andai', pOi'tadol da C&dula de Identidade RG nQ
5.508.310 e do ele 895.904.738-49, aqui denominada VENDEDORA;

1.'1210 Pl.l::s(21\te lflstl \.llnento os abaixo (juédificac.1os, <.1 sabeJ ~
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CJllzeiros), pé.llê.1 pugê.lntel1to J vista.mil

CL/\USULl\ QUINTA

.:-,J'

~E;~.~!.G(_; i~' ~~o::.i :_o:~~.::.:.

~~~~·X.'i:~~~._.,J~.i9
Cj,. o;30"''''f\• -.: ,~-=-._-- tt"'•.. . __

Este instrumento consubstancia todos ~s entendimentos mantidos
entre a Vendedora e o Comprador que assinam o presente
Instlumento em 3 (tli~ viai, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

CL/~USULl\ SEXTA

A Ve'ndedol a dedal'u que l'ecebe neste ato o vulor total para
pagamento das açSes tlansfelidus, ou seja 50 açSes

o
de sua

propriedade, do ComplDdor e di-se por plenamente.puga e quitada,
pal a 11 aà <'1 mais 1. ec lamal f se j a a que tí tulo fOl.

o presente Instlumento i firmado em cariter irrevogivel e
irletrativel o podendo o Comprador promover a transfer~ncia das
açSes

o
objeto deste Instlamento, mediante assinatura no Livro de

Transferincia de Aç6es da sociedade, em nome da Vendedora, caso
. esta n50 o. faça no plazo de 30 dias~

'Sio Paulo, 20 de Feveleilo de 1992

• OI .f'ii
tl c \' .'! .\f··.'··..A

MonteÍ1Ç> de B";'I~~ Inj~~~i~~nJo~ S.A{
I - i 1 \ '( I

/" ,I - 4' .~ d:.
"'" I \ r

"1.1) .. ./.\ 1 '.(' 0\ 1.\. ;0._,.. :::. oi.

Fabio Jonteilo de BJllOS Filho

Sócia A~~ente . I
-------- -

Incal Yi1 e-o omélcio De Alumínio Ltda
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(cinqüenta
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE AÇOES E MANDATO

O valOI' total de complou das açSes é de CR$ 50. 000 ~·~O

I/ r-
~~..J~tr

CLAUSULA SEGUNDA

~ Vendedora neste ato, transfele 50 (cinquenta) açSes ordinirias
que possui da Incal IncolpolaçSes S.A. ao Comprador, com a
anuincia da outra s6cia Incul IndGst~ia e Comilcio de Aluminio
Ltda.

CLÁUSUL~ TERCEIRA

CLi\USULA QUARTA

Pelo plesente Instlumento os abaixo qualificados, a saber:

A Vendedora declara que possui l0' (deis por cento) das aç6es
oldin~~ias da Incal IncolpolaçSes S.A., que co~respondem alO'
(deis por cento) do capital total, pois a sociedade não emitiu
açSes plefelenciais.

A Vendedora declara que a Incal Incorporações S.A. poderá ser
responsivel, como incorporadora e empreendedora, pela construç~o

dos edifícios que abl-igadio as Juntas de Conciliação e Julgamento
da Cidade de são Paulo, objeto da Concorr~ncia 01/92, que Se
encontra em curso e esti sendo promovida pelo Tribunal ~egional

do Trabalho da 2ª Regiio, caso a empresa concorrente Incal
IndGstlia e Comircio de Alumínio Ltda, seja considerada vencedora
desta Concorrinciu.

Monteilo de BallOS Investimentos S.A., sociedade brasileira, com
sede na Rua Sete de Abl·il 342 - 39 andul - sala 34/ em sio Paulo
- SP, inscrita no CGC/MF sob n9 60.138.094/0001-17, com seus atos
constitutivos registlados na Junta Comercial do Estado de sio
Paulo sob n9 NIRC 35300127374 em 09.01.90, loeprese.no~ada pêlo seu
Diletol Presidente Fabio Monteiro de B(.UTOS Filho, brasileiloó,
casado, empresirio, com endereço nesta Capital, na rua Sete de
Abril, 342 - 3º andar, portador da Cidula de Identidade RG nQ
5.508.310 e do ere 895.904.738-49, aqui denominada.Y~NDEDORA;

Fabio Monteiro de Barros Filho, brasileiro, casado, empres'~io,

com endeleço nesta Capital, na rua Sete de Abril, 342 - 3Q andar,
pOltado~ da Cidula de Identidade RG nO 5.508.310 e do elC
895.904.738-49, aqui denominado COMPRADOR

-f
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Tes ternunhas: 1 ri. . ,. ~~

~~.~ ~\<AJ.ÁAÀds-- .-
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Nom(;~: 7\11 tonio ,José clt.! CosTii- f~1.1 ell <.l

RG: RNE W 093171 I

NC'lnl(~: El Íé.lI1e Fel ix' Figt1~iledo
RG:/13.371~210 SSP/SP I r' ~

-A:...J~\) )""'( ti-~ f~· .

F~~ __~-L?J~ __.__._- ._.

Fubio

João

s;:io r~lUlo,

Este il1sb UIlH:'l1tO consllbst<'lllcia todos os entendimentos mé.lntldos
entJe o Vendedol e o eornpludol que assinam o plesente Instrumento
em 3 (tl.ês) viriS, juntülllente com 2 (duas) testemunhas.

C.LÁlISt/I.J\ Ot11 HT1\

o 1'1 eSl211t.e lllStl. t111H..:nt:J ti [j.JllI~ldo (~lJl C~lJ Iítel i1 1 evogc:ivcl
ill.E?tl'Jtiível, podendo o Comp1 adol f?lOIllOVCl il tI é.lll~fet êllcia dé.1
ucüo, objeto deste lnstl umento, ltledii.lnt~ ;.lSSilWt.t11 u no IlíVl0 de
TJunsfel~ncia de 7\ções du soci0dude, em nome do Vendedol, caso
es te nüo o f<..IÇ<'1 no pl. uzo de -30 dius.

(hum mil

.,--''I

'J

"lbaixo qU<'ll i f icudos, u sub!;}:

CLÃUSU1,A QUARTA

CLÁUSULA TERC8IRA

O VÜ 101 tot;·.l de compl <.l da é.1Ç~O é de CR$ 1.000,00
c1.uzeil.os}, p;n'a pé.3gé.1mento ~ vist<'l.

O Vt,'Il<.h.'<JOI dcei;.!l i.l 1ue 1 cccbc I1c~IL{.: ,Jlo do COltlpt <.l001, o
total p~l<.l pagamento da Gnicu uç~o tlunsfelida, de

iedade, e d~-se POL plenamente pago e quitado, pala
Jeclumu~, seja u que titulo f 01.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CL,AUSULA SEGUNDA

O Vt>ndedol' ne~: te ,.1 to, t1 <ll15 fel e tllnu única uçüo 01 dinúl i (,1 , d(! suu
icc1<'lde r da I nc'J.L 1l1COl POI <'lções S.7\. ao Compt UdOl', cOlO U

do Ol.ltlO sócio Monteilo de nal] os Investimentos 5.7\.

1 N5TlHJl'-lENTü !) E Cü~1l.' rtl\ E VENDI\ In; I\<;OES E ~1l\NDATO

CLAsULh PRIMEIRh

O Vendcdol tlechl1 a qtH~ possui 51, (cinco 1'01 cento) das ;.II;ões
Oi d inál ius da Inca.l I nCOl POI:uções S.7\., que COZI espom3etn a 5~
(cinco po~ cento) do cüoital total, pois a sociedade nJo emitiu

ações pleferenciuis.

João Julio ees<.lJ. Va.lentini, bl i.lsileilo, casudo, indust1 í.;;l, com
cmh.!l eço ll<.?sU\ Cê.lpil:<.ll 11;,\ Hua do BO~(jtH;, 1313, Baill0 di} ";,il} êJ

Fund~, po~tudOl du C~dulude Identidade RG nO 1.979.218 e do Cle
n9 043.229.408-20, uqui denominado COMPRADOR

fabio l\10ntei1l..1 de I3<.HIOS Filho, bli.1Sil!;i}o, ciJsudo, emplesálio,
com ell(h~leçO nestü C<'lpitul, n;J lU<.1 Sete de AI)} i1..,.._342 - ]0 ;.Indal,
pOLt~do1 du C~dulu de Id!;ntid~de RG nO 5.508.310 e do ere
895.904.738-119, aqui dcnontÍlwdo VENDEDOH;

Pelo pl esente InstlUIlH2!1to os
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CLÁUSULA QVINTJ\

Nome: J\n tbn io \Jose da Cos ta Fei.} eil a
RG: RNE W 093171 I

o pJr.:s<"lltt~ lnstJllmeJlto é flJl1liJ(Jo em c;l)úb~J 'lIJCVQt];jv':l (~
il~etlutúvel, podendo o Comp~UdQl plomovel ~ tlunsfelincia da
ê.lCJO, objcto deste Insb tlltlento, mediante tlSSini.ltun..l no LivJ o dt:
TJ i.IIlS fCI i:nc.ii.1 cl~ l\ções da socicd<ldc, em nome tio VcndedOl, caso
este nüo o füçü no ploazo de 30 dias.

Este i/lStJ.tlllH:mto consubstüllciü todos os entendimentos m~nl:idos
entJ e o V~ndedol e o Com!,! adOl que üssirHlIn o pl(~sente: InstlUm(;?nto
em 3 (tlÜS) vias, junté.lmente com 2 (duas) testemunhas.

s:tO Pdul0, 20 de Fev~J.ei] o de 19.92 I
: ., •.1

; I "'. '/ ~~ ',::'II'~"
F~~io'Hollt)f~f:'~,;.Bal~·osJ~:~;h~S~ ~

I ---.... :,~: oi •
• (=. • .,..-

Joüo 3üItõ'~?vü' lfínl· ...

SENADO FEOEFU;.L

~"~';.~~;®~:~','j'~g9.
í.':~ --~~..J d.-.__._ ..__

r:;'j
.- • _. '".. \::~,:J ~'...

SOClé.t 1\nuentü: l\ ,:, \1 ..,: ~._.::)
\ I ~í { . '. !'l: i: '1 .

r • ( • ~ li.., ~ ~ f' .
MonteiJ.o de ~;"lOS r\lvestimJntos sIA."

I "
Testemunhus: I
~~'~~~.x

Nome: Eliane F(~ F1güiiêdO' .
RG: 13.371.210 SSP/SP

~~~:,) iV'-f- ' <./4 fdr.J::. ~

V;JI01

S\,l~

n~dü

mil

SENADO FEDERAL
Conselho de Élica e Decoro Par1;)n'

~!f gOà=-_/J..3
Fls. d-"5 I...;..l _

CL)\USULl\ QUJ\R't'}\

o vdloJ tot~l de complu du uç50 ~ de CR$ 1.000,00 (hum
Cl U1.Cil os), p;tI'U pagafl1<':lIto U visbl.

Cr"I\lISULA 1'ERCr-:I RA

CLAuSULA SEGUNDA

João J\,llio Ce5Ul' Vé.llantini, bl'asileil o, CüSé.1dQ, industl iu 1, com
t.'nd(.neç(') lwsl:<..t C<.Ipibll n<.l HtH.l do no!;que, 1313, BuilJO da niJllü
Fund.. , PO! ta,:lol' du Cédulad~ Identidade RG nO 1. 979.218 e do ele
nQ 043.229.40B-20, aqui denorninudo COHPRADOR

o venc.l~doJ: neste ato, tu,lt1sfeu:~ uniu única uçüo Oldinúl i~l, cl(:! suu
pLOpl iedade, da Incul Inco~polações S.A. uo CompLudol, com u
<..tnuêncii1 do OutlO sócio ~10nteilo d~ 13i.IJ I o~ Investimentos s.}\.

o Vendt.'doJ df:.!clan.t q"te possui 57; (cinco PO! ~ento) diJS ;j1';ÕCS
OI <linãl. iê.1S dt! Incé.t1 InCOl pOI ueões S .7\. , que C011:!:!sponilem a S~
(cinco PCl' CI;!lltO) do capital totül, pois a sociedade n~o emitiu

ações pl·efel:enciais.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

lNSTnll~1EN'1'O DE COHPHl\ E VENI)l\ DE: l\ÇOES E f-1l\NDl\TO

Fubio r-1()nb~il o de )3<"111 os Filho, bl i..1!=iileil o, Cé.lSaOO, (~II1[H CSijl io,
COtn f..!ndt.'J ~ÇO t1~S tu Ct1pi tal, nu 1 tia Se te de 7\bl i I, 342 - 30 ;tndü 1 ,

pOI ttHJOl du c~du~a de Iden tid<"lde HG 110 5.5 oâ':j 10 e do ClC
095.904.738-"0, aqui denominado VI~NnEJ)OH;

pt.do pl l..'sen t~ I n5 t.l UIlHE n to os <"lb •.I ixo 'lUtI.l i f iCtlOOS, (J SübCl:

o Vetlc.kdo) l.h~c.li..n a que 1. eceLH2 ncs t.e é.1 to do Compr adol, c
totill PU1U pagamento da únicü uçüo transEe~ida, de
plOpJ iedé.tdE:', (~ dá-se pOl plerwmente pago e quitado,. paJ éJ.

~
nlf.liS Je(~lUm;'ll, s~~ju (\ que título tOJ·,i! i /\

.I9J,' ,
~/ \\. J ", _o_o,,

, o \ \

{
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o P' "sente 1
n
sb umento é firmudo em cu,;iter Ílrevogável e

i, 1 <, I" '.l tiive.l. podendo o Compl "dor p' omove,." t, ans fe, ência d"
ação. objeto deste 1nstl·umento. medi"nte assi""tula no Livro de
Trunsfeléncia de Aç6es da SOciedade. em nome do Vendedor, casoeste n~o o faça no prazo de 30 dias.

Este instrumento cOnsubstancia todos os entendimentos mantidos
entle o Vendedor e o Comprador que assinam o presente Instrumento
em 3 (tlés) vius, juntamente COm 2 (duas) testemunhas.

CLli.USULl\ QUINTA

S~ão Puulo, 20 de Fevere~rl:0. de 1992
'! , i
I I" I I ....
I ' I I .~ .. v." i . ! ).i. I;::~ •

Fabio J~o de àanos \'ilh)

JJ~,' / I

Joã~)'l~o- sa( Vulentini

SÓcia l\nuente:

'. '.: ..
Mon~~il·b·' de lB~~:;:~s

f , .

Junho de 2000

valor
sua

nada

o
de

par-a

SENADO FEDERAL D SUPLEMENTODIÁRIO

INSTRmmNTO DE COt-1PR.7\ E VENDl\ DE l\ÇOES E ~11\NDl\TO

Pelo p~esente Inst~umento os abaixo qualificados, a sabe~:

Fabió l-10nteilo de 8au.os Filho, bl·iJ.sileÍl.o, casado, empl·eS<31 io,
com ende~eço nesta Capital, na rua Sete de 1\b~il, 342 - 30 andar,
po~tador da C~dula de Identidade RG nº 5.50a~310 e do Cle
895.904;738-49, aqui denominado VENDEDOR;. _.

CLÂUSULA TERCEIRA

CLÁUSULA QUARTA

o Vendedor declara que recebe neste ato do Compradol,
total para pagamento da única aç50
p~opriedade, e dã-se por plenamente
mais reclamar, seja a que titulo for.

João Julio Cesar Valentini, brasileilo, casado, industrial, com
endereço nesta Capital na Rua do Bosque, 1313, Bairro da Barra
Funda, portador da Cidulade Identidade RG nO 1.979.218 e do ClC
nQ 043.229.408-20, aqui denominado COMPRADOR

o valor total de compra da aç~o ~ de CR$ 1.000,00 (hum mil
cruzeiros), para pagamento ã vista.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÃSULA PRIMEIRA .

o Vendedor neste ato, transfere urna Gnica ação ordinãria, de sua
propriedade, da Incal Incorporaç6es S.A. ao Comprador, com
anuincia do out~o s6cio Monteiro de Balros Investimentos S.A.

o Vendedor decla~u que possui 5% (cinco por cento) das aç6es
oldinilias da Incal Incorporaç6es S.1\., que co~respondem a 5%
(cinco por cento) do capital total, pois a sociedade não emitiu
aç6es preferenciais.
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CLÁUSULA QUl\RTl\

!=:<;,.....""..... I\ ..lnrl'rt.#

Este instrumento consubstancia todos os entendimentos mantidos
entre a Outorgante e a Titular que assinam o presente Instrumento
em 3 (trés), juntamento Com 2 (duas) testemunhas.

CJJÁUSULA SEXTA

A Outo.gante deCla.o que recebe neste ato o valor total das
ações, constante da Cliusula Quarta, e di-se por plenamente paga
e quitada, para nada mais reclamar, seja a'que titUlo for.

sio Paulo, 20 de Fevereiro de 1992

o VOI.OI total de comp,. das ações;; de Cll~ ·1:500.000,00 (hum
milhão e qu in"el1 tos mil Cl uzeÍlos), paI a pagamento à vist~.
CLliUSULA QUINTA

o pleSente Instrumento é fi,mado em cariter irrevogivel e
irret,ativel, podendo a Titular promover a transferéncia das
ações, objeto deste, mediante assinatura no Livro de
Tlansfelência de Ações da sociedade, em nome da Outol.gante.

I ,-I
/_ 0_." L.

- ~:s::f~. * .Incal Indus tli€1 o~-sQtnel'cl-O de A.lumlnlo
I /

ft . ~ ~ J ~ -I "JU
V'''J".y\ "'1' l. ~ . U ..'\'\,'l\ t \\r

Montei~'de B~~lOS Irlve timentoL S.A.

Testemunhas: I I
Nom
RGe

SENADO FEDERAL
ConselhO de Ética eDecoro PartamentrJ'

R<:.-P ~ OOG: ' Imt-
fls ~_"ll 5---------

J~

~IjJ' .C>

1:-'

Outorgante e Titular, acima qualificadas, sio s6cias da empresa
Incal IncorporaçSes S.A. - emplesa em olganizaçio, com sede na
Rua do Bosque 1313, em sio Paulo - SP.

A outorgante, neste ato, tlansfele a totalidade das aç6es que
possui da Incal IncolpolacSes S.A. ~ Titular.

CL~USULA TERCEIRA

l\ Outorgante declal.a que possui 90\ (noventa por cento) das aç6es
ordinãrias da Incal Incorporaç6es s.~.

CLÃSULA ~RIMEIRA

A outorgante declara que é participante da Concorrincia
01/92, plomovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
que tem por objeto a instalação das Juntas de Conciliação e
Julgamento da Cidade de são Paulo, e ainda, que em sendo
considerada vencedola desta Concorrincia, a construção dos
edifícios que abligarão leferidas Juntas selã de responsabilidade
da Incal Incolpolaç6es s.~.

CL~USULA SEGUNDA

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE ACOBS E MANDATO

Monteiro ~e Ba~lOS Investimentos S.A., sociedade brasileira, com
sede na Rua Sete de Ab~il 342 - 30 andar - sala 34, em são Paulo
- SP, inscrita no CGC/MF sob nº 60.138.094/0001-17, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de sio
Paulo sob nº NIRC 35300127374 em 09.01.90, lepresentada pelo seu
Diletor Presidente Fabio Monteiro de Barros Filho, brasileiro,
casado, empresirio, com endereço nesta Capital, na rua Sete de
Ablil, 342 - 30 andar, po~tador da Cédula de Identidade RG nQ
5.508.310 e dO'CIC 895.904.738-49, aqui denominada TIT~LARi

Pelo presen te Ins tl. umen to os . acionistas, a saber:

;:1ical Indústl ia e Comél:cio (1\ Alumínio Ltda, sociedade
b~asileila, com sede na Rua do Bo~que 1313, em sio Paulo - SP,
inscrita no CGC-HF sob nO 43.637~.339/0001-06, com seus atos
constitutivos legistrados na Junt~ Comelcial do Estado de sio
Paulo em 29/03/73 sob nº Nn~c' 3520106259-2-_ em 29/03/73,
repl"esentada pOl seu sócio gelente Joio Julio Cesar Valentini,
brasileiro, casado, industrial, com endereço na Rua do Bosque,
1313, portador da Cédula de Identidade RG 1.979.218-SSP/SP e do
CIC 043.229.408-20 aqui denominada OUTORGANTE;
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queOldinál.ias

total dl~ ('{)II1I'I,' d;,s ;lÇÓf;!S é de CHt J.3S0.000,OO (hum
lJ (~;:Cllto~~ (,' ('i l ll!IW1Il::l mil CJ tl7.(!.il O~~), p;'lJ D p;:lr:J~rnento ,;

A o ti to J SClll te, 11 C s !: C ,1 lo, LI <:111 S f c 1 (;~ 9OO éH; Õe s
po~s1..1i da Inc.:ll I'l1 r.:nl f'OI ;1(';;('~ S.l\. ;; Títul.i1J.

CU\USUI,l\ VVA Irr.1\

o V(l tOl

Illilltiio,
v i:; t(l.

~---OutOJ 'Jante df;.~CJ.;ll':l qllt~ 1 ecr~lJ(: neste ato o valol total pala
p<l<:lanK~nb'l dé'lS élÇ(;f:'S t I ,1118 [t~ I idas, ou S{~ j,:l 900 açõf~s, c]f:1 sua
"JnpI iedéld(~, d" T.il:tt.léll r.~ dií-s<:! por pl(~ntllll('I1I:e P()~F' (:! (Iuitad~,
P(1I., ll;;td:t ltI<1is ] <'c Llllli1I , 5Pj~, ;'I t~l.le títtlJO [OI.

CI,J\USlll./' SEXTA

Cl.J\tJSIILA QU1NTr\

Es te ins tJ umeJ I to <::ons\1bs tanc tu todos os en tr:~n(1im'_.!Jltos tneUltidos
el1tJ,,~ él üttb:)Jg:'llb.! (~ <l Ti.tU.lM (IU(? assinam o pff!~(~nte Insf:.J.umento
em J {tIps} Vi;lS, ·it1llt:illll<.'nl:r~ <:'QIIl 2 {dui1r:} 1:('!";b.!mt1f1iw~.

o pl esell te I IS t1 Ul1l1:'l1 t o é Li,l mado mn cal ti te!. Íll evnqáve.l e
iJlctJnt:\vel., po<kndo a Titulfll pl01Tl()Vr.~I:t l:lan!;f(:.!1ência U;)$
ações, objcb 1 d(.~st:c, llIedi(lllb~. élssillt.1tUlél no )"iVl0 de
'1') ansfel ~l1ci;:l de Acõr~s dél soc.iE.~dade, em nOlllf.! da OutoJ.gatlb~.

~
. '--.::::c3.:- ",-..-...."..-....-....-
d IlpO ()I< Cons tJ 11<:(;1'5 ('

. Ç)'res t(;~lIIunlJ.Js: / ....

'.' L
,?(t.u..,-~ .~~& lL~,-v ;"-,ok-_ ..
NOllle: !~l,i .1ilf;.! FIo;'.l j x F,i q\~n 1 edo
HG: 13. J 71 • 2 lO S5 pj:~p . r !

J.J./~· ..."",: ~í~, (~:,-(~ .r '-'. ......~ L,...
NOlllc: J\ntonio J':Jse ti" CI)!;t~l Fel 1 ~'il él
HG: nNI:: \v 09.117'

U ,ali li I fi lllI r n DE

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

6'//

Pelo plesente Instlumento os abaixo qualificados, a sabe~:

INSTRUMENTe) DE COMPR.l\ E VF.ND1\ DE l\ÇOES E MANDATO

CLÁUSULA SEGUND~

lJ.. outo!:gante decla~a que a Incal Incol'porações S.:~. podel'§ ser
~esponsivel, como incorpo~ado~a e emp~eendedora, pela construçã
dos edifícios que ain igal-io as Juntas de Conciliação e Julgament
da Cidade de sio Paulo, objeto da Conco~rincia 01/92, que s
encontJa em cu~so e estã sendo p~omovida pelo Tribunal Regiona
do T~abalho da 2ª Região, caso a empresa concorrente Inca
Indfistlia e Comélcio de ~lumínio Ltda, seja considelada vencedor
desta Concollência. .

Montei~o de ~a~lOS Investimentos S.1\., sociedadehrasil~ira, com
sede na Rua Sete de Ablil 342 - 3º anda~ - sala 34, em sio Paulo
- SP, inscrita no CGC/MF sob nº 60.138.094/0001-17, com seus atos
constitutivos legist~ados na Junta Comelcial do Estado de são
Paulo sob nº NIRC 35300127374 em 09.01.90, lepl'es.entada pelo seu'
DiletO] P~esidente Fabio Monteiio de Ra~~os Filho, b~asilei~o

casado, emples§rio, com ende~eco nesta Capital, na rua Sete d~
Abril, 342 - 3º andar, portador da Cidula de Identidade RG nQ
5.508.310 e do CIC 895.904.738-49, aqui denominada OUTORG~NTE.

CLASULl\ PRIMEIRA

A Outorgante decla~a que possui 100 (cem po~ cento) das
o~diniLias da Incal Incolporaç6es S.1\., que co~respondem a
(cem po~ cento) do capital total, pois a sociedade nio emiti
aÇaes prefe~enciais. Esta participaçio i em funçio da aguisici
feita ontem, dia 20.02.92, da Incal Ind6stria e Comircio d
Alumínio Ltda. pela Outorgante, conforme Instrumento de
Venda de Açaes e Mandato, que se encontra

CLÁUSUL~ TERCEIRA

Grupo OR Construç5es e Inco~poraç5es 5.1\., sociedade brasileira,
com sede em Brasília - DF, CRS 514 - Bloco R, 59/69 - 1Q andar,
incrita no CGC/MF sob nº 01.535.160/0001-06, com seus
constitutivos ~egistrados na Junta Comercial do Estado de
Paulo sob nº NIRC ••• em 14.0. .199, l'epresentada pelo seu
DÍl'etol: Superintendente Luiz Estevão de Oliveira Neto,
b~asileiro, casado, empresirio, residente e domiciliado em
Brasília - DF I SHIS - Quadra I - 05 - Chical'a 80 , portador da
Cédula de Identidade RG nº 159.375 DPF/DF e do cre 01~.948.581

53, aqui denominado TITUL~R.
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total de compla das ações é de CR$ 1.350.000,00 (hum
tJ. ezentos e cinquenta mil cluzeÍl os), pal'a pagamento à

o valOI'
milh~o,

vis ta.

Testemunhas:

A Outo~gante decla~a que Lecebe neste ato o valor total para
pagamento das ações transferidas, ou seja 900 ações, de sua
propliedade, da Titular e di-se por plenamente paga e quitada,
para nada mais l'eclamar, seja a que título for.

I

CLÁUSULl\ QUINTl\

Este instrumento consubstancia todos os entendimentos mantidos
entle a Outorgante e a Titular que assinam o presente Instrumento
em 3 (tlês) vias, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

o pl esente Instl'umento é fil~mado em cal·áter ilTevogável e
illetlatável, podendo a Titular promove~ a transferincia das
ações, objeto deste, mediante assinatura no Livro de
TI ansfel ência de Ações da sociedade, em nome da Outol'gante.

CL}\USULA SEXTA

l\ auto! gante, neste ato, tlansfele 900 ações ol'dillálias que
possui da Incal IncOlporações S.1\. à Titulcn-.

CL!i.USULJ\ QUJ\Rl'l\

são Paulo t 21 de Fevel eil·o de 1992 ~\O.
I I 'l .:-i\\Ó~' •

1 J " :: t\ 1'\ ÚJ ~ .
:.~; ..~." \(\ \'" ,.1..\ 1\l.f- "\,/'.~~ ~)\.. , ."'{.~. .

MonteÍ1.~ de B1~'10S Il~estimel tos S. '. / ....... ')I'<>....··\~:/
\. / ~~

V .e.., .....__...-._-0/ U ......~v .- "

~lUPO OK Consbuções e Incorporações S.A.
t·

;"'Ih:, ixo q\l~ li r i c:.t<..ll?~, ~ $;.lb':!l:

1\ ()utof.gantu decli:11 C1 que tl lncn l IncolpOl acõt!s 5.1\. poded'i ser
"'"1'''''~''~''' !" em\l".i "~:<" 1'~"1<Io'''' " <.'1111" """,1<',1,;' ", e"[" co,," t, "';~"
dflt~ <'til f .1.C.tClS <lUt.' ;11" I <F" (\0 ,.\5 ,JUIlUl!; d<! Cotlt;J.lltH

;i.1CJ f~ .Jul~J;.unl~nto
d" Cil.l:l<.1e d<.~ S~o P;'l1l.o, ol'jeto d~ ConcoJJ~ncla 01/92, qu~ se
l:'IlCCtltt,'l (;\tI\ ('UJ~O I~ (!!ii::J 5r.~JlclO 't'1Jotnovld:.l IH,lo 'rJibunal u(!gional
do ..Tj~bnlho di) 2:1 Hcqino, Ce.1~O a empl<.'!)() I:Ot1C()tlt::ntf~ J,ncal
lndústl i.n e Cc.m;:!! c lO rle 1\.l.01\\11\.i.o t.teltl, St.!j;:t con:;iot.H nd";I V(:H1CU(\Cl '.l

dc.-s t:, (oneOl1 j' nc iH.

<':1\11'(' (H{ C(,n~ !tl';C)r':~" lIH'1)IP01:";Õ'~!'> ;'.1\., !,:o<:j~!<1é.1(l'~ hIH~i.t.I!i.la,
('''111 :~('(Il' ('UI n· :i!:í..l. í.l ... 1"", ('H:~ ~~t4 - Hlt")c:n H, 'j'J/(,'J - )? éJ,uJ:JI ,
i 11(:1 i.t'l 110 ('(~(!"'~F :~oh \1~' Oi..';J5.1GU/OOOJ-06, com seus at:os
COl1stil:lltlvos ] ngi.:;t:t <1110!'> 11,1 ,Jtml:.n C()lI1t!lcial 410 F.stado <h: são
1':'1'.1\," ~nh n"· tll.nC ••• r·m 11\.0. .lg9, ,(~p1f..!s(~nt;\(1:l IH!lO S~~\1
\li, "';'''. SU!?,., j\1I:""<I.·,,l." J,~i.,: g"I:,,~iio d" Oll·!,;d." a. 11'"';0,
b,tlSlJettO, cns(l(l", {'tIIplr~!·;al~o, l~!::l<]'~t1t,~ ':! ÓOltl1.Clll.ado em
Ilt :.t!:':í. U.; _ DF, Sll.Uj - <)\lildt<.l 1 -: O~; - cltrt'.:-!l1 a 00, P(]J tadol da
c.:0c.hl\." (lt-.~ ld('nl:.i.(l;Hh~ IH~ \1') ]''39 .. 3'75 DPF/t>F f~ do ele t'HO.94tl.S81-
5.3, ,..qui. th~nol!\il1:.\dC) TITUI.7\H.

cU\S\JJ,l\ 1'1'tI~1l~] ll.1\

i\ ()lll::r.lIg;:l!1t'~~ (kcl;'l\i1 lIue pt1S01.t1 100 (çr:ll1 P(~l .:::t,'nto) (las aç;:;~~s
C\l(H.ná\i..,;, (1;:\ Tlle;:'!\. 11l~()'l'Ol~H:;;4~::; S.7\., (1'.i'· r:(')I.lt~5pr.)I1(lel11 n 10(')'?-,
(c.~elt1 ,H)l C:<~'lt:(» (Il~ (·;,,·il:éll. I;nt:::t.l., 1'0 i r:: n ~ocl<,,'<Iad'~ nãc •..:mttiu
açõ~"'s j.'J cfeJ 1:llc:iai:~.. B~;Ul P:ll t:ici.po!lc;no é em função <lã él'1uisi.ção
.h'il:~l ontem, di;l 7.11.02.'J2, <lu lnC<'11 IIHlústlla f-! C(Jrnélcio de
l\l\utllnill t,t<.1<l. Fc:t.1 ~}tll'nlq:IT11:(:, con[Olme l.n5tt IJm t

•.!nto tJc (":00'['>1(1 c

\11:,,\<}.1 ~h~ J\CÕt,~:: P j·':lnd.l \ o, qq(~ ~(! (~l1c()n \:.1 a ~J1~:Xo4, ('
Cl.lIIJ~ll!,.1I 1'ER<:l:IHlI )-,}. // \-..vJxr-.

clJ/ r~ >( 4t' ( \\

. (

I NS'l'lH1r-1ENTr) Df. CO('II'IV\ t:: VI~Nl)i\ DE J\<.,'ÚES E Nl\ND1\TO

~l<.1l1tt.'i.10 (.h.~ 1\.1I10~; IIlV,-,~~till\l:llt(lS S.I\., ~;o<.:j.ed;.l(lc hJeu.;iluil<l,·c::ofn
sl.'dl.' 11C\ Rua Sl'te dr~ J\lllil J:I? - JQ '.!fl(l;u - !;;.'l\(l 34, t!m são Paulo

Sf', inscl itd 110 C(~CHlf sob I1Q Gn.13~L094/0001-17, com sellS atos
('t'tlf:l.:.il11tivos 1 (·'IÍ:.tli.H.Jo:. n;' ,Junte:t C(')I!I('Ir.ii.ll do f.r-;tildo (h: 5ãQ
1':1111~) ~:rJh ll'J l!llK' 1';.101117.7.1'].1 {'II' Wl.Ol.

/
)(I, 14~pU;fWl1tü<.lU ('(d,c) S(~\l

Di.) (;''-01 r,,::S ; <.\C:.'l1tr! F;.lbio NOllt(~ i.l C) de H.l1) os Fi (lia, hléJ$iL~ilo,
\.<1$;'1(lo, '~l1lpl 1.~i:1, .in, com (~IH,k1 r~'ÇO nes ta Capi \:D t, na 1 ua Se t~~ de
J\b, .i l., 342 .' )1) ;'l11<!;u, "01 l::HJOI da cé(ltJ I.il (lt..~ L'k'ntirli1d<.! nr. nO
~.;,on .. Jt(l (~ <111 crc n9·~.gr)i1.r.Pt-":1, :1<I U1 tlr'l1olllin.~r1il OfJ'f'Op.<-;l\WrF..

r~'l() pt(~Sl~I":C 11'~~tlllltcl\I'() o;.
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N.O 03

O Cessionário ·f·:~:;.~:\:.. ········.. ·· ..·· ..· ·..······ ..·.. ·· ·..· · ..

Diretor ou
Encarregado de tralllstcrré[lCi~l , ~ .

o Ceà~;~le .fi~.;.:;~: ..

O Cessionário .
(,..~t~ ,.,.; -:• ..: '" r" -. , " ..

Diretor ou
Encarregado de transferência .

.. de de J9 ..

~;:ri":'·~~i~~~~:::::~=~::~~~ª~···:·::
:::::::::::::.·: ·.·.· ~·~~~~···~~··~::·~~ ~:~GC::: :::::::::::~~.~~ ..~~~ ~:~:~ ..;;~~~~: ~..~.~..~~~~.~~ ..~.~: ..~
rela~o à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo cessionário........

foi declarado que ace~tnva esta ~nsferéncia, de que se lavrou êste térmo que assina jun-

~~:~~:EO~~·:::=~~ 2~::::::··~:::~·tÇL~ç;~~§:~:;i~::;~;;~~f~
LIVRO N.O ....•.Q.:1.:............. O ceSSlonárin·:k+·:P:.;~ ~..:::: ..

03 lo 5FLS .

REGlSllRO [iE ACIONlST~

LIVRO ~.o 91 ..
FLS. ..Q.b...J.º..~ ..

?€~~~:~:~:~:~;,:::~;~:~:.~:~.:.:.:~:.:·u~~::::§~:::~~§':~ i::
.. .
..................... açõcs da mesma~~ de que.,.&.~ proprietário e de acôrdo com a-

relação à margem, com todos os direitos e obrigações constantes dos Estatutos. Pelo........ cessionário........

foi declarado que aceitava esta transferência, de que se lavrou éste tênno que .assina jun-

lamente C0m o cedente .

ACIONISTAS

LIVRO N.o º.~ .

· ~~..~..;;;:::::~.:::::: ..:..::.::::..::::::····~~··~~~·:::·~:·· ..·i:::~:.;;~~:~··.~·.··~~·~: ~:.~~~,~~:. ~
..;;~.~~ ~ ma.rgem, com todos os direitos e . o~ngaçocs constan;e:

rou
osésle lérmo que assina jun-

~oi que a('~ir:ava. esta tranSferencla, de que se a

wneote wm o :.~.~.~ !.~ de ..................................•de 19 .

O Cedente

li....................................
li...............................................

li....................................................

a...............................................
a...................... ..

1\
. ~ .. w.. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .

a......................................................
li.............................. - .
a........ - .

a.......................................

a..................................

a........................ ..

li...................... .....

a.....................................................

1\...............................................

f E L A ç Ã O

f' ELA CÃO

.............1.,,""""""""'" a .

.... , 11 a .
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SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e O~C'trfJ ParlameN·,ar

~J-? '~~ OO~J <Jq~

Fls.~...~4 -

1\' I 'I":: I' ol:1 \'" "1,0,,1 ,. " 1:',11 tl" '~f1I" ,. I I 11 ,t,· l\nl I "!'t

" 1 11'1 I I I, '. "I" I I ~'I 'JIIII 1"'11111,·1'1 ( .- :~I" ,.,·.t·lln'·'1 t ", '11'
1J.1 J.uJ.Lu du 1'1 c.d;ul CHu.ld fiei <.IIJlll.t:d Vali tl'ltf cH;n•.:lI .1"
propriedade da acionista Monteiro de Barros
Investimentos S.A., na sociedade Incal
TIH~o'J)n';'cõ('n f:.J\.. flctll)clr.> e;:;(;.il ~lcionlRtcl

Itllllf,"i i"1Ir1'I, d'''"1'' liÍ, " "',11 I ~11l rt', 111'1'1 r"1 ;'11f0' i' .1"
'",.," 11I.II'tI' "'I".. I",t"", lul"""It.,.""".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL .. SUPLEMENTO

,·,'· •. ·111.,., '1,.1.11"1',,',

'IhJ:~ln~""':I:.I" I ~\ I' ~'-'-~ , (J..JM \J

FABIO MrTEIR~ DE BÀ~ FILHO) I

sâo Pdulo, ~u de Fuv~~~ilOdc 1992

M,lIt1·,1\ I fl d,. 1\1" t "" T,,,,,'" \- 1111"" "n" ~.1\.
It"., /1,.1" ri,. J\ltI 11. \,1'.1 \" 1\1,rI.11
I. ,,111'

Biju l'dulu - Ui '

qi'.,,\.U.~ t'q'~,,,,,'r~~.'." U1'l ft1.",nnN ·1·~.1 ••,n

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Prezados Senhores.

Através" da- prese.nte, Incal Indústria e Comércio de~" AlümInio
Ltda., formaliza que renuncia, expressamente, ao Direito de
Preferência na aquisição da~ ações de propriedade da acionista
Nonteiro de Barros Investi~entos S.A., da sociedade Incal
Inco.rporações S. A. ficando esta acionista autorizada, desde j~,
a realizar a transferência de suas ações ·a quaisquer
int.eressados.

Natl te 1ro de Bn rro~ I.nves t .I.IIlento5 S. A.
Atenção do Senhor Presidente
Fabio Honteiro de I3arros Filho
Em Mãos

são Paulo, 20 de Feve rei ro de 1992

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Panamentar

Ré? NO .~ 11m
Fls. d:k~~

((J .
3.' nmfimU Ul ~ma~ m~.~fi

Ar.;v11t.jryA tOPE.S Cf\SlEL', \j.\ SllVI\

Escrevento AulofÍzada

~,,'~' 3.
0

a,}~~EfJ~!!~I~~~~!~tooot
':~~~\!'r: t.1r.fl'Ao

~~~?':~~1' ,..v '.~.I :'!:ll.' n..... 1!lTl!~-LI24SIt1Z
'~"i-<' ~ - )
• "~\,.l.'" R~'":), ...,;., d1:....r sfim~s~ .{)
~ i /",::, 'Q2[p' '.'- jL'tLQ((: :fcz-'Z
~ a t-é.áCCfi: -~LldL..::;;-

~ r ./.~~ rd.2~~ ~ªj
~ ~ ;f lij {es(.·-L i lil ~! ., -

,.,rl.
- ./"',..,.ot..~
AtenCios~me te0 /'"!.,'.\:J\·· .... '" ~,.#

~~ ",.,./ .
" ~ /"

<;"'.,E-. ,""

IN~AL-I~ 'iJs~ COHtRCrO LTDA
JOAO JtY.IO CESAR VALENTJ NI
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SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Parlamentai.

Bb2-tr 9((J À J~

ÔL3dfr}---

tlRaUIVAHENTOS-----~-------~----------------·

nSSUNTO

AH01ACAU DE 09/08/99. JC N. 19.714/99 DE
19/05/99. OFICIO N. 615/99. EXPEDIDO PELO MM.
JUIZ DE DIREITO DA t2. VARA-SECA0 JUDICIARIA
[IA COHÂt,C(1 lIE SAO F'frtJl:O/SP. PELO F'f,ESENTE,
ATENDENDO AO QUE rOI REQUERIDO NOS AUTOS DA
AtA0 DE CIVIL PUDLICA QUE o HINISTERIO
PUBLICO E OUTRO H()VE~1 COHH~A DEL'JIO I)UFFULII~

E OUTROS, ESTE .JUIZO SOLICITA QUE··.~SE

DETERMINE A AVERBACAO DA INDISPONIBILIDADE DA
PARTICIPACAO SOCIETARIA DOS REUS FABIO
t'IOHTEH~(J DE BARROS FILHO; JOSE EDUARDO COV,REA
TEIXEIRA FERRAZ E HONTEIRO DE ~ARROS

EMF~EENDIMENTOS S.A. t NESTA EMPRESA.

Cll!.ISTITUlC(·~O rE.L!Er\ÁL, LfEL I Lt E1-;: OU EM REUI-lIAO
I~EAL IlM.lA [11 EO/Ol\/99 F·EL.O BLOQUEIO E
HlD H;PCHH In L. I Ll('lI)E DOS rll:J~S [lOS SHS. FA[qO
"íUHTEIf,O DE BAf~r,OS FILHO E JOSE ._EDlI(~RlJO

CO~REn TEIXEIRA FERRAZ, NESTA EMPRESA ..

:~Ef:)!3AO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

-.lUUJ (I COllr.r~C](11. VO ES rtlVO !.IE SAO F'AULO
F.I. t:lltl C(.~ Df:)!; 'I !<AL

llun. Doe

•• __ _ •••• .-••••••_ _ _ ••_ __•••_ .. __ 4__ • 40' __••_ ._. __ _ •__ - - - _. - - -" --- - - ---- - - - - - - - - ------- - -- - - ---

Df:~S H·IFOl'{l·I(~CUES HH~E: T:J300i3333i

S.A.
- DF - TEl.: PA8X (061) 245 6000 - Telex: 611599

SENADO FEDERAL - SUPLEMENTODIÁRIO

sâo Paulo. 21 de Feve~eiro de 1992

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Pz.:iamentar

~(;p ~ GQ~ !J..:tgg

Montairo de Barros Investimentos S.A.
Rua Sete de Abril, 343 - 3º andar - sala 34
são Paulo - SP

Atrav~s da presente, a empresa Grupo OK Construç8es
e Incorporaç8es S.A., formaliza sua renuncia,
expressamente, ao Direito de' Preferência. na~

aquisição das aç8es que V.Sas possuem na empresa
Incal Incorporaç6es S.A., podendo V.Sas. realizar a
transferência de suas aç6es a quaisquer
interessados.

Prezados Senhores,

Atenciosamente,

~~~ ~/ lY" J/I..........-J
tuis Estevão de Oliveira Neto

(Diretor Superintendente

GRUPO
SCRS

02366



CONTRATO 4 - 21/02/1992 - MONTEIRO DE BARROS INVESTIMENTOS S/A:

CARTA I - 20/0211992 - INCAL ALUMíNIO renuncia ao Oircito de Preferência na aquisição das ações da
INCAL INCORPORAÇÕES S/A que a MONTEIRO OE nARRO~ INVESTIMENTOS pos5ui. 4

Quinta-feira 22 02369

Declara que possui 10%" das ações ordinárias da INCAL
INCORPORAÇÕES S/A, que correspondem a 10% do capital lotaI.

Declara que a INCAL INCORPORAÇÕES S/A poderá ser responsável.
como empreendedora e incorporadora, pela construção do prédio do
TR r, objeto da concorrência 01192 em CU(SO, caso a empresa para a
pessoa fís;ca FÁBIO MONTEIRO DE BARROS ~ILHO.

VENDE 50 ações ordinárias que .J?ossui na INCAl
INCORPORAÇÕES S/A, com anuência da outra sócia INCAL IND.
COM. ALUMíNIO LTDA, à pessoa física de FÁBIO MONTEIRO DE
BARROS FILHO. TERMO DE TRANSFERÊNCIA n° 01 confirma o
negócio.

VENDE 01 única ação ordinária que possui na lNCAL
INCORPORAÇÕES S/A, com anuência da outra sócia MONTEIRO DE
BARROS INVESTIMENTOS S/A, à pessoa física de JOÃO JULIO
ceSAR VALENTINI.

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

~N° \959à- ;.l3:.9:1
Fls. d.~ ~'i" _----

Declara que possui 5% das ações ordinárias da INCAl
INCORPORAÇÕES S/A, que correspondem a 5% do capital total.

Declara que é participante da concorrência O1/92, para construção do
prédio do TRTlSP, e que se for ganhadora, a construção dos
edificios será de responsabilidade da empresa INCAl
INCORPORAÇÕES S/A.

VENDE a totalidade das ações ordinárias que possui na INCAl
INCORPORAÇÕES S/A, à empresa MONTEIRO DE BARROS
INVESTIMENTOS S/A.

Declara que possui 90% das ações ordinárias da INCAL
INCORPORAÇÕES S/A.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N° 02 confirma a transferência de 900
ações ordinárias para a empresa MONTEIRO DE BARROS
INVESTIMENTOS S/A.

DIÁRIC' DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

CONTRA"l () I . 20/0211992· 1\10NTEIRO IH: BAHHOS INVESTIMENTOS S/A:

CONTRATO 3 - 20/02/1992 - INCAL INUÚSTIUA F.: COl\1f:nCIO DE ALlll\líNIO LTI'A:

CONTRATO 2 - 20/0211992 - FÁIUO MONTEIRO DE IJAIUtOS FILHO:

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Parlame~

.EJJ:-NO Q9~' fJ.W.
As. J:~Ü -_--:::'"

Declara que a INCAL INCORPORAÇÕES S/A poderá ser responsável,
como empreendedora e incorporadora, pela construção do prédio do
TRT, objeto da concorrência 01/92 em curso, caso a empresa para a
pessoa física FÁBIO MONTEIRO DE BARROS FILHO.

Declara que possui 100% das ações ordinárias da INCAL
INCORPORAÇÕES S/A, que corresponde a 100% do capital total,
em função da aquisição da INCAl IND. E COM: "DE AlUMiNIO LTDA.
realizada em 20/0211992.

VENDE 900 ações ordinárias que possui na INCAL
INCORPORAÇÕES S/A, ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES S/A. O TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nn 03
confirma a transferência.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CARTA J - 21/02/1992 - GRtlro OK renuncia ao Direito de Prcferêncin 11a aquisição das ações da INCAL
INCORPORA(Ür:S S/A que a MONTEIRO DE nAR~OS INVESTIMENTOS pm;$l.Ii.

CARTA 2 - 20/0211992 - I'AIUO ~10NTElItO UE nA1UtoS FILHO remmcin ao Direito de l'rcfe.rência na
aquisição das ações da INCAL INCORPORA(ÕES S/A que a MONTEIRO DE BARROS INVESTIMENTOS
possui.

02368 Quinta-feira 22
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'r,na. <}]lrni.-v ~.tU3il!nu(<l·

Enc. de Selor
R.G. 11.299.637

2000
HPF

PR/SP 134001
-'---20-00.002271

1II

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro P?rlamentar

...QiLN' 00dL I~
MS. -2.33 D""'-_-----

Em atenção aos termos do oficio

são Paulo,13 de abril de 2.000

,/

(//

SECRETARIA DA jli~ nçl! E DA DEFESA DA CIDADANIA

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

f\.

lIma Dr~. MARIA LuisA R L DUARTE

MD ª .P r oS l\ 1". :1_ d o r"a REg j 011 rJ I d:) ne p IIb l. i c a

I:

CAPITAL - SP

e os documentos arquivados nesta Repartição em nome de:"INCAL INCORPORA

de nº364S/00, ref. ICr nº07/97, encaminhamos em anexo á Ficha Cadastral

ÇÕES S/A", complementando o JC(protocolo da Jucesp) supramencionado.

Prezada Senhora:

JUCESP/OF/JC!Nº13.333/00

Senhor Procurador-Geral da República,

Procuradora da República

Ofício nO 6.386/2000 /SOTC/2° Ofício

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

São Paulo, em 25 de maio de 2000.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Colhe-se do ensejo para renovar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Cumprimentando Vossa Excelência, pelo

presente encaminho, para conhecimento, os anexos documentos pertinentes

à constituição da empresa INCAL INCORPORAÇÕES.S.A. e que instruem

as Ações Civis Púbicas (autos nO 98.0036590-7 e 2000.61.00.012554-5)

movidas por este MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, visando à

responsabiliLação por atos de improbidade administrativa perpetrados na

licitação e execução do contrato relativo à construção do Fórum Trabalhista

da Cidade de São Paulo.

DOUTOR

Excelentissimo

02370
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SENADC FEDERAL
Conselho ( ~tica e Decoro Par1amentar

Ru N° 00 J') 1tiS1.
Fls. d-63'fL

em são Paulo - SP, podendo abrir e encerrar filiais ou ~utras

dependências n6 país ou no exterior por simples deliberaç~o da
Diretoria. ARTIGO 2º - O Objeto Social consiste a) exploraçao do
ramo da construçio civil~ b) incorporaçio de e~preendimentos: c}
participação em licitações públicas; d) execução de obras públicas
por contratação de orgãos federais, estaduais, municipais.
autarquias; e) compra e venda de imóveis, próprios e de terceiros,
destinados a incorporações e edificações imobiliárias: f)
desenvolvimento de projetos de engenharia civil e de ar~uitetura;

g) participação do capital de outras sociedades pa condição de
acionista, sócia, quotista , em caráter permanente ou temporário,
como controladora ou minoritária. ARTIGO 30 - ° prãzo de duração da
sociedade é indeterminado. CAP1TULO II - DO CAPITAL ARTIGO 4Q - O
Capital Social é de CR$ 1.000.000,00 (hum milhio de cruzeiros)
dividido em 1000 (huma mil) ações ordinárias, nominativas, todas
sem valor nominal. Parágrafo 1Q - A sociedade distribuirá em cada
exercício, a título de dividendo obrigatório, 1\ (hum por cento) do
lticro líquido ajustado na forma dd art. 202 da Lei 6.404/76.
Parágrafo 2Q - Os dividendos serão pagos mediante crédito em conta"
corrente bancária aberta em nome do acionista ou na sede social, a
critério exclusivo da Diretoria.· CAPITULO III - DA ADMINISTRAÇ1\O 
ARTIGO SO - A sociedade será administrada por uma niretoria
composta de 2 (dois) a 5 (cinço) membros, sendo um Diretor
Presidente; um Diretor Superintendente e até 3 (treis) Diretores
Executivos, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelà'.
Assembléia Geral que lhes fixará a remuneração para um·mandato de 1
(hum) ano, permitida a reeleição. Parágrafo lQ - A aquisição,\'
alienação ou oneração de bens sociais, móveis ou imóveis, poderá
ser feita independente de autorização da Assembléia Gera~.
Pãrágrafo 2Q - A sociedade, somente' com autorização da Assembléia
Geral" poderá prestar fianças ou avais. ART. 6Q - A sociedade será
representada em qualquer ato, negócio ou operação de qualquer
valor: I - Pelo Dirêtor Presidente agindo isoladamente; II - Pelo
Dir:tor Superintendente e um Diretor Executivo; em conjunto.
Parag:afo lQ -.A sociedade, na forma do inciso I :deste artigo,
podera constitu.lr procuradores, sempre com poderes específicos e
por Erazo não superior a 1 (hum) ano, salvo os "ad judicia" que
poderao ser constituídos por prazo indeterminado. Parágrafo 29 - no
endosso de cheques para depósito em suas contas correntes bancárias
e nos atos simplesmente administrativos, a sociedade poderá ser
representada por qualquer Diretor, isoladamente. ARTIGO 79 - A
subst~tu~çio dos membros da Diretoria far-se-á por indicação do
s~bstlt~ldo ;m caso de impedimento temporário. As vagas na
d.lretor1a serao preenchidas pela Assembléia Geral. CAP1TULO IV - DA
ASSEMBL~~A~ ~ERAL - AR!IGO 80'- A Assembléia Geral, ordinária ou
e~traord.lnar1~, podera ser convocada e instalada por qualquer
d11etor 7 s7ra ~residida ~elo acio~ista que for por ela escolhido,
o qual lnd.lcara um ou ma.lS secretarios. CAPITULO V - DO CONSELHO
FISC~L - ARTIGO. 90 - A sociedade terá um Conselho Fiscal de
func.lon~~ento nao permanente que será eleito e instalado pela
Asse~ble.la Geral, somente a pedido de acionistas, nas condições
l:ga.ls, co~po7to de 5 (:inco) membros efetivos e suplente em igual
nume:o, aCl0n.l7tas o~ nao, residentes no pais, com as atribuições
p:ev.lstas e~ le1. Parag;afo Onico - Os membros efetivos do Conselho
F.lscal serao substituldos pelos suplentes a começar- peio ' mais

~

INCORPORACOES S.A.l~Cl\L
I'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

1\'1'/\ 1'/\ '\""':'ltllI.r.·1 ,\ , !I"IIJ\ I. III:! /'IIIII"I'I'I'lIl"1\;II 111\ I trt '1\C ·IÚ'·IIIIl·IIIlI\'·"':'1I
,'I. ,.· .. 11 .,01" ,,11I 111 I",' ":'"1:'1'1:'11''' 111, 11/111 1, .... ,1, "'11 ", I .. ,.1'.11"0

1(lltI .',., lt.tI"jllt~, 111 i !itl,' l'i1,tfll ~;I', nH 111:011 hllldH du di .. IlJ dt.!

Feverei~o de 1992. "QUORUM": Subscrito~es representando 1001 (cem
por cento) do capital social (art. 124 Parág. 4Q da Lei 6.404/76),
:'l n:"lIU'I! Illf':"11 IllfllÍ~11 f i:"1 n ("ntn;;l(~j(l ,lo l\lllll,T"ln 1,1',1:1, nn(,j{"\,l."l"
I" .•.• I 1.. 1. ti, • '''11' , I.· I." li"., ,f,. li. '"'1''''' " I , ..m '1:1.. 1""1 I.. ~It"
I, ... , II \ 'li' "n .1, li" " 111' I" 11111'1 1IIf, ""UI .".".. .1111,.

•.1111"11,11',,,", ":'11"11'"'''''' "<1.111111,1 ""IllUI.:I,,1 d.! I~;Mllldll ",~ tiílll ","11"

em :l9.03.l973· sob nQ NIRe 35201062592, representada ~ê..eu sócio
q,erente João Julio Cesar Valentini I' brasileiro ,ca"Sado, . industrial,
('·;:;m-;,;';l;~,-~C;;"··-·i1f\"f:;-·C':ij;l t::il',- -';;'-,"'1:l ,lo no!'t'l"" 111 i, pOI I;"1(lot fln
f·r.. lul ti .I.. I ti."" I d",f,. Ilfl li'? I. 'I "' • .' 111 "'11'/'11' " ".. "1"" "li
.. I I I", '"U li' ,. li"". ,. I, li ti •• 11,,,, ,ti, 1'1""'" 1.11,.111.... 11.1\., ".".1, ..1.,,,,,
I,. ,ti; I I.d • 'I, (;lIfll H,~d(~ 11t,H:;I.d Cdl' I La J. na IIIH Ht:!I.t! dt! AIl.t.ll, .142 - Jv
andar, incrita no CGC sob nO 60.138.094/0001-17, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial de são Paulo em
OQ.Ol.QO 110h nO NTl1C 1';10017.7174, t1'ptf'F'H'ubHln 1"'10 ~"t1 lli'f'I"ol
1'1'''''11''''''1'', \ ':'r,I"" t1111l1""" ti" l\:lI"'!' 1:<11110," ItI""li"II", "~111~'''''.
""'I" 'ot •.,. I.,. ..' 1111 "11.\'" ,. ,... i I 'I IlH·, fi i ~ I" tlh 1\ I .. t I ti ,. I I 1 11' '''\1 I,,, •
""" I·.u".. li", ,,,1& • ,.tI" , ".1 "noiul •• tlfI Itlult'ltI,ttlu Ueí la" ".!lUIt. Ilu
SSP/SV e do ClC 895.904.730-49. MESA: P~esidente - Jo~o Julio Cesar
Valentini; Secretário - Fabio Morlteiro de Barros Filho; Ordem do
dia: a) constituição de uma ~ociedade anônima fech~da com ~
,1,,,,,,,,,,, 11\:1"::;" ,1" Itl'·}\I. lIlf·n IJ I·fI",,(·n'r:n !l.". r I.} I,.' 11" f1 ,1.. 1I,,1!"l 11"
.. "I ..... , I,.:;" " oi.. , ",." .. , ./ •. "'·I'di .. II"1 \·1 01 1 .... 11 ... ':1" " ~ '"111.,,·1'1.. ti"
1"'"1''''' ti.: 1:,"1,""1" , ..... \.11, "I c:I.:II;1\1I ., .... utlutled.tIIH.h"UH Il, tio

tUl u caso, de tiscais, com fixação de ~emuneração: e) outros
assuntos de interesse social. Deliberações: 1) Após a leitura da
lista de subscrição, do recibo de depósito bancário da impor.tância
(14" 101 (,1,,7. p n l "('ul''') ,lo (0:"1" I f n I nuft",ol I h, "In ,1111",' I, t1, ''1 clft

r: :~'.~ '; ,I, ".tI :~" .t:: ~ ::: :: .1, 11 :~:::: .', f/ : I :: I::; .. f :: ' .. : ~.t. 'I': ~~: ,I"'I:~".,:; 1111 7~,:~.".' :':~:; I.. ,." I ,:~ I,,',
t: I" ." I" Il : fi ... f, ti I 11 , I" 'I. '/lI t. : I I '" '111 ,ti'" I." '"J I '11 .! J I" (t. '"11 11 I et 1f "H
com IlIduda to a té a Assembléia Gel'a! Ul'diná.l ia que examinar as
demonstrações financeiras do primeiro exercício social a se
enCerl'.:lT em 31 de dp.7.~mhro (1'1 1997., \ P~}"Cl Oirp.t:ot~ fll·p.~.i(l'?nt:e (1 f;t'.
.1'tll .. Vnl"ttl 'til, 'r",IItH1 '1'Irdlrl" rt ,l" ~'q'~'lrl 111",1", ~""",,'I,'" It ~t,.

tI··I,I" .. 1I.. ,rI .. I I li .... 1\'11' .... I" 111" f"" t 11I •• '1"" I , 1 t, .•• .t" , "li'" •C'UHIlII./ ,'''~It
lutl'"' ..... ,, "In 11 '1,,111 .. i'tlllUII 1.111 , .. d,. "lIJIHltll)1111 ti" lIIlI'''t:llll tlt:l
Itf:IHJa t..:UIIIIJ sendo despesa dedut:lvel da sociedade. 3) foi deliberado
que as publicações previstas em lei serão feitas nos jornais Diário
Oficial do Estado e nHl1'jo do r:nmpn-=i.o. 4) Foi (1,.,1 ih~t Mclo '11t

P
:1

,.,,,,1(\ " ... ·Ial "',,';; l,d.·I:",",,,,,,, I""H' lo:or,,fr, 'H' I'ltr' ,t .. '''"''1'1'''', 1 ill
11'11 •• , '·IItU'.. 111"\ .. 1"fI.l.. 111', ",.,,01 .. 'til" """'''."ti'', "1,.,, ..... ,01 ..
"1"1'''''''' '10. 1:11' .. /ul .. ' .... ;1..1. tlll" ltVllll'lltll Itllld'''''Jd IIIHIlll1 dll

1I1t."dcipJ.o dt.! ~~(J Pal1.l~, f!c:.:aJ.á a cl'itélio da Diretoria. S) Foi
d.lspensada a .lnstalaçao do Conselho Fiscal. Todas as deliberaçSes
foram tomadas unanimemente. "ESTATUTO SOCIAL - CAPiTULO I _ DA
np.N(1MTNl\C~O, m-::nr::, nn.lJ~·I'n r:: I l Un}\(,'1\n _ }\U'I" no 1 1..

1
" 1N('}\I.

'1ft 'CII"" I"'" 'n,r:!1 !I.". r. ","" "",,1 ,·d,.d" ,,,ui,,, 11l~1 """ 'fi' I '''f'' 1,,01 ..
I" •• .... 11 ... "' .. 1 '4f ". fi ,. I'"~ I , .. "I .. '·.... 1,.(1.... 1"",11 .. ''f'' t \.1'1" .. 111. f,'"" IIIUIII
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SENADO FEOERAL
Conseiho de t:tica e Decoro P3rh1mentar

ktJf> NQ~f~

Visto: . f:.
ç:l4.1-~.~ ~'

::4.iniano Xai1ie~.'llveira
~~ 3 OAB/SP: 9.524

idoso, tanto nos ~asos de vaga como nos de impedimento temporário,
ressalvados os <=as08 de suplência legal. CAPITULO VI - DO EXERCíCIO
SOCIAL E RESULTADOS - AFTIGO 100 - O exercicio social terminari em
31 de dezembro de cada ano. ARTIGO 110 - Ao fim de cada exerclclo
social, a Diretoria fali elaborar as demonstrac5es financeiras, de
acordo e na fornta exigida por lei e do resultado do exercicio serão
deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o
Imposto sobre ~l Renda. Do lucro remanescente 5'8 (cinco por cento)
serão aplicados na constituição da Reserva Legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do capital social subscrito. O lucro líquido
remanescente seri ajustado na forma dos incisos 11 e III do art.
202 da Lei 6.404/76 e o !'esultado tel'ã a seguinte destinação
sucessivamente: I - Pagamento do dividendo obrigatório previsto no
art. 4Q Parágrafo 20 deste Estatuto. II - O saldo, por proposta da
Diretoria, terá a destinação que for determinada pela Assembléia
Geral, ouvindo o Conselho Fiscal, se em funcionamento. Parágrafo
On1co - Com baS8 no lucEo apurado nas demonstraç5es financeiras do
exercício socia.l otl.em balanço patrimonial intercalar especialmente
levantado, por pl'op~sta da Dil'etoria e ouvido o Conse'lho Fiscal, se
em funcionamento, a sociedade podelá distribuir dividendos mensais,
trimestrais ou semestrais "ad referendum" da Assembliia Geral. Os
dividendos dis,tribuídos na forma deste parágrafo serão computados
para cálculo do dividendo obrigatório do exercício. CAP!TULO VII 
DAS DISPOSIÇOE:3 GERAIS - ARTIGO 120 - 1\ sociedade poderá mudar de
tipo societári~l por deliberação de acionistas que representem no
mínimo 70\ (seb:!nta por cento) das ações com direito ~ voto; igual
preceito aplica-se nas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão da
sociedade".. 0::1 Administradores eleitos declaram não estarem
impedidos de I;!xercer atividade mercantil. Nada mais havendo' a
tra~ar foi lavrada a presente ata na forma pI~pria do Artigo 87
P8:::agrafo ·4Q d.;t Lei 6 .. 404/76,. destinada ao Registl'O do Comércio,
apos o que, foi lida, st;:l'ovada, e assinada por todos'; são Paulo, 19
de Fev.ereiro de 1992.

Junho

Visto~ f:.
~I-~,~ -"...'

2iniano XaVie~.'llveira
~~ 3 OAB/SP: 9.524
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--~-----EHISSAO-----~_·

13/04/2000 11:54

--INSCRICAO ESTADUAL---

As. d3~ (9

SENADO FEDERAL
Conselho Of: Ética e Deco~ P'3~~mentar

~N" $2. j~

lipo : SOCIEDADE POR ACOES

ALTEr\f\C(,o nr. SOCI()S/,.I,.tJLAr,/I1IrÜ~TOR1(I:,

COHrora'1E A. U . E ., DA·~·~~~_~:~_:'~:~~::~~~: _

--DATA DA COHSTllUlCA(~-

21/02/1992 I

---------c.G.c.---------
67.491.654/0001-36

2S/():3/1992

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

..JUI·~l r, CUHEI,C J (I/.. l)O ES T,"I1.IO DE StlO PAUl.O.
F T,CIIA Or')I.lr:"tS lT\A/..

.JUHTA COHEf\CIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
rlclUt CA[ttlSTHtlL

43.490/9<=;--0

----·-·----·-------EHPRESA------------~-----------------------

X*~K**~~**KHXXKX*~H*X*KKX* BLUQUEIO PARClttL *~*M*H~.*********************
INCAL II~cor\p(mACOE~;; S/A .

-..- -- -- -- TI TULAr~/SOCIaS/I) 1r.:ETtJf\1A--·------------------:-----:-::---
I

JOt~O JuLio CESAr, VALE:t-tTIIH, l'-fAC. rcr,AsILEIRA, CF'F 43.229.408-20, RG/RNt..:· I
i Cf? 921 aJ sr, HES I DEN TE f.l ril.JA DO IfOSOUE, i 312, BArmA FUI·mA J SAO F'AULo; sr- :"'::'i
CEP HAO lHF., OCUPAI·mo (] CAf,GO [lE IHHETor, pm::SlIcEN1E, AsstHANDÔ r=-ELA :
EHr·REsA. . .1

_ ... I
F(.lDIO ",ijHTE:1r~:f] D[ DArmOS FIL.HO,. tlAC. [(HASIu::r.RA, CPF 895.904.738-';9,· ,I
RG/RNE 5508310, SP, RE5IDEN1E A RUA SElE DE ABRIL, 342, 3 ANDAR, CENTRO I I
S(.-\(J F'{=tULO., SF', CEr' Ol044'-'()()O, OCUPANDO o CARGO DE Dlr.:ETOR, ASSINANDO F'ELA" 'J
ENPRESf.l. . !

--------·------~-------ARQUIVAHEN1US--------------------------------

NUM.DOC : SESSAO : ASSUNTO

-.- ... -.--.-.--.... - -- ..... - -.- -_ .. ------.- ---'---CAF' I TAl----···---------------------------:.7---
1.000.000,00 (*X~K*****************************~**********.***).:

..._. .•.• '__ ,._._._ .:_.-- - -·-··--····-··--···--·Ar\QIIIV,~nEltTOS ..---------------.-----.-------- --.:.
HlJH . [tOC : 5ESStlO! . . - (.lS~it IH rn ...'... ,

--_.- .•_.__._-- -- .-- ---- ····--·---·---·- --·-OBJETO---·---------------------------:::-----:---
COl'JSTRUC(~O 1.JE ELJIFICIOS(INDUSTr.~IAISJ COI'1ERCI(~IS E: .. DE _SERVICOSI.__ I
RESIDENC1AIS, DE CARAfER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIUd, RECREATIVO, :
I"SSISTENClf',L, INSTITUCIONf"lL., ETC.) ..J
l--IOL[lIj.lG -. ccu'nr.:OLf.\[I0r'AS [tE PAR'lICIPACOES SOCIETARIAS ,__ ..
SERVICUS DE ADHINI51RACAO, LOCACAD E ~RRENDAHENTO DE BENS E SERV!COS,
lOTEANEI,rfb E INCORP()r~ACAO DE f.lENS IHD'vIEIS______ :-- __ _._h __ _ _ _. . . . __

____ 0_'_- ._ ..._. .__ ... _..._... .. .... ----------------------

__ ••• __ ••_ ••_h••••__• o •• - - ••••--.---.--•• - •••••------ -EN[lEr.~ECO----··------..::---------------------~.---

toem.: RUA lia BOSQUE HUt-IEr~o: 1313 '.._ ._..
COl'íF'LE1·1t.I~TO : í(A I Rr,o: BARRA FUHIIA ., ..
HUHICIPIO: SAO PAULO CEP: 01136-000 UF: SP

··--··-Hlru:: t'IA'Il\JZ'---"--
I :j~DOOL'33J::H

--INICIO DE ATIV,-
19/02/1992

! '

c Junho de 2000

---
INCAL INCORPO~ÇOES S.A.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

Visto do Advogado
Guilhel'me Esttanh(lela Martins

OAB/SP 51Y :.

LISTA 01\ SUBSCRIÇÃO DO CJ\PITAL SOCIAL DA INCAL INCORPORAÇOES S.A.
Todas as ações ~em vaIoi nominal. Pleço de emissão: CR$ 1000,00
(hum mil cruzeiros) cada acio. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO~ CR$
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) CAPITAL iNTEGR1\LIZADO~ CR$
100.000,00 (cem mil cruzeiros). NOME E ASSINATURA DO SUBSCRITOR
ACOES SUBSCRITAS (Quantidade e Espécie) - VALOR~A SUBSCRIÇ~O CR$
TOTAL DA ENTRADA - Realização neste ato:

~,
INCAL ~ O 51 ~ COMERCIO DE ALUMINIO LTO~~- 900 acões ordin5rias
- CR$ 900.000,00 (novece~tos mil cruzeiros) CR$ 90.000,00 (noventa
mil cr~zeiros~

MONTEI~.~~ARROl:( lNVESTIt1ENTOSI S .A. - 100 ações ordinárias - CR$
100.000 O~E\ (cem \.kil cl1-'zeiro;1 e CR$ 10.000,00 (deis mil
cruzeir s)o' i'

O saldo será iÍ'r:~egl'alizado no pra zo de 90 dias. 5ão P'aulo, 19· de
Feverei~o de 199~.

0Z316~;:'Quinta~feira22
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SENADO FEDERAL
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~L? NO fOO~ J~

CAPIT(-tL DA SEDE AL TERADO". F'ARA':'
$ 41 i .082 ..189,00 (OUATROCENTOS E__;_ ONZE
MILHOES~ OITENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA
E NOVE CRUZEIROS REAIS.).~ CONFORME
A.G.O,/A.G.E.~ DATADA DE: 30/05/1994.

--.:..

ELEI CAo/r.;EELEICAO/AL. TEHACAO DOS DAriaS
C(.IDASTRAIS DE JOAO JUt:f{) CESAR VALENTINI I.

I~(.\C . BRASILElr\A I CPF 43.229.408-20 I RG/RHE
j,9722"i8, SF', f<ESIDE'''TE A HUA [lO ltOSQUE, .1313,.:
SAO PAULO I Sf" I CEP "'AO INF., OCUPAI-mo o CARGO
DE Dlf<ETOR PRESIDENTE.

D. o.E . (11 IflR I o
2i/05/i994.

JORNAL r~ DIA DE 13/05/1996.

D. O. E. O)IAfUO
()i/07li 995.

JORNAL o DIA DE Oi/07/i99~.

DlARIO DO COMERCIO DE 23/05/1994.

CAPIT~_ DA SEDE ALTERADO PARA. 1.504.796,68
(UH NILHAO, QUINHENTOS E QUATRO.. BIt,
SETECE~~TOS E HOVEI·~T(.1 E SEIS r<EAIS E SESSE~tTA

E orTO CENTAVOS.). COHFor\~fE A. G, O. IA. G. E. I

DATADA DE: 07/08/1995.

D.O.E. (DIARIO
11/05/1996.

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA • i,84~.803,20

(UH f'nU~AO, OITOCEJ~TOS E QUARENTA E rrOIS .MIl, ..:
OITOCENTOS E TRES RE~IS E VINTE CENTAVOS.~. I
CONFOr.:/·1E Â.G.O./A.G.E., Df.tTAl1Ã ._0 DE: :
28/06/1996. ,

NIRE: 35300133331

OS'/08/ 199 4

Oé,/07/ i ~:>9 4

O<S/07/i995

06/07/:l.995

22/08/1995

2i/03/:IS96

2t/05/l996

30/07/i?96

09/08/1994

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

-.JUI·n (1 C(Jl-íEI~C( tIL DO ES TM.tO DE SAO P(~ULO

FI,CI'lr' ()r~I)AS·rr~t"ll.

". ' •• - '-'" ...... • ... 40•• _ ••__•••_ •••• __• _. o .-.. ._. • __• _

·-----------·---··------ARQUlVAMENTOS~-------------------------------

HUl-I. voe : f:iEf;S()(] : ASSUt~TO

ELEICAO/REELEICAO/AlTERACAU [~S DnDas
CtlIJASHMIB I.tF: JO[;;C EDUARDO CORr\EA TEIXElr,A
rERRAZ, NAC. BRASILEIRA, CPF 44,497.478-44,
RG/RNE 9212661, RESIDENTE A RUA SETE _DE
ABR 1 L, 341:', 3 AlmAI;: ~ SAO PAULO, SF, CEF'
01044-000, OCUPANDO o CARGO DE DIRETOR
r 11~(.\I·~CEII:ZO .

JUHT(.1 COHEf,CI(.lL DO ESTf.lDO DE SAO PAULO
: FIt:r"IA CADASTRAL

73.550/96-6

S'4. 231.1/';'1,. 2

73.55:1./ '7'6 -o

í.1.2.438/94-5

:í 36. (~49/95- b

iOS .264/93--7

:1. O~i . 263/'j'~j -3

ii2.439/94·-9

120.688/96 '-7

.... --- ..__. _..-.- - --"-- -'''-'--'---'-'- ... -_:-._.- f.lf\OU IV(.H·tErnOs-----,----Dl\"',...,,;·-'~~:.:::..----------------

NUM.DOe : SESSAO

I:

-'Ar'! ";:7

DO .__ESTADO) _.DE l~
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OFICIAL

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decarc Parlamentar

$W_N' ~-ll.33S
As. 6L~U

DE SOCIOS/TITULAR/DIF\t::TORIA~. I
tI . G. o, I A. G. E. J DA TA [1(.1 ._ DE:' ~I

DE socrOS/TITULAR/DíRETORIA:.
A.G.O./A.G.E' J DATADA DE: j

D.O.E. (DI(.~r\IO

23/i2/:l.993.

E14DEf\ECO Df~ SEDE AL TERr:\DO PARA RIJA SETE DE
ADr.:IL, 342 1 3 AI·~[I(.IR SL 34, CEHTHO, 5(otO P(-tUlO,.
SF', CEF' 0j,044 - 000. COHFORiiE A.G.E., DATADA
I.tE: 20/02/1992.

Cf.1PI TrolL D(~ SEnE AL TEf\/~[fO r-;(.lRf-1
$ 4.001.000.000,00 (VERIFIQUE.. A NOEDA
CORRENTE NA DATA DA ASSINATURA DO DOCUMENTO: .
i 5/()3/:l99í~. ). Cm~FORi1E A. G. E. 1 DATADA fiE:
í5/05/1992.

AlTERAeOES: DIRETORIA, ARQUIVAMENTO DE ~TA

ALTERACAO
CONFORME
17/12/1993.

CAPITAL DA SEDE ALTERADO._ PA~A
$ 224.305.380,00 (DUZENTOS E VINTE ~ ÕUATRO
tHUIOES, TnEZEHTOS E CH~CO f-lIl E TREZEI,n'os E
OITENTA CRUZEIROS REAIS.'. CONFORME.:
A.G.~./A.G.E., DATADA DE: 29/1~/i993. :'

ALTERACAO
CONFORME
17/12/1993.

ELEICAO/f<EELE ICAO/Al TERACAO [lOS ... DADOS
Cf.1DASTf,(.d:S DE FABIO ";ONTEIHO DE ttARR()S FIUIO

J

NAC. BRASILEIRA, CPF 895.904.738-49
J
RG/RN~

55083í.O, r,ESIDENTE A RUA SETE DE Ât~RIl,342, .:J
3 AN[lAr~, CENTHO, SAO PAULÓ..J 5P..;.·: CE~."
Oj04-"-000; OCUPANDO O CÃRGO:- DE JHRETOR E_I

~~~~~:~.~~~:~~~~~~~~~~-~~ ---- .. -----_.~~~~~.~=!~~:~_.~;~.~:~

I ELEICAO/REELEICtlO/AlTERACAO DOS DADOS
CALlt\STr<A IE> {tE FAlHO ~'IOlnE lHO DE BARF~OS FILHO,
NAC. BRASILEIRA, crr 895.904.~38-49, RG/RNE.
55083:1.0, HEE)J.[fEJlTE ti I;:UA SETE DE ArHUL., 342,
3 (.INDf.'IR, CCH1TW, SAO PAULO ,- SP, _. CEP
01044-000, OCUPANDO o CARGO DE DIRETOR
SUPERINTENDENTE, ASSINANDO PELA EHF~ESA.

ELEI TO ,JOSE EDUARDO cor\REA TEIXEIRt~ FEf\RAZ,
I~AC. BI-;:f\S ILElf<A, CPF -'44.497 .478- 44, RG/RNE
9212661, ENDERECO NAO INFORMADO, OCUPANDO o
CARGO DE DIRETOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
FI,el IA OADASTRAl.

. - _- ..- ········Al~OU J. VArlEll TOS···--·--·-·-···----··--·--·-.···-·-.-- .
SESSAO : ASSUNTO

Hlr.:E: 3J:300:l.~1:r~18i. '

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

iO/06/.f. 99r~

18/01. / 1S'9 4

Oi/02/i994

19/01/J994

OB/07/j,993

i.9/02/:l.794

,fUII T"f'l C(Jt·IEf~t.: TAL DO E!:; lAD(J DE f:lAO PAULO
rrCllfl CtlJ.lA!:;Tf\flL

JlJNT(1

6. 7 r.! 9 /<;' ",-0

7 .78(,/94"-:3

7 . 7u2,,'7 4 '-:3

/·nll'l.voe

B~~ . 88<SIS'í~-O

:1.2. ??c~)9 Li "0

"'-_. "'.~""-' . _.. - ····.u··~_ .... h._._ ... '_' .... _ ,_ ..

:U)5. 7U,/S':3-· 7'

---------~·-----------ARQUlVnMEN10s----- _
I RH I. DOe ! SES~)AO : ASSllt.1 Tn
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F'ÃG.OS

SENADO FEDERAl
CO!1~I'lt) ~!e. ;:tica ;.~ i)e!"~,:r: P"?~I:'11antar

~N~ Q9A 1l5i33
F1s.~C_. _

DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA~.

A.G.O./A.G.E., [lATADA .. DE: .J
I

SG 1-1. 07 i /99 J.lE 28/04/:1. 999, OF N. 058/99 ... 
CPI. EXPEDIDO PELO PODER lEGISLATíVO(SENADO l
FEDERAL), conUNICAHDO. QUE A COHISSÀO I

r'Ar,LAI'iEHTAR 1.1 [ HWUEFUTO, CrUAD(i ATRf.1VES {lO
r,EQUEnnIEI'ITO ti. i18 DE i979''''SF, DESTIAHDA EM
(Ir'URAr, os rA'TOS DO CO~~HECIHENTO [10 CONGRESSO
1'~I\ClOiIAL E OUTROS DIVULGADOS PELA IHPRENSA, I
CONTENDU DENUNCIAS CONCRETASA REsptITO DA I'
EXISTEHCltl DE IRr,EGUlArnEDADES PARTICAriAs t'OR I
INTEGnANTES TRIBUNAIS SUPERIORES, TRItiUNAIS ~ I
REGIONAIS, EM CONFORMIDADE AO DIS~OSTO 47 D~

ARQUIVAMENTO DO BALANCO PATRIMONIAL ~NCERRAbo

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1996 - 1997.

ELEICAO/REELEICAO/AL TER..,\CêO .. DOS DADOS
C~l[tASTRAIS DE JOSE EDUARDO CORREA TEIXElf,Â T
FERRAZ, NAC. BRASILEIRA, CPF 44.497.478-44,
RG/RNE 9212661, RESIDENTE A RUA' SETE DE
ABRIL, 342, 3 ANDAR. SAO PAULO, sP, CEP
01044-000, OCUPANDO o tARéo DE
VICE-F'RESIDEI'HE E DIRE'TOH 1 ASSIHANDO PELA
EI'iFT.:EStl.

ALTERAtAO
CONFORME
10/11/1998.

INr' ., ocúr'rll'H)O Cl CARGO DE IHRE'TOR r-RESIDEH tE,

f'lr~<HJl'J(\NEHTf.l DE A. G. E . , DA TA (IA,': DE:
26/08/1998. DELíBERACOES: AUTORIZ~H A
soe IE.D(\DE A PRESTAr, G,:)F'Al.fTIA FIDEJUSSORIA AS
EMPRESAS RECREIO AGROrECU~RIA EMPREENDIHENTOS
E PARTICIPnCOES L1DA. INSCRITA NO CGC, SOB
NO. 60.139.300/0001-88, MONTEIRO DE BARROS
lHVESlHIEHTOS S/A, H·ISCRITA NO CGC'. SOB NO.
62.138. ()7'lf/OOOj,·_·i7 . _.

SEDE TRANSFERIDA PARA DRASILIA, DF,' A SDS
BLOCO L, 30, SALA 22, CEP 7030Q_- 500, MIRE
PROVISORIO 53393000030. cbNFORME':
A . la . o.1A. G. E., DA TA [lA DE: i o/ i i 1 i 998. _-::-_ I

ELEICAO/REELEICAO/AL TERACAO .... DOS .... DADOS
CADASTRAIS'DE FABIO MONTEIRO DE BARROS FILHO,
HAC. BHASILEIRA, CPF 895.904.738-49, RG/RHE
5508310, RESIDENTE A RUA-SETE~DE ABRIL, 342,
3 ANDAf\ , CENTf,O , Sf~O PAULO, SF:, CEP
01044-000, OCUPANDO o CARGO DE DIRETOR
PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA. '

1·11 f~E: 3~53()():f. 3~J3:3 i

.. ~ ..... -_ ....... ·..·_.. ··..-·Ar~QLJl'}(,I·íEI·~T()!3-------_·_·_--------------.---------
SEr-;SM.l : f.lSSUI'ITO t

16/ j,2/.1. 9}ISJ

2B/04/:t999

16/121 j, (1'98

Oi2/()(; 1.1. 790

JUNTf.1 COHEJ";:ClflL DO ESTADO [tE SAO PAULO
FI Cllfl CAnAS Tr,AL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

,JUI'~ T(, c r:J1'IE r.: C f (,L. IrO E~, T(.lDO DE SAO PAULO
F l,CIIA nADA!; Tf</,'-

/-fUi'I. Doe

ó:l.. 77~1/?"?'~l

\-lUi'I. [I(jc

f 03 . ~S~)5/9B~"9

C.:.:03. ,55 JI/<;'$3 ..·5

1.37.409/ 1?H·"?

.... '-._ --_ -... ... -._ _._.- _.._-.._-- _.. '-". " (\RQUIVAHEr~lOS-·----··---·_--_·-·-------_------- _
f~r.~~I.\(l

DE socrOS/TITULAR/DIRETORIA:.
A.G.O./A.G.E., DATADA DE:

(.)LTEF~ACAO

CONFORI·tE
31.112/1997.

ARQUIVAMENTU, BALANCOS PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1995/1996.

ELEICAO/REELEICAO/AL TERACAO DOS. DADOS
CADASTRAIS DE JOAO JULIO CESAr.: VALENTUU J"._

l'IAC , Bf"\ASILEII~A, CPF 43.229 . 40S-20 I RG/RHE
1972218, RESIDENTE A RUA DO BOSQUE J 1313, SAO
PAULO, SP, CEP NAO INF" OCUPANDO o CARGO DE
DIRETOR PRESIDENTE,

ELE:I. CAO/r~EELE I C()O/ AL'T EF<ACAO [lOS.... UAllOS
CADA~;lT'(lIS IIE r(IDIO 1'1OHTErr~o DE Btlr,r,os FILHO,
NAC. BRASILEIRA, CPF 895.904.738-49, RG/RNE
5508310, RESIDENTE n RUA SETE DE ABRIL, 342
3 (~I'mAI~, CEH Tr,o , 5AO PAULO., SP., CEP'-'
01044-000, OCUPANDO o CARGO DE bIRETOR E
VICE·-PRESIJJEHTE.

ELEICAo/r,EELEICAO/AL TEr,ACAU DOS ._.' DAÚÓS
CADASTRAIS [IE JOSE EUttARDO cor,REA TEIXElr'Â
FERRAZ, NAC. BRASILEIRA, CPF 44.497.478-44,
RG/RNE 921e661, RESIDENTE A RUA SET~ ._DE
ABRIL, 342, 3 ANDAR, SAO PAULO, S~, CEP
01044-000, OCUPANDO o CA~GO DE ~IRETOR
FINANCEIRO. '

ELEICAO/REELEICAO/AL TERACAO DOS.
CADASTRAIS DE JOSE EDUARDO CORREA TtIXEIRA
FERRAZ, NAC. BRASILEIRA, CPF 44.497.478-44,
RG/RNE 92126613, SP, RESIDENTE A RUA SETE DE
ABRIL, 342, 3 ANDAR, SAO PAULO, sp, CEF
01044-000, OCUPANDO o CAROd' DE
l..JICE-F'f'ESIDEI·ITE E DIRETOR, ASSINANDO
EI·'rr-r'EStl.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO _. DOS
CADASTRAIS DE FABIO HONTEIRO DE BARROS FILHO,
NAC. BRASILEIRA, CPF 895.904.738-49, RG/RNE
'S5083i09, sr', REBIIIENTE (1 RUA SETE DE A.Br~IL,
342, 3 ANDAR, CEN1RO, SAO PAULO, SR, CEP
01044-000, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR
PRES I DEI-t TE:, (~ss I HANJ)() PELA EliPRESA.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

() 4/03/ 19<;'8

23/03/:1.998

,JlJl~T(, COHEr;:Cl (lL DO ESlAVO I.l[ Sf\O r'(IULO
F I CHA C(~DAG mt'lL

NIRE: 35300133331

_....- ._ ....... _..... - -'-.- '--'-'''-'.' (11'"\(~U 1Vf.1HEI·HOS·------·---·--- ..·--·----------..;.__ . _
BESSAU : ASS{lI'·1 TO

SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Partamentél

~NO OO~ IlW
F~.~~ _

,)UHTf.1 cm'lE~:Clf1L [10 ESTM)O DE SAD F"f.1IJLO
FtCJ-/A eA[fASTRt:,\L

M...... - -.-.--- - •. -_.-. -M--·-Ar.:QlJI IJAHENTOS------- --
I SESSAO : (.\f.;qr tu Tf1

I'H.JN.IJOe

30. 759 /98"M~j

4i . 6,S8/~Je-4

I·IUH. [I(:H::

DESTITUICAO/RENUNCIA . JDAO JULIO
VALEHTII·JI, I'~AC, BRASILEIR,~. _e. CPF
43.229.408-20, RG/RNE 1979218, SP, R~síbENTE
A r,UA DO [H]f:)()UE, 13:1.3, SAO PAULO, SF'. CEF' 1"~O

---_... ~------~--------------------~--------------------------------------------
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SENADO FEDERAL
Conselho de Ética e Decoro Partameii~

J1L.E.-t't1O 1st) {L 11i.S1
As. ;L'3 .LL.!

f~ {</:1/ rs I t:6 c?-o.~. -20 O (J

C~J ~ ~jt~.

CCh~

ófr~ 01;

~j'I..A (JA...<.4..e4"'-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Para:}21. ~.;!?-v. 'lJtrd ~±r.

NOTA:
Em caso de não recebimento de todas as páginas, ou ilegível, por favor
contatar pejos telefones (O-Si) 311-3264/3269.

~

, 210 MAI/3g 15: 24

55 21 2629402

r1AL<30 15: 21
02'44"

53/4800

03

O.K.
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IDEf'HIFICF1':;~[1

[IATF1 E HCiRF1

DUF:AÇriO

~1DDO

PAGlf~A
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TaI fato revela a efetiva participação do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto

no esquema criminoso que culminou com o desvio de wltosos recursos públicos federais"

destinados à construção do Fónun Trabalhista de São Paulo.

<Ni~ta-fçjJ;~·22:,.:~Q~3 85

---

. SEN.A.OO FEDERAL
~oôse4no de Ética e Decoro Pa~larnen\a:

RU' M" ...c..q[)~ J.3:i1
As. ~"?>~ ~

Atenciosamente,

r1') ,

~VY\j .Jb-~~;1-"'-o~~
GERALDO BRINDEIRO -. .

PROCURADOR~GERAL DA REPúBLICA _

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL·- SUPLEMENTO

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada

estima e distinta consideração.

Vale lembrar que Fábio Monteiro de Barros Filho - na verdade sócio minoritário

da empresa INCAL Incorporações S/A - se encontra preso em São Paulo por determinação do

ilustre Juízo da la Vara Federal CriInínaL do Júri e das Execuções Penais da 13 Subseção de

São P~ulo, justamente em razão do seu envol~ento nos fatos deli~o.sos relacionados com a

construção do Fórum da Justiça d~ Trabalho p~tilista.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

OFÍCIO PGRlGABIN° 341

Excelentissimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Digníssimo Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal
BRASÍLIA-DF
~2

~&f:eÇ)ER/à.l
Const!1he de~ e OecotO Pat1àrnef1

~P ,H' Q&1á ! I

Fls.~

~ .I... ~"" Brasília, 30 de maio de 2000
... /CI.Ct-~ P:rt: <:M /"1'~f~~ ee=:-.~

oL~.L-~ ~~~~~
.~".. ~"'~,01;:~,,· ~~-Yf,/~~ J7=t!,'
~A"'" .,GJ...:~ ~ .... /Q~ '';-..~ .. ca...

~/~~_~ ~"",,",--,-,-~.-.. '-,-~_... ;~
:::::~O-.f-:J;;r;~!~ i

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir~me a Vossa Excelência' para

encaminhar Cópia da documentação remetida a esta Procuradoria Gerai da RePública pelo MM.

Juiz Federal CasemMazloum, da 13 Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais da

1a Subseção de São Paulo, pela qual sé verifica que o relacionamento existente entre o Senador

Luiz Estevão de Oliveira Neto e a empresa responsável peJa éonstruçao do Fórum Trabalhista

de São Paulo não se dava apenas no âmbito de transferências de recursos daquela companhia

coDStrutora pertencente ao Grupo Monteiro de Barros pam empresas do Gropo OK. Em

realidade, constata-se que o citado parlamentar era e é o maior acionista da empresa INCAL

Incorporações S/A, sendo o detentor de 90~ (noventa por cento) de suas ações.

02384 Quinta..feira 22
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OFÍCIO PGRJGABIN° 341

'(\L;

/:7 . ,J '- Brasilia, 30 de maio de 2000
'~ú.~ ~Le- 6-? /1~./~/~ 0----:-

t1_ .....r-ri: _O~/I~
" .:::::o-~ ~71;/~-~

J;~I ~JJ:;::-<?~J.iÀ..~.~~.,. .-
~~~~~J5tz-.h 9-'_

JI.-~, P....-L-:;;:J-.r '-o.--:::t?~~· ~
~ ~~a--/-e~ :" -- -L-/ -

~ez, Se~or~oz:-'-_ ~~ <:;-~~ ,--------;~
p ~-->4cf.,;r~~~~~~/OJO.o..~o\

- __ . p1.-/,,~ o- ~ • ~f'"J--1 ;::u'..f~ t-- r-

~/~ . .:

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

encaminhar cópia da documentação remetida a esta Procuradoria Ger:al da República pelo I\11Yf.

Juiz Federal Casem Mazlo~ da la Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais da

la Subseção de São Paulo, pela qual se verifica que o relacionamento existente entre o Senador

Luiz Estevão de Oliveira Neto e a empresa respon..~vel pela constrJção do Fórum Trabalhista

de São Paulo não se dava apenas no âmbito de transferências de recursos daquela companhia

construtora pertencente ao Grupo Monteiro de Barros para empresas do Grupo OK. Em

realidade, constata-se que o citado parlamentar era e é o maior acionista da empresa INCAL

Incorporações SIA-, sendo o detentor de 90% (noventa por cento) de suas ações.

Tal fato revela a efetiva participação do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto

no esquema criminoso que culminou com o desvio de vultosos recursos públicos federaíS

destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. ----:J

\.. ~

"~&. i --; 2
c

' ~ -~
-- /: /" .SENA . DERp..L
/-~. onselho de ~tica e Decoro Parlamen~

../ .... P;-u7 N0 ,.9u:L fD1
Excelentissimo Senhor ~~

Senador RAMEZ TEBET As. --d3~,·$ -----
Digníssimo Presidente do Conselho de Ética é'Decoro Parlamentar do Senado Federal
BRASÍLIA-DF ,..
Senad02

Vara Federal Criminal, do Júri e das Execuções Penais da

DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Federal Casem Mazloum,

Semd02

SEN.ADO . ~--
conselho de ttica e Decore D;:;i:ame

ntar

FtU Me r\(\!::J I J Ú ú'q
:.-;.-J-I'l~-~

Excelentissimo Senhor
Senador RAMEZ TEBET
Di2nissimo Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

\~G.\'j\&

Tal fato revela a efetiva participação do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto

no esquema criminoso que culminou com o desvio de vultosos recursos públicos federaíS

destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.

Subseção de São Paulo, pela qual se verifica que o relacionamento existente entre o Senador

Luiz Estevão de Oliveira Neto e a empresa responsável pela construção do Fórum Trabalhista

de São Paulo não se dava apenas no âmbito de transferências de recursos daquela companhia

construtora pertencente ao Grupo Monteiro de Barros para empresas do C-rupo OK. Em

realidade, constata-se que o citado parlamentar era e é o maior acionista da empresa INCAL

Incorporações SIA, sendo o detentor de 90% (noventa por cento) de suas ações.

a Vossa Excelência para

encaminhar cópia da documentação remetida a esta Procuradoria Geral da República pelo Nfiví.

OFÍCIO PGRJGABIN° 341



RECEBI: Cópia do Oficio PGRlGABIN°34 1, de 3"0 de maio de 2000.
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DATAJHORA

[

1

/ ':/'/;;." I ;.>- ... )" I.:~· 1·'/<...·.(::

NOMEIMATRICULA

t. !}", - I ---,q-.,..,f,\(I :-J.'" '~' 31\161 /lÁ.P--

fJlcV! (etVvL - ~015it10 - 1U'-S }-

\ \) I I /1 I

u~ __----r~-/JL -.., /1-4J,

-'l-f~~ ~- Jt~C)1 ~ jOr-/ú'O

Sa n.1N~ V.~y(. ~C rC ~ I?D/r:\/r.c - ) 4: 5'-l I,)
--- .. _. _._ ....._--_.._---

Ir\ê I Jti' .)f: i
'":""\f-~c:.,",,-.. \.{ 6 ct" . " Jv:J y\,

~"".

ni~~~:j?Y'71'lI;/cx; -1'1: '(S~l.

SENADO FEDERAL
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

RECEBI: Cópia do Oficio PGRlGABIN°341 , de 30 d~ maio de 2000.

Antero Paes de Barros - S

Freitas Neto - S

Djalma Bessa - S

Carlos Patrocínio - S

Jefferson Peres - T

Heloísa Helena - T

José Agripino - S

Gerson Camata - S

Marluce Pinto - S

Lauro Campos - T

José Roberto Arruda - T

Romeu Tuma - (Corregedor)

Amir Lando - T

Lúcio Alcântara - T

Osmar Dias - T

Francelino Pereira - T

Paulo Souto - T

Juvêncio da Fonseca - T

MEl\1BROS

Geraldo Althoff- T

Ney Suassuna - T

Ramez Tebet - T

Nabor Júnior - T

Casildo Maldaner - T

i~
~0"
i: "'

~. ~
-I g ~« (.) ,

L----------t--r-----;-----;7'\---t---:--:-;~-lT:~T. cc: ~ ~l
Luzia Toledo - S . ~ 5S:?t
L---~---~4.:..::::~Trt__r_~;'""j':J.;;-::.-_;_TI UJ ;: ''i

::::~:tra- S ~1~:
---------+~q=========-=rJ..:....!.4-~~~;;...;;...--.;.---IZ i J

Marina Silva - S ~ 8
Roberto Satumino - S

DATAJHORA
/

/

j~ ·tyS IJ /ft'J<j/í1

(J-=t)fh!s~

j'-1~L{{ ~o1;/~
( /

1>"00 )lJ/@j-/~c

/S"";"OS/30/~J7a

5J/0>frb )S-; UJ
30/or!o JL(J:J~ ..

30/~ - J V~ 5"

0-;b 1~·oS'-oa

-----.

/'

/)/7/// )

"/';/ /"-- 0'~g~1 I!:;' (S. sô/Os;ic~ ~

iJdJ 2-3 \ Cl

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Romero Jucá - S

Antero Paes de Barros - S

Luzia Toledo - S

Djalma Bessa - S

Freitas Neto - S

Carlos Patrocínio - S

l§?\
~~
(t; '-

~ _!

~ I
José Eduardo Dutra- S <i. ~ ~I

Màrina Silva - S "{ti ~
---~-=----~~~~.A..AfJ...~~~..J.-U-~~"'--:l O 5
Roberto Satumino - S ~ ~ ~2:
Romeu Tuma - (Corregedor) C ~

..LS.L:::::::::::.:::::::..-=---.!....----I..-..L..--f------ « :5
Z ~
W ~
(fJO

Gerson Camata - S

Lauro Campos - T I C~.I./~ I!llfi~" 1~trt
Heloísa Helena - T

MEMBROS I NO~TRICULA

Marluce Pinto - S

Jefferson Peres - T

José Agripino - S

José Roberto Arruda - T V~~;;=-'~ 3:?s"ZL

Lúcio Alcântara- T ~ 13
OsmarDias-T ~ D~113

Juvêncio da Fonseca - T I~y P 1.R .3

Francelino Pereira - T

Paulo Souto - T }

Amir Lando - T I~~-70 _ O z :?-.-1b

Geraldo Althoff- T I'1?JM -- 3 '+ I 6

Ney Suassuna- T

Nabor Júnior- T

Casildo MaIdaner- T 4~ /tJ:Jr
Ramez Tebet - T
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SENADO FEDE1~L
Conse:ho de Ética e Decoro Parlamentar

-J----.- ~O~_I ~ 403

~1AY. 19.2000 7:31Ft-1 p:;;
PHONE NO. : 55 21 26294132

ESCRITORlü DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 2161 '3~ andar

20021-060 Rio de janeiro lU Brasil

Tçl. (21) .532 5592 Fax (21) 262 9402

e·maU: esaitorio@amuucu.adv.bc

bame page: www.amodeo.sdv.hr

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

Termos em que,

protestam peja juntada da presente.

Pe/;pe Ámodco (insc. 26.2QOI/U é 145J]4AJSP)
José Antonio da Silva Junior (inse. 33.313)
Rogério MHtcolini (Inse. 76.1731RJ c: 145.33SAJSP)
Afonso l)eslri (insc. SO.ó02/RJ e J4SJ33NSP)
AlolUllldro Almeida (inoa. iU1~)
Marco Moura (in.~. 90.3(3)
Chri:ltoph Milewski (inse. 94.159)
Flávia Romero (ínsc.95_136)
Nathalia de Faria (Jnse. 96.661)
Andréa MllJtin~ (in~ 89.987)
Dllnielie Caplslrano (imc. 101.194)

Felipe Amodeo e Rogério MarcoHni, advogados

do Senador Luiz Estevão nos autos da representação nO 02/99 desse

egrégio Conselho, vêm respeitosamente a Vossa Exce!ência

manifestar ciência da designação do dia 31.maio.OO, às 9h, para

apresentação do parecer do Ilustre Senador Reiator.

tlOOJMEN'roZ

TO : - PHONE NO. : 0021612257248
FROM : ESCRrTOR ro DE ADV. FEL I Fi:: AMODEO

Carreira Silva

MAY.19.2000 7: 30Pl1 F' 1
PHONE NO. : 55 21 2E29482

Av. Beira Mar 2ió~3" andar
20021·QÓO Rio de Janeiro RJ Br&;i1

Tel. (21) 5325592 Fax (21) 2629402
e-mail: escrilorio@l\modoo..adv.br

FELIPEAMODEO

4olI.rmUJI!"l} e Rogério Marcolini

31

S~f'r@taf'ía-G~nil da Mesa do Senado Federal

225-7248

pages:

Procedimento n° 02/99 do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar

19.malo.OO

1.:\P.l't\\OJi'.Nl'l'.W.tll7.I'.m:VÃO\rol'lSF.TlC'J\\\.l'DI'l'lIPll't9i\RIlt1ll.l'lOC:

de páginasl

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Felipe Amodeo

Atenciosamente,

Prezado Senhor,

. Rogamos a Vossa Senhoria o obséquio de fazer chegar às mãos do

entíssimo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e
Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

PHONE NO. : 0021612257248
ESCR !TOR Ia DE ADV. FEL! PE AMODEO

TO
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SENADO FEDERAl
Consetho de Bica eDeccrn Panamerur
~p N'~\3~
F1s.~S,\_, _

MAY. 19.2000 7: 31P!'1 P:2
PHONE NO. : 55 21 26294132

ESCRITÚRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mllr216, 3~ andar

20021-060 Rio de Jnneiro lU BiJSi.

Tçl. (21) 532 S592 Fax (21) 262 9402

e·maU: escritorio@amodcu.adv.br

home page: www.smodco.adv.hr

Termos em que,

protestam pela juntada da presente.

OO<:lJ/IIENT02

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Pel;pe Ámodeo (msc. 26.2RO/IU é 145JJ4A/SP)
José Antonio dl:l Silva Junior (iose. 33.313)
Rcg~rio Mllrcolini (insc. 76.1731RJ c 145.335AiSP)
Afonso Ue.'itri (inse. SO.602IRJ e 14S_133NSP)
AloKlllldfO AJmnidn (inco. iUl:l)
Marco Mouro. (insc. 90.303)
Christoph Milewski (inse. 94.259)
Flávia Romcro (insc.95_136)
Nathalill de: Faria (Insc. 96.6(1)
Andréa MllflinC7. (in~ 89.987)
Dl:lniellc: Cspistrano (iMe. 101.194)

Excelentissimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Felipe Amodeo e Rogério MarcoUni, advogados

do Senador Luiz Estevão nos autos da representação nO 02/99 desse

egrégio Conselho, vêm respeitosamente a Vossa Excelência

manifestar ciência da designação do dia 31.maio.OO, às 9h, para

apresentação do parecer do Ilustre Senador Relator.

TO : PHONE NO. : 0e21612257248
i='F/Ol"l : ESCF/ I TOR I O DE :'7lr,v. FEL I PE AMODEO

Igl
i .......i

..J ~~-
ffi~
C 5
~.m !Z Q.

~i~~I',1 CIJ

~ ~ rÉ

MFlY.19.2e00 7:3ePM P 1
PHONE NO. : 55 21 2629402

Av. BeiraMai216, 3u l1lld:1r

20021·060 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel. (21)5325592 FllX(21) 2629402

e.mail: esicritorio@arnodco.adv.br
home page: www.1ltl1Odeo.lldv.br
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a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se V. Exa me passar os
disquetes, determinarei à Secretaria que imediatamente faça tantas cópias
quantas forem necessárias para a distribuição do relatório aos ilustres
membros do Conselho.

O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra,

acredito que dentro de 20 minutos o relatório estará em mãos de. cada membro
do Conselho. Assim, consulto se V. Exa mantém o seu pedido ao Relator para
que faça um resumo desse relatório.

Se V. Exa mantém, vou consultá-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero saber o seguinte: se houver

a dlstnbuicão não vai haver o resumo? Vai-se ler só a conclusão? É isso?
(Ramez Tebet) - Não, aí depende.

O SR. EDUARDO DUTRA - Tudo bem, então retiro e aguardarei
a distribuição e lerei voto.

O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A primeira questão de ordem do

Senador José Eduardo Dutra está resolvida.
V. Exa fica dispensado, caso queira, de fazer o resumo do relatório e

ficará adstrito, portanto, ao pronunciamento do seu voto.
Concedo a ao Senador Paulo Souto.
O SR. SOUTO - Só para indagar ao ilustre Relator qual é a

alternativa que considera mais conveniente. Se não se for ler o relatório
completamente, qual a alternativa que S. Exa considera conveniente e
suficiente para o ésclarecimento dos membros desta Comissão?

Dito isso Relator, ficaria com a alternativa que S. Exa apresentar.
a SR. (Jefferson Péres) - A leitura do relatório, na íntegra,

para mim, é só uma questão de dificuldade física, orgânica.
O SR. PAULO SOUTO - Sei, mas qual seria a outra alternativa?
O SR. RELATOR (Jefferson Péres) - Seria eu ler apenas o voto,

deixando o relatório, que, na verdade, é um resumo das acusações contidas na
representação e das razões alegadas pela Defesa, da contestação feita pela
Defesa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra à Defesa.
Consulto a Defesa se quer tomar assento à nossa esquerda para que se
providencie ou se V. Exa, como de costume, prefere ficar aí mesmo;

SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, prefiro ficar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tudo bem. Concedo a palavra a

V. Exa.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, Sr. Relator, a primeira

intervenção do Sr. Relator me pareceu absolutamente clara. S. Ex<J pedia, ou
sugeria, que um funcionário lesse a íntegra, dado o seu acometimento de
afonia, e que S. Exa lesse o voto final, ou o parecer final, o que me parece seja
o mais conveniente, até porque o parecer final nós todos já conhecemos. Hoje,
tive a oportunidade de vê-lo pela televisão, de manhã. Não conheço o relatório
e gostaria, como Defesa, de conhecê-lo.

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Excelência, oficialmente, não se
conhece o relatório; oficialmente, as coisas acontecem aqui em plenário, data
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PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, tendo recebido
informação da Secretaria de que há número regimental, declaro aberta a 9a

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem por finalidade a
apresentação do parecer do Senador Jefferson Péres, na condição de Relator

Representação nO 2, de 1999.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a reunião e convido o

eminente Relator Senador Jefferson Péres para tomar assento.._à minha direita
e proferir o seu relatório.

RELArOR (Jefferson Péres) - Srs. Senadores, o meu relatório
e será distribuído em seguida aos membros da Comissão. Eu

mSlrlOUI-iIO antes evitar vazamento. Entendi, desde o início, que
deveriam ser os a tomar conhecimento do teor deste

SUIAS~SUNA - Apenas uma questão de ordem, Sr.
Pêres) - Pois não.

Esse relatório já inclui os últimos fatos?
Pêres) - Não; não inclui os últimos fatos.

Tendo o relatório 47 páginas, eu perguntaria ao Sr. Presidente, e talvez
aos membros do Conselho, se querem ouvi-lo na íntegra, porque, se o
quiserem, terei de pedir a ajuda de um funcionário da Comissão para ler uma

relatório e eu me reservaria para ler o final, estou
convalescente de uma gripe. Se eu for ler as 47 páginas, sem voz,
ficarei afônico.

Essa é a consulta lhe faço e ao Plenário, Sr. Presidente.
PRESIDE:Nl'E (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, a consulta que

faz o Senador Jefferson Péres é muito comum em trabalhos das Comissões.
Então, tenho o dever de indagar do Plenário e dos membros da Comissão - e
considerando que o Relator disse que dentro de poucos instantes cada
membro da Comissão receberá uma cópia do relatório - se há a possibilidade
de dispensa, por parte do Plenário, da leitura desse relatório, a fim de que o

proceder à leitura apenas e tão-somente do seu voto.
é a questão que coloco, em primeiro lugar, à consideração do

está sendo solicitada, ao Senador José
manifestação sobre o assunto.

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
minha sugestão é a de que o Senador Jefferson Péres faça um resumo do
relatório na medida do possível e, depois, leia a sua conclusão. Seria um meio
termo entre a leitura total e apenas a leitura das conclusões.

Tebet) - Consulto o Relator,
tempo esse relatório levará para ser qistribuido.

1l"ll...lI.mr'l.8_.\O (Jefferson Péres) - Eu trouxe o disquete. Creio que
ele pode ser distribuído em meia hora.

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou determinar à ..Secretaria
que... O disquete já está em poder da Secretaria?

Péres) - Não, está aqui comigo.
rn..&;;;;..glllJu;;;~n I&;;;;. (Ramez Tebet) - V. Exa me entrega agora ou vai



venia, mas volto a afirmar que é praxe, nas reuniões das Comissões, essa
solicitação feita pelo eminente Relator. Não tenho objeção, mas se vai ser
distribuído o relatório, a leitura de quarenta e tantas páginas... Se quiserem,
tudo bem, é um direito do Relator a leitura integral.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, peço a 'palavr,a. pela
omem.' .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palayra ao Senador
Lúcio Alcântara. -- .

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - O Relator fez uma proposta e nós
aceitamos ou não a proposta que S. Exa fez. Não estou entendendo tanta 
discussão. S. Exa fez uma proposta para que um funcionário lesse~ por razões
físicas, e S. Exa se reserva a leitura do voto, quer dizer, da parte final. ,

Primeira pergunta: é regimental? A segunda pergunta: sendo'
regimental, o Presidente e o Plenário' aceitam que seja assim?' São essas as
perguntas. '

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não há dúvida, ,Senador Lúcio.
Alcântara, só que a questão foi submetida ao Plenário, por mim,J pela'
Presidência, acho que não afeta coisa alguma e é regimental., ' ' ,

Consulto o Plenário se quer o relatório distribuído por escrito, porque o'",
Relator está deixando à vontade, ou quer que um Secretário leia' porque é'
regimental. Então, faço esta consulta ao Plenário. ' ,

O SR. AMIR LANCa - Voto na proposta do Relator.
e SR. LÚCIO ALCÃNTARA - Também estou com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, significa que...
O SR. AMIR LANCO - S. Exa fará a leitura do voto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ficou a critério 'de V. Exa.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, eu queria ap~nas entender.
a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ficou a critério de V. Ex<=, repito.
O SR. RELATOR (Jefferson Péres) - Então, lerei a parte final dq

parecer.
a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
Concedo a palavra para uma questão de ordem ao Senador Ney'

Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, o Relator explicou que não

havia mandado reproduzir para que não tivéssemos problema com o
vazamento de informação. E o advogado disse que já sabe o voto por meio da
TV? Eu não entendi isso! ' " ,-~

a SR. RELATOR (Jefferson 'Péres) - Senador Ney Suàssuna! deve
ter sido porque alguns comentaristas de televisão dizem'que o meu voto será'
pela cassação. Não ouviram da minha boca.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra, para uma
questão de ordem, ao Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANCO - Sr. Presidente, apenas quero colocar ú~a
preocupação. O Relator, indagado aqui, disse que não apreciou, no seu -,
Relatório, os últimos fatos que vieram a lume na mídia nacional. No meu
entender, esses fatos são gravíssimos. São fatos que realmente mudam IT!uitq
e se sobrepõem a todo o teor das denúncias anteriores. EDtendo' que ess'a
omissão, talvez se justifique, por um lado, em um dilema que o ~Iator
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certamente se encontra. Se aceita a apreciação desses fatos, terá que abrir
prazo à Defesa necessariamente, consoante o que se aplicaria, de forma
subsidiária, o Código de Processo Penal, art. 384, isso seria um aditamento
implícito da denúncia. Por outro lado, a ausência no Relatório também cria um
déficit, no meu entender, uma omissão, que poderá até prejudicar um juízo de
valor mais acurado, mais profundo.

Sr. Presidente, gostaria que o Relator, com a sua comp,e.tªncia, tivesse
apreciado também esses fatos. Eu sei que o tempo foi exíguo. E aqui não faço
qualquer acusação no sentido de que o Relator não se deteve a esses fatos,
que, realmente, mudam todo o cenário até agora estabelecido do que poderia
acontecer, aquilo que 'seria a prova cabal. Não falo de maneira definitiva,
porque sempre há o contraditório, e. o contraditório pode haver prova e
contraprova. Mas, realmente, facilitaria sobremodo um juizo de valor por parte
desta Casa a apreciação, a análise desses eventos. Eu não vou entrar no
mérito se são verdadeiros ou não. Eles saíram na mídia, de maneira
estreptosa, e que causou um impacto muito forte - eu acho - na convicção de
cada um dos membros desta Casa e, sobretudo, desta Comissão. Não sei se
vamos apreciar o Relatório Com base nesse universo dos autos, que agora
também contém esses elementos, ou no universo anterior, e, talvez, até
influenciado por esses fatos. Fica uma situação meio capenga, no meu
entender, que o universo integral, absoluto do que até agora se teve
conhecimento deveria entrar no Relatório.

Sr. Presidente, trata-se de um ponto de vista, evidentemente.
Tampouco quero levantar isso. Apenas quero manifestar uma preocupação
extremamente voltada para a justiça. Entendo que o processo nada mais é do
que o julgamento do que é justo. Então, é importante formarmos um juízo e
tomarmos, inclusive, uma atitude extrema, como pode acarretar a cassação de
um mandato. Era importante que todos esses fatos tivessem sido considerados
no Relatório.

Existe um dilema inicial entre apreciá-los e dilatar os prazos e não
apreciá-los e o processo continuar numa celeridade maior. Gostaria de deixar
registrado esse ponto de vista, até por ser uma convicção intrínseca da minha
consciência, extremamente parcimoniosa, no que se refere à emissão de um
juízo de valor. '

- O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Amir Lando, eu
entendo que a apreciação çfo Relatório por parte dos Srs. Membros do
Conselho deva ser feita no momento oportuno. Nós ainda não ouvimos o
Relatório. Muito embora o Relator haja declarado...

O SR. AMIR LANCa - Não. Só fiz essa questão por isso, caso
contrário não faria.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu sei. Todavia, aproveito a
oportunidade, não digo da questão de ordem levantada por V. Exa, mas da
observação que fez, para até ler para o Plenário - e ele tem conhecimento, mas
é bom ficar claro - que quando recebi ontem, em meu gabinete, o ilustre
Procurador-Geral da República, recebi os documentos e dei o seguinte
despacho, refletido na verdade até no horário:

(( Recebido hoje, às 11 horas, em audiência, entregue, pessoalmente,
pelo digníssimo Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
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o SR. FELIPE AMODEO - Permite-me complementar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não. Vou esclarecer a

questão de ordem imediatamente. Mas não é essa.
O SR. FELIPE AMODEO - Era só uma questão de lembrança, pela boa.

condução e excelência dos trabalhos com que V. Exa sempre se houve à'
presidência desta Comissão, o fato é este, o que foi proposto foi isso e o que
foi votado foi isso., Curvo-me sempre ao bom senso de V. Exa,...rnas não tenho
dúvida alguma· que o que foi proposto - e as notas confirmariam - e o que foi
votado foi isso.

Em segundo lugar, a Defesa associa-se integralmente à questão de
ordem levantada pelo Senador Amir Lando, porque a Defesa, cumprindo
também o zeloso despacho no criterioso trabalho de V. Exa na Presidência,
ontem à noite, foi intimada formalmente da chegada desses documentos. E,
por certo, V. Exa não intimou a Defesa para a Defesa conhecer a cor de papéis.
V. Exa intimou a Defesa para conhecer o teor de documentos absolutamente
relevantes, sim, cujo efeito nefasto já vem se derramando na opinião pública,
na opinião do Senado e, certamente, influindo nesta Corte, há mais de uma
semana. A Defesa foi intimada, repito, certamente não para conhecer a cor da
pintura de papel mas para conhecer o conteúdo de documentos. Portanto, fingir
que esses documentos não existem, neste momento, para apressar um
julgamento é provocar um injustiçamento incompatível com a independência
desta Corte.

Portanto, Sr. Presidente, a Defesa se associa, pedindo desculpas pela
veemência, à sensata e ilustre do Senador Amir Lando.

O (Ramez Tebet) - V. Exa faz isto há destempo, data
vênia, porque, em primeiro lugar, eu já tinha decidido a questão de ordem e S.
Exa nem levantou questão de ordem, mas uma observação. Em segundo lugar,
garanto a V. Exa que, se depender da Presidência, cumprirei o Regimento
Interno e V. Exa terá prazo para apresentar a defesa.

Quero pedir vênia a V. Exas, porque estou procedendo com
liberalidade. Determinei a juntada e vou dizer a V. Exa o porquê: porque lugar
de documento é dentro do processo e não na gaveta como os raios e os
relâmpagos estão anunciando por aí. Lugar de documento recebido das mãos
de Procurador- Geral da República ou por ofício ou de qualquer documento
referente ao processo é dentro do processo e não na gaveta do Presidente da
Comissão. Foi por isso que tomei a deliberação de juntar o processo que os
senhores estão entendendo - e não entro no mérito - que são documentos
relevantes sobre os quais todos os membros do Conselho e a Defesa terão a
oportunidade de se manifestarem sobre ele.

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador
José Eduardo Dutra e, em seguida, ao Senador Romeu Tuma.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
primeiro lugar, quero fazer um registro a respeito da questão levantada pelo
Senador Amir Lando.

Os documentos anexados ontem ao processo não se referem a nova/o.
denúncias. Não são estranhos à Representação apresentada. São docum.ento.s.. ..... .
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PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra, pela ordem,

ao Senador Casildo Maldaner. depois, concederei a palavra á Defesa.
SR. CASILDO - Sr. Presidente, quero apenas registrar

que. me chamou a atenção a preocupação do Senador Amir Lando, e mais
ainda agora com V. Ex". Também recebi ontem, á noite, cópia deste

documento que Procurador-Geral da República fez chegar a V. Exa.
Na verdade, despertou-me a curiosidade essa questão de que o

da República levou, pessoalmente, a V. Exa. Na minha

r.onvn;{,;dU, se não levarmos em consideração hoje, de certo modo, estamos
de analisar uma parte substantiva da questão.

Coloco isso, com muita sinceridade. Quer dizer, estaremos, quem
sabe, incorrendo em qualquer injustiça. Se analisannos, pelo que se levantou
nreliminannente, de que essa questão que surgiu de ontem para hoje, através

Procurador-Geral da República, não está no relatório nem haveria tempo
para isso _ entendo isso perfeitamente -, em que momento este Conselho vai
se debruçar ou vai se mergulhar, neste fato que nos parece até, pelo que se
ventilou, a parte central substantiva, tendo criado inclusive fatos novos

gravíssimos, na minha a partir de ontem para hoje.
O (Ramez Tebet) - Darei a palavra, pela ordem, á

Defesa e vou prestar um esclarecimento. Depois disso, ouço, com muito

prazer, o Senador José Eduardo Dutra.
Com a a Defesa, gentileza.
O SR. - Absolutamente, sem ser enfadonho, a

questão já está resolVida, mas, com relação à leitura ou não do relatório, a
proposição do Sr. Relator, salvo engano, e as notas taquigráficas confirmariam,
foi no sentido de que ao relatório fosse lido por um funcionário e ele se ativesse
á leitura final. E, salvo engano, todo o Plenário, unissonamente, votou com o

Relator. Foi o ouvi. Talvez a memória me falte.
O SR. (Ramez Tebet) - Tive a impressão, Dr. Amadeu,

essa foi a proposta do Relator, mas que depois deixaram a critério do
Claro, entendi assim. Mas, isso para mim é um questão de somenos

importância. É só para ordenar os trabalhos. Não quero voltar á questão. Eu
tinha decidido, e peço vênia á Defesa e aos outros Membros, que o Relatório

será distribuído dentro de poucos instantes aos senhores.
A meu ver, ficou entendido que isso estava decidido e S. Exa leria o

voto dele. Isso já tinha sido decidido, a juízo da Presidência. Agora, aí surgiu a
questão de ordem do Senador Amir Lando. De sorte que S. Ex" vai ler tão
somente o voto dele, a não ser que queira mudar de idéia, porque é o Relator,

é o dono; se disser que quer ler. ..

SENADO FEDERAL
Conselho de :=tica e De~ro P5~amentôr

JS..(:P ~,j: .~D.J.---.--'~
.t-~C, C\

ordem.

Dê-se mediato conhecimento ao Senador Jefferson Péres,
considerando a reunião designada para amanhã. [Isto é, eu confinnei a reunião
para hoje. E aí não estou me dirigindo a V. Ex", mas estou me dirigindo a
equívoCOS que existem por aí.] providencie-se cópia a todos os Membros do

Conselho de Ética. Idêntica providencia com relação á Defesa. 7

7

Feito isso, concedo a pàlavra ao eminente Relator, Senador Jefferson

Péres, para que S. Exa... _.. -~ASILDO nANER - Sr. Presidente, peço a palavra pela
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Comissão, precisa conhecer todos os elementos. O voto é a opinião do Relator
sobre o que ele leu. O Senado precisa, inclusive aqueles que não integram a
Comissão, a opinião pública precisa. E eu gostaria de fazer essa ponderação,
subsidiando os argumentos do Senador José Eduardo Dutra.

Por outro lado, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registrada,
também, a minha opinião a respeito dos documentos trazidos pelo Procurador
Gerar da República, que, efetivamente - como aqui foi dito por-S_enadores que
me antecederam e pela Defesa -, ou são fatos relevantes ou são irrelevantes.
Qualquer pessoa neste País que acompanhoU' a mídia imagina que esses fatos
sejam relevantes. Há quem afirme e o bom-senso dita que a apreciação dessa
questão ganhou dimensão diversa em razão do que foi levantado pelo
Ministério Público.

Então, eu gostaria de levantar para a Comissão e para o Relator, até
porque, creio, devemos poupar a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Casa da apreciação de questões que devem ser esgotadas aqui,
sob pena de serem levantadas na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Casa.

Ou o fato é relevante ou o Procurador-Geral da República tomou o
tempo de V. Exa e resolveu fazer presepada para a mídia. Ou o fato é
relevante, e o Relator leva em consideração e permite que a Defesa se
manifeste sobre um fato relevante. E aí o problema não é só da Defesa, Sr.
Presidente; não é só do Senador Luiz Estevão, é dos que vão julgar esse
.processo. Precisamos saber do contraditório. Não é um direito do Senador Luiz
Estevão, mas, sim, um direito de consciência de quem vai votar esta matéria,
conhecê-Ia.

Ou então, Sr. Presidente, V. Ex3, por um simples ato de gentileza,
acostou a este processo os documentos que a mídia e o Procurador-Geral da
República consideram da maior importância.

Faço este registro para poupar a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania de ter que reabrir questões desta natureza que entendo devam ser
esgotadas aqui. O Relator já sabia dos documentos, já os conhecia. E, já que
conhecia os documentos, o que trouxe o Procurador é matéria que S. Exa já
sabia. Entretanto, nós não sabíamos, nem a Defesa. Por isso mesmo, ou eles
são relevantes ou irrelevantes. Portanto, quero deixar isto bem claro, porque o
problema não é da Defesa, mas sim de quem vai votar. Quem vai vQtar precisa
estar instruído, é necessário o fundamental num processo: o contraditório, Sr.
Presidente. E, no contraditório, há duas coisas fundamentais: a acusação e a
defesa. O crime pode ser o mais hediondo, mas o inciso LV do art. 5° da
Constituição Federal dispõe que o direito à ampla defesa deve ~er assegurado.
E não é privilégio no processo apenas o Relator - posso achar que o Senador
Jefferson Péres já sabia dos documentos, mas o restante da Comissão não
tinha esse conhecimento, assim como a sociedade brasileira e a Befesa. E a
Defesa precisa se manifestar.

Faço este registro por um dever de consciência, pelo direito que têm a
Comissão e o Senado de conhecer todos os aspectos.

É o registro que faço neste momento, primeiro em solidariedade à
leitura do relatório; segundo, por esta questão que considero relevante, sob
pena de considerarmos que o que o Procurador trouxe aqui é irrelevante,
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que', naturalmente, devem ser analisados pelos membros da Comissão sobre
os quais a Defesa tem que se pronunciar. Aliás, o nobre advogado fez
referência a um programa de televisão onde, segundo ele, por palavras de
terceiros, já era anunciada a posição do Relator. A defesa relativa a esses
documentos não é por palavra de terceiros. Ela foi feita pelo acusado, por duas
vezes, no plenário do Senado, mas isso não será motivo para esta Comissão
dar mais prazo. Não há polêmica entre nós sobre a necessidade de se dar
prazo regimental e constitucional à Defesa. O que há é uma divergência de
entendimento do Regimento Interno a respeito do prazo e isso será discutido
mais tarde. É consenso entre nós que o parecer do Senador Jefferson Péres
não será votado hoje. Primeiro, porque é garantido regimentalmente o direito a'
cada Senador de pedir vista do parecer. Segundo, porque é direito
constitucional e regimental da Defesa se manifestar sobre o parecer e sobre os
documentos apresentados, embora já o tenha feito, preliminarmente, por meio
de pronunciamento do acusado. Essas considerações são para deixar este
ponto pacífico.

Com relação ao encaminhamento, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma
ponderação ao Presidente e ao Relator, em função, inclusive, da manifestação
da Defesa.

Creio que o bom-senso, o Regimento e tudo aquilo que será
necessário ser consultado, analisado e levado em consideração, quando da
votação, da conclusão desse processo no Conselho de Ética, recomenda que
seja feita na íntegra a leitura do relatório do Senador Jefferson Péres, seja por
ele, seja por um outro Senador, em substituição a ele, em função das questões
de natureza física do Relator. Creio que o bom-senso - em defesa do acusado,
em defesa do Conselho e, em defesa do Senado - aponta que seja feita na
íntegra a leitura do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra,
agradeço as primeiras manifestações de V. Etl, porque V. Exa, no fundo, está
já atestando que alguns comentários que surgiram por aí são inteiramente
improcedentes. Não quero entrar no mérito disso, mas agradeço a ponderação
de V. Etl.

Em segundo lugar, quero dizer que a questão de ordem foi resolvida, e
só posso voltar atrás com a palavra do Relator. Se o Relator quiser atender a
ponderação de V. Exa, designarei o Secretário - pela primeira vez será feito
isso aqui, mas acredito que não tem importância nenhuma - para que proceda
à leitura. No entanto, repito: tendo em vista a decisão já tomada, é prerrogativa
do Relator. Não fui eu quem sugeriu isso.

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, V. Exa me permite?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não, Senador. \
O SR. JADER BARBALHO'- Eu gostaria, Sr. Presidente, em primeiro

lugar. de concordar com a observação, com a preocupação do Senador José
Eduardo Dutra, e gostaria de ponderar a V. Exa e ao Relator que não estamos
aqui a apreciar um simples processo de rotina da vida do Senado. Estamos
apreciando um episódio de muita relevância em relação a uma representação
feita a um integrante da Casa.

O voto é a opinião do Relator a respeito do que ele leu, do que ele
apreciou. É a opinião. Entretanto, o Senado! e não só os integrantes da
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Péres) - Permito.
CMõ\CI-\L.nU - É apenas para dizer a V. Exa do respeito

e do apreço porque acho que, no contraditório, V. Ex<' teria que dizer à
Comissão qual é a sua opinião? Porque ficará faltando a opinião de V. Exa. Se
fosse aberto um prazo para a Defesa sobre os documentos, eles voltariam a V.
Exa e V. Exa orientaria a Comissão.

RELATDR (Jefferson Pêres) - V. Exa saberá da minha opinião

Tebet sobre a escolha para Relator, apoiei a providência do nobre Senador
Ramez Tebet, apesar do Partido de V. Exa ser um dos que representou contra
o Sr. Senador Luiz Estevão. Por acreditar que V. Exa é um homem sério e
digno foi que eu acolhi a escolha de V. EX"l e não impugnei e poderia tê-lo feito
porque o Partido de V. Exa representou contra o Senador do meu Partido,
exatamente Delo resDeito aue tenho. O que eu acho....

Péres) -Isto é um aparte oo,-,um discurso?
- Não. É um aparte que quero fazer - se V.

no Relatório.
SR. JADER BARBALHO - Perfeito. Então, por isto mesmo foi que

levantei a questão - no sentido de que o relatório de V. Exa vai ficar como
relatório parcial. Nós não vamos saber qual a opinião de V. Exa sobre a defesa
desta acusação. Somente isto, nobre Senador.

a SR. RELATOR Pêres) - Saberá...
o SR. JADER - Não confunda a minha veemência, em

absoluto, como nenhuma descortesia a V. Exa. É que eu sou assim. Sou
veemente. Se esta veemência foi interpretada como alguma descortesia a V.
Exa, me releve. Eu tenho o maior respeito a V. Exa. O que eu apenas quero
neste caso é que a Defesa e, acima de tudo, a Comissão, tenha o direito de
conhecer todos os aspectos, inclusive a opinião de V. Exa sobre os
documentos trazidos pelo Dr. Geraldo Brindeiro. Nós queremos conhecer.
Agora, só podemos conhecer a opinião e V. Exa se V. Exa ouvir a Defesa. Mas
V. Exã tendo o que o Dr. Geraldo Brindeiro trouxe, tendo a Defesa, V. Exã
orienta a Comissão. É isto que nós desejamos - nada demais - e a renovação
do respeito e do a V. Exa.

O SR. (Jefferson Péres) - O apreço é recíproco. Eu apenas
devo esclarecer esta Relataria me foi dada sem que eu pedisse.

O SR. BARBAlHO - Mas ninguém disse isto.
RELATOR (Jefferson Pêres) - E que... Sabe por que eu aceitei,

nobre Senador Jader Barbalho? Porque se eu me declarasse impedido de ser
Relator, eu estaria impedido de ser membro e de votar. Se o parecerista dá
apenas uma opinião, nobre Senador Jader Barbafho, eu, como membro, estaria
impedido de dar opinião e, também, de votar. Ou eu como membro do
Conselho estou apto a exercer a Relataria ou, então, teria que me afastar do
Conselho. Por isto, a impugnação que V. Exa poderia ter feito não teria
cabimento ..... -

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nobre Senador, peço a V. EX"l
que, em atenção a V. Exã mesmo e ao que a Mesa lhe solicitou, que V. Exã
concorde que o Secretário leia, o que foi uma das teses de V. Exã.
(Assentimento do Senador) . /1//~
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CI"\I'\Ci"\L.nv - Mas o maior apreço, e de tal ordem que,
como Líder, quando fui consultado - e conversei com o Sr. Senador Ramez
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- Permite V. Exa um aparte.
Péres) - Pois não. Ouço V. Exa.

Ibol'MB'l.W,,",i6..il U"V - Nobre Relator, acho que V. Exa está
Eu não fiz nenhuma ironia.

(Jefferson Péres) - Mas V. Exa disse que eu já
conheceria os documentos e por que eu haveria de conhecer os documentos?
Não teria como conhecer esses documentos.

- É uma ilação que estou fazendo. V. Exa
comete um equívoco. Tenho porV. Exa o maior apreço.

SR. (Jefferson Péres) - É recíproco e por isto me espanto

tomou o nosso tempo, enganou a opinião pública, a imprensa, que não vale
nada e não deve ser levado em consideração. V. Exa deveria ter jogado na lata
do lixo e não acostado ao processo.

Essa é a ponderação que faço.
SR. RELATOR (Jefferson Pêres) - Sr. Presidente, peço a palavra por

ter sido citado.

Senador Jader Barbalho, ainda bem que, no final, V. Exa fez uma
ressalva, porque havia a impressão de que V. E.xa estava sendo muito duro
com a condução dos trabalhos.

Em verdade, quero dizer aos Srs. Senadores que coloquei essa
matéria nas mãos do Relator - por isso, vou dar a palavra ao Senador
Jefferson Péres -, porque entendo que já havia sido decidido por S. Exa. Creio
que, diante de tanta celeuma, S. Exa vai pedir, porque foi uma questão
.colocada anteriormente - ou uma ou outra -, que alguém faça a leitura do
projeto.

Quanto à segunda parte levantada pelo Senador Jader Barbalho, já foi
relativamente antecipado pela Mesa que, no momento, oportuno vai se
pronunciar.

Coma
SR. (Jefferson Pêres) - Espanta-me, Senador Jader

Barba/ho, a sua veemência e a sua ironia em tomo de nada. Aliás, não é a
vez que V. Exã vem ao plenário deste Conselho se dirigir a mim de

agressiva. Senador Jader Barbalho, não há divergência entre nós. O
Senador Ramez Tebet, ontem, comunicou-me que daria conhecimento aos
membros deste Conselho dos documentos, que abriria prazo para a Defesa.
Portanto, como V. Exa disse, este Parecer é a minha opinião. Todos os
membros deste Conselho terão 5, 10 ou 15 dias - não sei quantos 
examinar os documentos 8, independentemente da opinião do
formarem a sua própria convicção. Qual é o problema, então, em torno disto?

disse que esses documentos eram apenas um reforço de convencimento
mas eu jamais quis ou propus ou sugeri ou imaginei que os membros deste
Conselho não se debruçassem sobre esses documentos para, eles próprios,
avaliarem a imoortância deles.

. Exa.
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Vamos, então, ao Relatório completo.
Peço ao Secretário que proceda à leitura do' Relatório, ficando o Sr~

Relator para explicações sobre esse Relatório.
O nobre Senador Romeu Tuma propõe que a leitura seja feita por um

Senador. Aceito a sugestão de S. Exa. Eu estava poupando os Srs. Senadores.
Se o Vice-Presidente quiser ler, melhor.

Então, a leitura será feita pelo Vice-Presidente, 'o_nobre Senador

Juvêncio da Fonseca.
Peço atenção para a leitura do relatório.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA - Trata-se do parecer do Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar sobre a Representação nO 2, de 1999, "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; PCdoB, por seu Presidente; PV, por seu Líder na Câmara
dos Deputados; e o PL, por seu Líder na Câmara dos Deputados".

RELATOR: SENADOR JEFFERSON PÉRES
1. RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre a Representação nO 2, de 1999,

contra o Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, por quebra de decoro
parlamentar imputada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, por seu Presidente,
Deputado Federal José Dirceu de Oliveira e Silva; Partido Democrático
Trabalhista _ PDT, por seu Vice-Presidente, Deputado Neiva Moreira, no
exercício da Presidência; Partido Socialista Brasileiro - PSB, por seus Líderes
na Câmara dos Deputados, Deputada Luiza Erundina, e no Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Valadares; Partido Popular Socialista - PPS, por seu
Presidente, Senador Roberto Freire; Partido Comunista do Brasil - PCdoB, por
seu Presidente, Sr. João Amazonas Pedroso; Partido Verde - PV, por seu Líder
na Câmara dos Deputados, Deputado Fernando Gabeira; e o Partido Liberal 
PL, por seu Líder na Câmara dos Deputados, Deputado Waldemar Costa Neto.

A Representação alega que o Senador Luiz Estevão foi apontado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário como tendo participado de
uma série de ilicitudes, caracterizadoras da quebra do decoro parlamentar,
passíveis de aplicação da pena de perda do mandato, com inabilitação para o

exercício do cargo ou função pública.
Segundo a Representação, o relatório final da CPI identificou diversas

relações entre o Grupo Monteiro de Barros, responsável pela obra do TRT de
São Paulo, e o Grupo OK, pertencente ao Senador Luiz Estevão. Assim, logo
no início dos seus trabalhos,. a CPI do Judiciário começou a investigar
indiretamente o Senador Luiz Estevão. Ao final das investigações, a CPI
identificou depósitos no valor aproximado de US$46 milhões, efetuados por
empresas do Grupo Monteiro de Barros a favor das empresas do Grupo OK.

Indícios da relação do Grupo OK com as obras do Fórum Trabalhista
de São Paulo também foram evidenciados, segundo a Representação, pela
descoberta de ligações telefônicas do Juiz Nicolau dos Santos Neto, principal
responsável pela obra, para o Senador Luiz Estevão.

Em seu relatório fin.al, a CPI do Judiciário chegou à conclusão de que
as explicações apresentadas para o re.lacionamento entre os Grupos OK e
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Monteiro de Barros não eram aceitáveis nem convincentes, o que reforçaria a
tese de que ambos os grupos empresariais possuíam interesses comuns nas
obras do TRT de São Paulo.

O relatório da CPI do Judiciário acabou por indiciar o Senador Luiz
Estevão nos tipos penais de enriquecimento ilícito, improbidade administrativa,
falsidade ideológica e crime contra o Sistema Financeiro.

Alega a Representação que cabe, ao Senado Federal ª""~nálise política
para averiguar se, com base nos acontecimentos apontados pela CPI do
Judiciário, o Senador Luiz Estevão teria incorrido na quebra do decoro
parlamentar, especificamente nos pontos abaixo relacionados.

Cabe esclarecer que, tão logo fui indicado pelo Presidente deste
Conselho de Ética para a relatoria desse processo, determinei a imediata
citação do Senador Luiz Estevão para que este recebesse cópia da
Representação nO 2, de 1999, e apresentasse sua defesa.

Assim, passei a relatar as condutas do Representado, que, segundo a
Representação nº··2, de 1999, tipificam uma violência ao ordenamento jurídico
e caracterizam a quebra .do decoro parlamentar. Contínuo a cada um dos
pontos apresentados pela .. Representação, relatei também a contra
argumenta~o. oferecida na defesa do Senador Luiz Estevão:

A - CONSTANTES MUDANÇAS DE VERSÕES PARA OS FATOS.
A Representação nO 2, de 1999, alega que, ao lo_ngo dos trabalhos da

Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário, o Senador Luiz Estevão
alterou sua versão dos fatos apurados, à medida em que novas revelações
foram surgindo.

Assim, o Representado tería alegado mal conhecer o Sr. Fábio
Monteiro de Barros, para, posteriormente, admitir que são amigos e que
existem dois negócios entre eles: a construção do edmcio-sede da OAB, em
Brasília, e a compra da Fazenda Santa Terezinha, em Mato Grosso. Mais
tarde, confrontado com documentos, admitiu a existência de outros negócios
comuns.

O mesmo teria ocorrido com relação ao Juiz Nicolau dos Santos Neto,
dizendo também mal se conhecerem. Ao surgir a lista de telefonemas trocados
entre eles, sessenta e oito no total, o Senador Luiz Estevão admitiu serem
amigos.

O Representado desqualifica a representação, já que, segundo seu
Patrono, a mesma está mal redigida ou redigida de má-fé. Afirma nunca ter
declarado que umal conhecia o Sr. Fábio Monteiro de Barros", de quem é amigo
há mais de dez anos, e mantém com ele negócios nas· áreas agropecuária,
imobiliária e bancária.

Quanto à segunda alegação, o Senador reafirma que "não manteve
nem mantém qualquer vínculo profissional ou de amizade côm o magistrado
Nicolau dos Santos Neto". As ligações telefônicas efetivas entre ambos foram
poucas e, conforme atestam as operadoras telefônicas, o número
aparentemente mais elevado indica ligações de apenas alguns segundos, o
que seria tentativas de comunicação e não uma efetiva ligação telefônica.
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c . VERSÃO

informações sigilosas, objetivando, portanto, a preservação de seus direitos,
pois, muitas vezes, teve conhecimento de informações sobre suas
comunicações telefônicas e outras, de natureza fiscal e bancária, por
intermédio da mídia.

Em suporte às s~as declarações, a Defesa relacionpu os servidores do
Senado Federal Luís Cláudio de Brito, Francisco Naurides Barros e Dulcídia F.
Ramos Calha0, em testemunho da verdade de suas alegações._.

A Representação nO 2, de 1999, alega que imediatamente após a
revelação dos primeiros repasses de recursos oriundos da obra do TRT-SP
para as empresas do Representado, esse afirmou que tais repasses
justificavam-se por se tratar da devolução de empréstimos feitos pelo Banco
OK de Investimentos às empresas do Grupo MS.

Todavia, com o decorrer das investigações, quando se descobriu que
tais repassem ocorriam para outras empresas do Grupo OK e não para o
banco, e que o total de repasse totalizava aproximadamente US$46 milhões,
enquanto que o total dos empréstimos representava apenas US$2,7 milhões, o
Senador Luiz Estevão teria abandonado esta tese que justificava os créditos
que suas empresas recebiam das empresas do Grupo Monteiro de Barros.

Desta forma, a Representação nO 2 alega que:
"a versão dos supostos empréstimos (...) revela, novamente, a

disposição do Representado, no curso da CP1, de tentar esconder a realidade
que, em grande medida, foi posta a nu pelo percuciente trabalho da CPI. De
modo que restou demonstrado (sic) a tentativa de ludibriar a Comissão, o
Senado e a sociedade quanto à verdade dos fatos, o que demonstra
claramente tratar-se de afronta ao decoro, haja vista tratar-se de irregularidade
praticada nos exercício do mandato."

Em sua defesa, o Senador Luiz Estevão considera a presente
acusação repetitiva e prolixa, uma vez que a mesma estaria inclusa no item (a)
anteriormente relatado. A Defesa salienta que este expediente se presta tão
somente a aumentar o volume de acusações.

Para que não se cometa o mesmo equívoco da Representação, a
Defesa faz remissão ao exposto no item (a), alegando que tais considerações
afastam por completo alegação acusatória.

Todavia, a Defesa enfatiza que
11 0 Senador Luiz Estevão jamais afirmou que as relações negociais com

o Grupo Monteiro de Barros limitavam-se exclusivamente' a transações com o
Banco OK de Investimentos" (grifo no original).

Segundo a Defesa, desde o primeiro momento, em seu
pronunciamento no plenário do Senado Federal, em 27 de maio de 1999, o
Senador Luiz Estevão esclareceu que o relacionamento comercial entre as
empresas do Grupo OK e Monteiro de Barros estendia-se aos ramos imobiliário
e agropecuário, além de estarem associados em empreendimentos diversos.

Em entrevista ao Jornal Correio Braziliense, em 29 de maio de 1999,
o Senador Luiz Estevão teria declarado que possuía negócios com o Grupo
Monteiro de Barros numa fazenda e que também havia efetuado vários
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A Representação nO 2, de 1999, acusa o Senador Lui4 Estevão de ter
exercido pressão e formulado ameaças contra os servidores públicos
requisitados para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
do Poder Judiciário.

Segundo a Representação nO 2, de 1999: .
"foi rumorosa a agressividade utilizada para conhecer os nomes de

todos os auxiliares da CPI, bem como as ameaças a eles form..wladas, as quais
chegaram a afastar servidores do trabalho". -

O intuito do Senador Luiz Estevão ao intimidar os servidores do Poder
Judiciário seria o de evitar investigação sobre as relações entre as empresas
do seu grup<lJ empresarial, o Grupo OK, com as do Grupo Monteiro de Barros.

A Representação nO.2, de 1999, afirma que a comprovação desses
fatos pode ser obtida pelos testemunhos do Presidente e Relator da CPl do
Judiciário, Senadores Ramez Tebet e Paulo Souto, respectivamente, pois, por
mais de uma vez, os técnicos da CPI se reuniram a sós com esses nobres
parlamentares para' tratar do assunto e buscar garantias para o
desenvolvimento dos seus trabalhos, sem que houvesse interferência por parte
do Representado..

A Representação nO 2, de 1999, afirma que, em uma dessas reuniões,
o Senador Luiz Estevão adentrou o local onde os assessores se reuniam com o
Presidente da CPI e, na presença de todos, promoveu ameaças.

O comportamento acintoso do Senador Luiz Estevão perante a
Comissão e seus funcionários, segundo a Representação, constitui abuso das
orerroaativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional, o que, de

com o Código de Ética do Senado Federal (Resolução do Senado
Federal nO 20 de 1993, art. 5°), é considerado um ato incompatível com a ética
e o decoro parlamentar, sendo, portanto, passível de aplicação da pena de

perda do mandato.
Em resumo, a Representação nO 2, de 1999, alega que o Senador Luiz

Estevão formulou ameaças aos servidores da CPI do Judiciário, tendo essas
ameaças resultado no afastamento de um dos servidores do grupo de
assessores da CPI, com o intuito de impedir o avanço das investigações
efetuadas por aquela Comissão Parlamentar de Inquérito.

I, em sua defesa, o Senador Luiz Estevão contesta essa
afirmação, alegando que a impútação é falsa. A Defesa argumenta que a
Representação não ofereceu o nome de nenhum funcionário que tenha sido
afastado dos trabàlhos da CPI por conta de uma eventual conduta ameaçadora
de sua parte; e que náo fora especificado nem mesmo em que consistiu a

ameaça.
A Defesa reconhece que, de fato, o Senador Luiz Estevão requereu,

por intermédio do Ofício nO 551, de 16 de junho de 1999, a relação dos
funcionários da CPI que eram responsáveis pelo recebimento, guarda e análise
dos documentos encaminhados pelo Banco Central do Brasil e outras
instituições financeiras, decorrentes da transferência do sigilo bancário, com o
intuito de saber a quem o Senador deveria dirigir-se para obter informações de

seu interesse.
Ao efetuar tal solicitação, o Senador Luiz Estevão estaria preservando-

se contra eventuais desvios funcionais que permitissem o vazamento de
'"SENADO FEDERAL
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de pagamento pela fazenda, conforme esclarecera o próprio'Grupo Monteiro de
Barros.

Ainda de acordo com a Representação, em seu depoimento à CPI, o
Senador Luiz Estevão teria declarado que a escrituração da área só ocorreu
em maio de 1997, mediante a lavratura das escrituras de dois terços da área
para a Agropecuária Reunidas e um terço para a Recreio Agropecuária Ltda.
Posteriormente, o Grupo OK teria desistido de manter a a.s~9ciação, pois
decidira investir em outro empreendimento agropecuário, desta feita no
Município de Sandolândia, Tocantins. Assim, o Grupo Monteiro de Barros teria
assumido a totalidade da propriedade das terras compradas originalmente na
Fazenda Santa Terezinha.

A Representação contesta o fato de o Grupo Monteiro de Barros ter
assumido a totalidade da área, pois em 30.04.97, segundo consta da ficha de
breve relato fornecida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, houve
transferência do controle acionário da Empresa Agropecuária Reunidas para o
Grupo OK, e o nome da Empresa foi substituído por Agropecuária Santo
Estevão.

A Representação contesta ainda a versão de que a área teria sido
transferida ao Grupo OK apenas por ser dada em pagamento de dívida de
empresa deste Grupo junto ao INSS, pois a proposta de dação em pagamento
foi oferecida ao INSS em 04.12.97, portanto, em data posterior à transferência
do controle acionário da Agropecuária Fazenda Reunidas Santo Estevão. A
Representação afirma que esse negócio agropecuário teria rendido ao Grupo
OK um lucro fabuloso, pois a fazenda fora adquirida por US$2 milhões,
mediante o pagamento com imóveis urbanos e o seu repasse ao sócio ocorreu
por US$15 milhões.

Desta forma, de acordo com a Representação nO 2, de 1999, o
representado teria praticado ato lesivo ao decoro parlamentar ao tentar,
mediante simulação, justificar os repasses de recursos originários da
construção do Fórum Trabalhista de São Paulo do Grupo Monteiro de Barros
para o Grupo OK.

A Defesa argumenta que as relações empresariais entre o Grupo OK e
Monteiro de Barros foram exaustivamente esclarecidas e que, neste item, a
representação tangencia novamente o assunto.

A Defesa contesta a alegação de que houve a transferência do controle
acionário da Empresa Agropecuária Reunidas para o Grupo OK, em abril de
97, alegando que

"o documento expedido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo
atesta a realização de assembléia ge'ral ordinária e extraordinária Fazendas
Reunidas S.A, em 30.04.97, que deliberou alterar a denominação da sociedade
para Agropecuária Santo Estevão S.A. Ao contrário do que afirma a
Representação, não houve transferência de controle acionário". (grifo no
original)

A Defesa argumenta em seu depoimento junto à CPI do Judiciário, em
30.06.99. O Senador Estevão esclareceu que surgiu a possibilidade de
utilização das terras em dação em pagamento de dívida junto ao INSS,
oferecida ao Ministério da Previdê'ncia em 04.12.97 e que somente após esta
data ocorreu a tr~nsferência das ações. ?//.7 \ ______
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Segundo o relatório da CPI do Judiciário, relativo ao caso do TRT da 23

Região (pág. 228), o Grupo Monteiro de Barros repassou ao Grupo OK um total
aproximado de US$46 milhões em 151 transações bancárias.

Dentre as razões apresentadas como justificativa para tais repasses,
destaca-se a compra conjunta, entre os dois grupos empresariais, de uma
fazenda no Município de Santa Terezinha, no Estado de Mato Grosso,
pertencente à Companhia de Desenvolvimento do Araguaia - CODEARA, que
seria responsável por transferências que totalizam aproximadamente US$15
milhões.

A Representação nO 2, de 1999, alega que, segundo pronunciamento
do Senador Luiz Estevão na Tribuna do Senado Federal, no final de 1993, o
Grupo Monteiro de Barros havia proposto ao Grupo OK a constituição de uma
sociedade no setor agropecuário, inicialmente através da compra de terras
pertencentes ao Grupo Garavello. Todavia, tal empreendimento não se
concretizou, pois o Grupo Garavello vendeu essas terras a terceiros.
Posteriormente, o Grupo Monteiro de Barros apresentou a proposta de compra
da fazenda no Mato Grosso.

Em pronunciamento voluntário à CPI, em 30 de junho de 1999, o
Senador Luiz Estevão esclareceu que à época da compra da fazenda, o Grupo
Monteiro de Barros não dispunha de condições de caixa para efetuar o seu
pagamento e, por essa razão, o Grupo OK efetuou o· pagamento integralmente
por intermédio de uma permu~a com imóveis urbanos localizados em Brasília,
DF, e em Goiânia, GO, sendo que a intenção inicial dos compradores era
constituir uma sociedade em igualdade de condições, ou seja, cada um dos
grupos empresariais, Grupo OK e Grupo Monteiro de Barros, ficariam com a
metade da fazenda.

O Sr. Fábio Monteiro de Barros, proprietário do Grupo Monteiro de
Ban'os, apresentou à CPI do Judiciário o contrato de compromisso de compra e
venda das terras da Fazenda Santa Terezinha, de 22.12.93, no valor de US$2
milhões. Segundo a Representação, o Senador Luiz Estevão rubrica este
contrato, mas não assina pelo Grupo OK.

Todavia, a Representação contesta a veracidade da insuficiência de
caixa do Grupo Monteiro de Barros à época do fechamento do negócio, o que
teria obrigado o Grupo OK a efetuar a totalidade do pagamento, pois, no dia
seguinte à assinatura do contrato, 23.12.93, o Grupo Monteiro de Barros
transfere para o Grupo OK a importância aproximada de· US$1 ,5 milhão a título

empréstimos a este grupo empresarial. Nessa entrevista, o Senador Luiz
Estevão afirma que as relações empresarias conjuntas dos dois grupos se
haviam iniciado em 1988, com o prédio da OAB.

Por fim, a Defesa alega que a própria CPI do Judiciário consid~rou

satisfatória uma auditoria realizada no Banco OK de Investimentos quanto à
regularidade dessas operações financeiras. Tal auditoria levol,J a CPI a concluir
que as operações de empréstimos do Grupo OK às empl~sas do Grupo
Monteiro de Barros ficaram suficientemente esclarecidas. ---

D - AQUISiÇÃO DAS FAZENDAS STA. TEREZINHA E LAGOÃO
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F - CASO DE PERNAMBUCO

G - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

A associação entre os Grupos OK e Monteiro de Barros também teria
ficado explícita quando das revelações, surgidas ao final dos trabalhos da CPI,
sobre as procurações outorgadas pela Construtora Ikal (Grupo Monteiro de
Barros) para a Construtora Saenco (Grupo OK) com amplos poçt~.res para gerir
obras do DNOCS no Estado de Pemambuco.

Tal fato, segundo a Representação, não restou esclarecido tanto nas
declarações do Senador Luiz Estevão perante a CPI quanto em seu
pronunciamenfo na tribuna do Senado Federal, causando estranheza o fato de
uma empresa sem participação direta nas referidas obras Oá que o Grupo OK
tinha apenas efetuado empréstimos bancários à Ikal por intermédio do Banco
OK) receber 47,60% de todos os recursos recebidos pela Ikal, além de deter
uma procuração com amplos poderes de gestão, inclusive quanto a
substabelecimento.

A tentativa do Representado de ocultar tais fatos do conhecimento da
CPI caracteriza, segundo a Representação, quebra de decoro parlamentar.

A contestação apresentada pelo Senador Luiz Estevão reafirma que S.
Exa abordou tal assunto quando de seu depoimento espontâneo perante a CPI
do Judiciário. A procuração exigida pelo Grupo OK e concedida pela
Construtora Ikal visava apenas a assegurar o recebimento, pelo Banco OK, dos
empréstimos feitos ao Grupo Monteiro de Barros, dadas as dificuldades
financeiras ~travessadas por aquele grupo. Tratou-se de uma operação
comercial típica, sem qualquer anormalidade.

Aduz-se, ainda, que os documentos apresentados pelo Banco OK, por
solicitação da CPI, são insuficientes para explicitar as operações de crédito e
respectivo fluxo financeiro ocorrido entre os dois grupos empresariais.

A CPI do Judiciário apontou um total de 2.651 ligações telefônicas
entre a empresa do Grupo Monteiro de Barros para telefones relacionados ao
Senador Luiz Estevão, no período entre outubro de 1993 e abril de 1999. As
ligações do juiz Nicolau para o Senador Luiz Estevão, no mesmo período,
atingiram. um total de 68 ligações.

Todavia,· alega a Representação, as informações prestadas pelo
Senador Luiz Estevão, tanto no plenário do Senado Federal como em várias
declarações perante a imprensa, no tocante ao esclarecimento dessas
ligações, não correspondem à verdade dos fatos, evidenciando um
comportamento discrepante da moral, o que caracterizaria a quebra do decoro.

Por várias ocasiões, sustenta a Representação, o Senador Luiz
Estevão teria sempre enfatizado que teria conversado poucas vezes com o juiz
Nicolau (duas a quatro vezes) e que negara manter relações comerciais e de
amizade com o Sr. Fábio Monteiro de Barros, fatos esses não sustentados pelo
número excessivo de ligações detectadas pela CPI.

Com relação às ligações telefônicas mantidas entre o Senador Luiz
Estevão e o Grupo Monteiro de Barros, a Defesa alega que o total de
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Nesta sessão da CPl do Judiciário, o Senador Luiz Estevão afirmara
que:

"fizemos um acordo com eles, em que eles nos transfeririam dois
terços dessa área; nós ofereceríamos em dação em pagamento junto ao INSS;
e, caso tivéssemos proveito nessa transação, evidentemente pactuaríamos um
valor e pagaríamos a eles"

A Defesa contesta a tese de um lucro exorbitante auf~rido pelo Grupo
OK na compra dessa fazenda, em função da confrontação de -US$2 milhões

qual foi adquirido o imóvel) e o recebimento de repasse do Grupo
de Barros na ordem de US$15 milhões. A Defesa alega que se trata

de uma operação de permuta de glebas rurais por imóveis urbanos na qual é
estabelecido apenas o valor de referência para efeitos fiscais e que era
necessário considerar ainda outras quantias referentes a juros e o reembolso
por eventuais custos que o Grupo OK tenha feito naquela área.

A Defesa argumenta ainda que a Fazenda Santa Terezinha fora
recentemente avaliada em US$27 milhões por Amaral D'Ávila Consultoria e
Planejamento Rural.

A Representação afirma que a associação do Grupo OK,
conglomerado de propriedade do Senador Luiz Estevão, com a Monteiro de
Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações S. A., em negócio que
previa a construção de um terminal de cargas em Duque de Caxias, está
repleta de explicações inverossímeis.

O Sr. Fábio Monteiro de Barros afirmou perante a CPI do Judiciário que
o Grupo OK entrou no negócio após a desistência de seus sócios originais.
Posteriormente, com o seu desejo de se associar ao Grupo francês Calberson,
o Grupo OK retirou-se do empreendimento, recebendo R$8.320.000,OO pelos
investimentos realizados.

A Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro informou à
CPI que, até 25.10.99, a Monteiro de Barros não apresentou os projetos de
exploração do terminal e que nenhuma obra ou serviço, com exceção de
sondagens do terreno, foram realizadas no local. .

Não obstante o empreendimento não ter sido realizadÇ), conforme
informou a Secretaria de Transportes e confirmaram o Sr. Fábio Monteiro de
Barros e o Senador Luiz Estevão, a CPI apurou um. rendimento total de
R$11.492.436,76.

Em sua defesa, o Senador Luiz Estevão declara .que a Representação
desmerecer suas declarações junto à CPI do JudiciáÃo ao Plenário do
Federal e à impr~ªm geral. Procura justificar os valores pagos pelo

Grupo Monteiro de Barros ao Grupo OK como resultantes de acordo celebrado
entre as duas empresas e são ressarcimento das despesas de investimento
realizadas pelo Grupo OK no empreendimento do Terminal de Cargas Santo
Antonio, quando de sua associação com o Sr. Fábio Monteiro de Barros.

Esclarece também que o Projeto Básico e o Estudo de Viabilidade do
referido terminal foi entregue, em 19 de março de 1990, pela Monteiro de
Barros à Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro.
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Enquanto o contrato especifica dois terrenos, ambos os depoentes alegam
tratar-se de um único terreno. '

A Representação afirma que a Anotação nO 106.877 do Livro nO 2,
Registro Geral, do Décimo Oitavo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Paulo, efetuada em 24 de janeiro de 1991, aponta que os imóveis
referidos no Contrato de Promessa de Compra e Venda deixaram de ser dois
para constituir-se em um só imóvel, pois, naquela data foi averbada sentença
proferida nos Autos da Ação de Retificação de Área e Unificaça·ó~'· que tramitou
na 1a Vara de Registros Públicos do Fórum de João Mendes, que determinou a
unificação das matrículas dos referidos imóveis.

Desse modo, a Representação entende que houve uma tentativa de
simulação da venda de terrenos que formalmente não existiam como unidades
autônomas nas datas referidas na transação, reforçada ainda pelo fato de que
o registro de imóvel aponta o Grupo OK como proprietário do terreno, não
obstante os pagamentos efetuados pelo Grupo Monteiro de Barros.

Em conclusão, a Representação afirma que:
"fica demonstrada a sua conduta também neste caso, na tentativa

de convencer a Comissão, o Senado Federal e a sociedade em geral
sobre a história sem amparo na realidade, mais uma vez, como
caracterizadora da quebra do decoro parlamentar. 11 (grifo no original)

A Defesa alega que, em seu depoimento à CPI do Judiciário, em 30 de
junho de 1999, o Senador Luiz Estevão já deixava claro que o terreno em
questão foi primeiramente alienado e, tempos depois, readquirido, sendo esta a
razão pela qual a propriedade do imóvel encontra-se registrada em favor da
empresa do Grupo OK.

A Defesa afirma que, em verdade, a venda de terrenos ao Grupo
Monteiro de Barros foi destratada pelas partes por meio de instrumento
particúlar firmado em 30 de outubro de 1997, sendo este o Documento nO 42,
apresentado pela Defesa.

A Defesa contesta a tese da Representação de que não existem
provas de que os valores declarados pelo Grupo Monteiro de Barros se referem
efetivamente a pagamentos feitos ao Grupo OK pela compra dos terrenos em
São Paulo, pois também não existem provas em sentido contrário, uma vez
que a CPI do Judiciário, após 9 meses de exaustivas investigações, solicitou ao
Ministério Público o aprofundamento da matéria.

A Defesa entende que, neste caso, a Representação estaria
denegrindo as afirmações do Senador Luiz Estevão sem suporte em fatos
concretos, promovendo a inversão do ônus da prova e desprezando o princípio
basilar da presunção de inocência.

A Defesa responde à suposição de que houve uma tentativa de
simulação da venda do imóvel com a apresentação de documentos
inautênticos, ao submeter tais documentos à perícia documentoscópica
elaborada pelo Instituto Del Picchia e pelo Prof. Carlos Guido da Silva Pereira,
que concluíram que os documentos foram confeccionados nas datas neles
mencionadas.

Com a comprovação da autenticidade dos documentos que dão
suporte às transações comerciais entre os Grupos OK e Monteiro de Barros,
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Uma outra justificativa apresentada pelo Sr. Fábio Monteiro de Barros à
CPI do Judiciário para o repasse de recursos das empresas do seu grupo
empresarial para as empresas do Grupo OK diz respeito à aquisição de um
terreno no Bairro Morumbi, na cidade de São Paulo, cujo contrato de promessa
de compra e venda foi firmado em 07 de abril de 1994.

A Representação salienta, no entanto, que
"a análise das informações apresentadas permitiu à CPI concluir que

não existem provas de que os valores declarados pelo GMB se referem,
efetivamente, a pagamentos feitos ao Grupo OK pela compra dos terrenos em
São Paulo, cuja propriedade atual é de uma empresa do Grupo OK."

A Representação alega que a CPI do Judiciário comprovou que:
a) Não há qualquer correspondência entre a data do negócio fornecida

tanto pelo Sr. Monteiro de Barros como pelo Sr. Senador Luiz Estevão, em
seus respectivos depoimentos à CPI, e as datas dos negócios constantes da
cópia do contrato apresentado. Segundo o contrato, o negócio teria ocorrido
em dois momentos, maio de 1992 e abril de 1994, enquanto o Sr. Fábio
Monteiro de Barros e o Senador Luiz Estevão afirmaram que o negócio ocorreu

em 1989 ou 1999;
b) não há relação entre os valores pactuados e os depósitos efetuados

pelo GMB ao Grupo OK a esse título; e
c) não há correspondência entre as empresas vendedora e compradora

e as repassadoras e recebedoras dos recursos financeiros.
Existe ainda uma contradição entre o Contrato de Promessa de

Compra e Venda e os depoimentos do Sr. Fábio Monteiro de Barros e do
Senador Luiz Estevão relativa ao número de terrenos envolvidos na transação.

::::"~~:j~~~~::.,c?ôrta",~"\a~;;i7~
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telefonemas detectados pela CPI do Judiciário é absolutamente normal, em se
tratando de empresas situadas em Estados diferentes e que mantêm negócios
regulares entre si, ressaltando que as relações comerciais entre os dois grupos

iniciaram-se em 1988.
Com relação ao relacionamento pessoal do Senador Luiz Estevão com

o Sr. Fábio Monteiro de Barros, a defesa enfatiza que o Senador Luiz 'Estevão
fez referência, inclusive, à relação de amizade existente efltre as filhas de
ambos. _.

Com relação às ligações com o juiz Nicolau, a Defesa sustenta a
afirmação do Senador Luiz Estevão de que teria falado poucas vezes com o
juiz. A Defesa alega que os dados apresentados. pela Telefônica de São Paulo
não guardam qualquer coerência com as informações prestadas pela Tele

Centro-Oeste. '
Os dados demonstram, segundo a defesa, que somente três ligações

recebidas do juiz duraram mais de um minuto. As demais ligações tiveram a
duração de zero a cinqüenta e dois segundos e, provavelmente, foram

atendidas por secretárias ou assessores.
A Defesa alega, ainda, que a relação de telefonemas apresenta

informações inconsistentes, apontando, por exemplo, algumas ligações
ocorridas simultaneamente, o que seria impossível de ocorrer.
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A Representação nO 2, de 1999" alega que o Senador Luiz Estevão
teria, por duas ocasiões, exercido pressão junto a órgãos públicos no sentido
de defender os interesses do Grupo Monteiro de Barros.

A primeira ocasião em que ocorreram tais ações, o Senador Luiz
Estevão teria procurado o Ministro do Tribunal de Contas da União Adhemar
Ghisi, para obter explicações sobre auditoria que esse Tribunal realizava nas
obras de construção do fórum trabalhista de São Paulo. Nessa ocasião, o
Ministro Adhemar Ghisi o teria orientado a procurar o relator responsável pela
auditoria.

A segunda vez ocorreu quando o Senador Luiz Estevão teria procurado
o Deputado João Fassarella, durante a votação do Orçamento Geral da União
para o ano de 1999. O Deputado João Fassarella era o subrelator do Poder
Judiciário na Comissão Mista de Orçamento.

A Representação alega ainda que o Senador Luiz Estevão teria
inicialmente negado tais encontros, mas tanto o Ministro Adhemar Ghisi quanto
o Deputado João Fassarella confirmaram em público o que ocorrera.

As tentativas de negar a realização desses encontros, segundo a
Representação, também são afrontosas ao decoro parlamentar e .teriam sido
adotadas com o intuito de evitar a revelação de que o Senador Luiz Estevão
possui interesses nas obras do TRT de São Paulo.

A defesa argumenta que os fatos imputados pela Representação
ocorreram quando o Senador Luiz Estevão ocupava o mandato de Deputado
Distrital, logo, tais acontecimentos estão fora da alçada do Conselho de Ética
do Senado Federal.

A Defesa reconhece que o Senador Luiz Estevão teria "rocurado o
Ministro Adhemar Ghisi para obter informação sobre a auditoria que o Tribunal
de Contas da União executava nas obras do TRT de São Paulo, mas na
ocasião, o Senador Luiz Estevão não exercia mandato de Senador nem de
Deputado Distrital.

A razão, segundo a Defesa, que levou o Senador Luiz Estevão a
procurar o Ministro Adhemar Ghisi decorreu do fato de o Senador ser acionista
de grupo empresarial que era detentor de significativos créditos contra o Grupo
Monteiro de Barros, responsável pela obra.

A Defesa argumenta que se tratou de um único contato cuja brevidade
e desimportância podem ser esclarecidas pelo próprio Ministro Adhemar Ghisi.

SENADO FEDERAL /~ .0
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explicou, detalhadamente, a operação de aquisição, por suas empresas, de
ações da Agropecuária Santo Estevão S.A, fato absolutamente lícito e admitido
pelo ordenamento jurídico, que de forma alguma viola dispositivos da ordem
fiscal.

Para amparar sua defesa, citou parecer de conhecido tributarista, no
oqual o parecerista .discorre sobre a diferença entre evasão tributária e elisão
tributária. Assim, o Senador Luiz Estevão apenas praticou a elisão~ ou evitação,
tributária, optando por uma forma jurídica de negócio que reduziu as suas
obrigações para com o Fisco.
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- CONFIBSÃO DE CRIME FISCAL

A Representação acusa ainda o Senador Luiz Estevão da prática de
crime de sonegação fiscal, caracterizado pela suposta transferência da
titularidade da Fazenda Santa Terezinha, localizada no Município do mesmo
nome, no Estado do Mato Grosso, visando à sonegação do Imposto de
Transmissão "Inter Vivos". O delito, aliás,teria sido confessado em declaração
prestada pelo Representado à CPl do Judiciário. o,

Tal confissão de sonegação configura, segundo ·a·· Representação,
conduta irregular grave, cometida no exercício do mandato, o que, mais uma
vez, configura quebra do decoro parlamentar.

nenhum momento, alega o Senador Luiz Estevão, houve confissão
de prática de sonegação fiscal, até Eorque tal não ocorreu. O Representado

SENADO FEDERA _----7 ."; --
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I - DAS PROCURAÇÕES~DA LICENÇA NAS EMPRESAS

Segundo a Representação nO 2, no curso das investigações da CPI do
Judiciário, o Senador Luiz Estevão alegou, em diversas oportun.idades, que se
encontrava afastado do comando de suas empresas desde 1994. Após a
aparição de documentos que comprovavam o contrário, o Representado disse
que os mesmos seriam comprobatórios de atos compatíveis com o exercício de
mandato parlamentar, o que seria contestado por conhecidos juristas.

mais grave seria, porém, a comprovação de que o Senador
a verdade a Comissão Parlamentar de Inquérito do

car-act:em~a a quebra de decoro parlamentar.
segundo a representação, o Senador Luiz Estevão não se

afastou do comando do Grupo OK durante o exercício do mandato de
Distrital, conforme comprova a procuração, datada de 18.05.1998,
Representado na condição de sócio-gerente do Grupo OK, OK

e SAENCO, para que o advogado Jonas Modesto da Cruz
representasse aquelas empresas em processos judiciais.

Isso fere o no art. 54 da Constituição Federal, sendo o
Representado passível perda de mandato nos termos do art. 55 da Carta

I"n~

Representado, em sua defesa, rebate as acusações dos itens I e K
a matéria já foi objeto de ação

Trabalhadores - PT e que tanto o
do Distrito Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral

a seu favor por entenderem que a proibição do art. 54 da
Constituição diz respeito à administração de empresas financeiras e de

que tenham contrato com ciáusulas não-unrrormes com o Poder

Ademais, reafirma está licenciado da administração de suas empresas.
O ql:le não impede, como acionista, de continuar assinando cheques, contratos
e procurações, e recebendo notificações judiciais.

inclusive no que diz respeito à data da sua confecção, a Defesa alega que se
esvaziam as acusações apresentadas pela Representação.
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- Litispendência. Preexistência de processo político em curso.

A Defesa suscita a litispendência, por entender que o processamento
da presente Representação não pode ser simultâneo à apuração civil e criminal
solicitada ao Ministério Público concernente às conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito, relativas às irregularidades do TRT da 2a Região.

Assim, argumenta o Representado que, enquanto o Ministério Público
não concluir a sua apuração, a presente Representação não poderá ser
analisada, já que significaria um duplo processamento. Em síntese, assinala a
Defesa, neste tópico, que:

"Ora, no caso presente, após 9 meses de atividade farta e
abundantemente levadas à opinião pública pela mídia nacional de inúmeras
sessões, diligências, escândalos, depoimentos e debates, foram concluídos os
trabalhos investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado
Federal, instaurada pelo Requerimento nO 118, de 1999... n (FI. 30 da Defesa)

"Exaustivos depoimentos foram prestados, documentos requisitados e
analisados, sigilo bancário e telefônico de inúmeros investigados foram
quebrados até que foram concluídos os trabalhos investigatórios da CPf~ com a
elaboração de relatório final e a recomendação de que todas as informações e
conclusões deveriam 'ser encaminhadas ao Ministério Público para que
promova a responsabilidade civil e/ou criminal dos responsáveis pelos atos
ilícitos aqui arrolados, conforme determina o arf. 58, § 3°, da Constituição
Federal.

O referido relatório foi encaminhado à Mesa do Senado Federal para
conhecimento do Plenário, como determina o Regimento Interno daquela Casa
Legislativa (art. 150, do Regimento /ntemo)"(fl. 33 da Defesa).

"A Representação contra o Senador Luiz Estevão imputando os
mesmos fatos objeto de relatório da CPf do Judiciário - que, repita-se à
exaustão, foi aceito pela Mesa do Senado e aprovado pelo Plenário - viola seu
direito líquido e certo de se ver processar uma única vez pelos mesmos fatos."
(fi. 37 da defesa).

Ademais, o Representado alega que a Mesa possui o juízo de
admissibilidade acerca das representações oferecidas contra o Senador por
fato sujeito à perda de mandato, para assinalar que não houve deliberação
deste Órgão acerca da admissibilidade dessa Representação, nem, tampouco,
houve, pela Mesa, qualquer providência de natureza disciplinar quando do
conhecimento das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito. É o que
se depreende dos argumentos da Defesa, assim destacados:

WJ..//~~
~~

O Senador Representado argüiu em sua defesa quatro preliminares,
quais sejam: 1) litispendência, preexistência de processo político em curso; 2)
vício na expressão de vontade dos partidos políticos que induz ilegitimidade
processual ativa dos denunciantes para oferecimento de representação; 3)
renúncia tácita ao direito de representação; 4) extemporaneidade da defesa
oferecida antes de iniciada a instrução probatória. Passo, a seg.ujf. à análise de
cada uma delas.

SC-23

31.05.2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERViÇO DE COMISSÕES

DAS PRELIMINARES
~_~. ,_ ~ -t" ~.. ----; l'~"')b.~ÁDO I~:=~)ER.~t. .. - ./ ~/ // -----

. (,.. - .
CR;ihoos!~\'r;1"o~c(Q~!"9nentar Cc c,' V
RfL- ..-..__0"--'·' -l~.
_.. .12,+':; ~1.

A Defesa arrola como testemunhas os Ministros Marcos Vilaça e Paulo
Afonso, relatores do processo de auditoria, no sentido de comprovar que o
Senador Luiz Estevão jamais os procurou para tratar do processo em questão.

De forma similar, a Defesa reconhece que o Senador Luiz Estevão
procurou o Deputado Federal João Fassarella (PT-MG). Todavia, o fez para
tratar de assuntos relacionados à Justiça do Distrito Federal, e não de São
Paulo. _.

O Senador Luiz Estevão teria procurado· o Deputado João Fassarella
no sentido de assegurar verbas no Orçamento da União que garantissem o
funcionamento dos Juizados Especiais de Brasília. A Defesa entende que tal
atitude é perfeitamente compatível com as atribuições políticas do Senador
Luiz Estevão, uma vez que o assunto era de interesse imediato de seus

eleitores.
Ademais, a atitude do Senador Luiz Estevão teria sido provocada por

uma reunião realizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, para a qual o Senador Luiz Estevão fora convidado pelo seu
Presidente, Desembargador Hermenegildo Fernandes Gonçalves, e que contou
ainda com a participação do Desembargador Corregedor Lécio Resende da

Silva.
Nessa reunião, o Senador Luiz Estevão fora informado de que a

preocupação fundamental da Administração do Tribunal de Justiça consistia na
garantia de recursos para o funcionamento de 60 (sessenta) Juizados
Especiais, senCio necessária a construção de sedes para o funcionamento de

mais 30 (trinta) desses juizados.
Como prova desses fatos, a Defesa apresenta Declaração do Dr.

Silvando Bonfim, Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

dos Territórios, firmada em 22106199.
Ainda como prova de que o Senador Luiz Estevão jamais intercedeu

em favor do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a Defesa convoca o
testemunho dos Presidentes e Relatores-Gerais da Comissão Mista do
Orçamento de 1995 e 1998, respectivamente: Deputado Humberto Souto e
Senador Gilberto Miranda (Orçamento de 1995); Senador Renan Calheiros e
Deputado Iberê Ferreira (Orçamento de 1996); Deputado Sarney Filho e
Senador Carlos Bezerra (Orçamento de 1997); Senador Ney Suassuna e
Deputado Aracely de Paula (Orçamento de 1998).

Sr. Presidente, esse é o relatório.

o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Juvêncio da· Fonseca,
a Presidência agradece a gentileza com que V. Exa atendeu o apelo para que
lesse o relatório, aliás, por sugestão do próprio Senador Romeu Tuma, que

dará seqüência à leitura do relatório.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Voto do Relator, elaborado pelo ilustre

Senador Jefferson Péres.
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Ministério Público, enquanto que, na presente representação, temos a iniciativa
dos Partidos Políticos e da Mesa), o pedido é diverso (de um lado, buscas-se a
responsabilização criminal e civil; de outro, a apuração política) e os fatos,
embora decorrentes das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito,
não são idênticos, principalmente se considerarmos que para a caracterizacão
da quebra de decoro parlamentar não é necessário que a prática atribuída ao
Parlamentar seja tipificada como crime ou que tenha causado.um dano. basta
apenas gue. segundo o juízo de seus pares. ofenda a imagem e a dignidade da
Casa legislativa da qual faca parte.

Sendo assim, o recebimento da presente representação prescinde da
apuração atribuída ao Ministério Público, até porque, para que seja deliberada
perda de mandato, não é preciso remeter-se ao cometimento de um crime e,
mesmo que haja crime, isto não resulta necessariamente em punição política.
E, ainda, mesmo que a conduta do Parlamentar seja tipificada como crime no
Código Penal, não se exclui o ato disciplinar de sua Casa Legislativa, que
possui natureza diversa da sanção penal. Neste particular, vale registrar
decisão do Supremo Tribunal Federal, ementa do acórdão assinala:

GlCassação de mandato de (art. 55, 11, da Constituição
Federal)

Ato disciplinar da competência privativa da Câmara respectiva,
situado em instância distinta da judiciária e dotado de natureza diversa da
sanção pena/._mesmo quando a conduta imputada ao deputado coincida

o tipo estabelecido no Código Penal.
Pedido Indeferido. "
(STF. MS-21443/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Octavio Gallotti.

Publicado no Diário da Justiça de 21/08/92).
Quanto ao fato de a Mesa do Senado Federal não ter tomado qualquer

providência disciplinar quando do conhecimento das conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito, vale lembrar que a representação oferecida contra
Senador por fato sujeito à pena de perda do mandato pode ser promovida tanta
pela Mesa quanto por partido político com representação no Congresso
Nacional, nos termos do art. 55, § 2° da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 55 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

/I - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

§ 2° Nos casos dos incisos I, /I e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e
maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional. assegurada ampla defesa.

Assim, embora a Mesa não tenha tomado, naquele momento, qualquer
medida de natureza disciplinar, não se pode excluir de modo algum a
competência condicional dos partidos políticos de proporem a abertura desse
processo de cassação, já que, como se observa, o dispositivo constitucional
inserido no art. 55, § 2°, atribuiu competência para promover a abertura de
processo de cassação de mandato' parlamentar, igualmente, a Mesa e aos
partidos políticos com representação no Congresso. ---:'
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"Outra questão ainda é que, seja quem for o autor da Representacão .
entre os legitimados, por óbvio ., ela seja sempre submetida ao juízo de
admissibilidade da Mesa. É o que impõe o art. 14 da Resolução nO 20/93, do
Senado Federal, quando dispõe que

'oferecida a Representação (...) será ela inicialmente encaminhada
pela Mesa ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar" (...) - fi. 27 da Defesa.

Ocorre que jamais a Mesa Diretora do Senado se-manifestou com
relação ao exame de admissibilidade da Representação. oferecida pelos
Partidos de Oposição. A questão é tanto mais grave quando essa mesma
Mesa, em decisão colegiada, conhecendo do relatório da CPf do Judiciário,
requisitou o aprofundamento das investigações ao Ministério Público,
entendendo prematuro, naquele momento, à vista dos elementos disponíveis,
exercer mais que o poder, mas o dever de, ela própria,
encaminhar aquele processado ao Conselho de e Decoro Parlamentar,
conforme atribuição constitucional-regimental." (fi. 47 da Defesa, grifo no

à preliminar da litispendência, cabe registrar, inicialmente, que,
para esta reste configurada ué necessário que o mesmo autor, invocando o
mesmo fato, formule o mesmo pedido contra o mesmo réu"(decisão do
Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do R. Crím. 1245 do DJU
30.03.79, p. 2410)

A litispendência caracteriza-se, portanto, pela duplicidade de processos
com as mesmas partes a respeito do mesmo fato e com o mesmo pedido.

. Na hipótese sob exame, o encaminhamento das conclusões da
Comissão Parlamentar de Inquérito a Ministério Público ocorreu,
principalmente, em observância ao conteúdo no art. 58, §3° da Constituição
Federal, que determina:

"As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais , além de outros previstos nos
Regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público. para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 11

Com efeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui poderes de
instrução próprios das autoridades judiciais, mas não tem poder para processar
e julgar os responsáveis pelas irregularidades, porventura identmcadas em
suas investigações. Assim, a Comissão Parlamentar criada para apurar
irregularidades no Judiciário, ao detectar, de fato, a ocorrência de atos ilícitos,
não ooderia agir de outra maneira, senão encaminhar suas conclusões ao

Público para responsabílização dos culpados.
Por outro lado, convém destacar que o presente processo, de iniciativa

de Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional para cassação
de mandato parlamentar, refere-se à responsabilização política do Senador e
não se confunde com a apuração civil e criminal atribuída ao Ministério Público.

Não há, portanto, a alegada litispendência suscitada pela Defesa na
medida em que as partes não coincidem (na ação civil/penal, temos o
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representação no Congresso Nacional, será efetuado por este Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.

Em face destas considerações, entendo que o processamento da
presente representação prescinde das apurações atribuídas ao Ministério
Público, razão pela qual opino pela rejeição desta preliminar.

2. - Vício na expressão de vontade dos partidos políticos. que induzem
legitimidade processual ativa dos denunciantes para oferecimento de
representacão

O Senador'Representado, nesta preliminar, argüi vício na expressão de
vontade dos partidos políticos, sob o fundamento de que esta representação,
uma vez acompanhada de ato de vontade partidária, deveria ter sido recebida
como denúncia e processada em co.nformidade com o disposto no art. 17 da
Resolução nO 20/93. Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:

"A Representação subscrita pelo- PT, PDT, PSB, PPS, PCdoS, PV e
PL, em desfavor do Senador Luiz Estevão, desacompanhada do ato de
vontade partidária, nos termos de cada estatuto, encontra-se destituída de
substrato formal para poder, nos termos do §2° do art. 55 da Constituição, dar
início ao procedimento de que trata o art. 15 da Resolução nO 20, de 1993,
devendo, antes, ser recebida como a denúncia de que trata o art. 17 da
mencionada Resolução, a ser encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar com vistas à adoção de medidas preliminares, bem como
providenciar as diligências que entender necessárias." (fls. 52/53 da Defesa).

"Só, então, encerrada a apuração preliminar, o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, por deliberação de seus membros, na forma do §3° do art.
17 da Resolução nO 20/93, verificará a procedência da denúncia, decidindo por
seu arquivamento ou, do contrário, aplicando, no limite de sua atribuição, a
penalidade de censura ou advertência (arts. 8° e 9°), ou, tratando-se de
hipótese de perda temporária ou definitiva de mandato (arts. 10 e 11),
convolando-a em Representação do próprio Conselho (art. 13), encaminhando
a à Mesa do Senado para que exerça o juízo prévio de admissibilidade de
instauração no processo político judicialiforme (art. 15). Somente a partir da
decisão da Mesa encaminhando a representação ao Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar ou determinando investigações na forma do art. 19 do
RISF é que terá início o processo de cassação propriamente dito." (fls. 54/55
da Defesa).

Além disso, sustenta a Defesa, às fls. 56:
"...não se pode admitir, por mais que se sustente a natureza política do

processo de cassação, que participem do julgamento da representação para
perda do mandato político membros de Partido Político especialmente
empenhado na obtenção do resultado pretendido, colecionando documentos e
pareceres para fabricar a acusação e empenhando-se em obter a adesão de
outras agremiações à iniciativa francamente promovida pelo Partido dos
Trabalhadores."

Quanto à representação dos partidos políticos pelo seu Presidente,
cabe destacar posição do Supremo Tribunal Federal no que tange à
representação partidária na ação direta de inconstitucionalidade. Em verdade.
o Excelso Pretório considera que, nas ações diretas de inconstitucionalidade
propostas com fundamento no art. 103, VIII, da Constituição Federal, os
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§ 3° Considerada a procedente denúncia por fato sujeito a medidas
previstas nos arts. 8" e 9°, o Conselho promoverá sua aplicação nos termos ali
estabelecidos. Verificando tratar-se de infrações incluídas entre as
hipóteses dos arts. 10 e 11, procederá na forma do art. 15.

Caso a Mesa possuísse, como alegado pelo Representado, o juízo
prévio de admissibilidade sobre toda representação, o processo iniciado no
Conselho, decorrente da procedência de denúncia, deveria retornar à Mesa
para exercício desse juízo preliminar. Entretanto, pelo disposto no art. 17, no
caso de representação para perda de mandato originada no Conselho
observar-se-á o procedimento disciplinado pelo art. 15 da Representação
20/93, não sendo, em momento algum, submetido à análise da Mesa para sua
admissibilidade.

Além da exceção constante do art. 14 da Resolução nO 20/93, entendo
que a Mesa não detém esse juízo prévio de admissibilidade também pelo fato
de, como já se disse, encontrar-se, no que tange à legitimidade para promover
esse processo político, em situação de igualdade com os Partidos Políticos
com representação no Congresso Nacional. Assim nos parece que a Mesa
poderia obstaculizar o processamento de representação promovida pelos
partidos políticos.

Demais disso, interpretar o referido art. 14 da Resolução 20/93 nos
termos pretendidos pelo Senador Representado, significaria submeter à Mesa
a admissibilidade, inclusive, das representações de sua iniciativa, o que seria
um contra-senso.

Desta forma, conclui-se que o juízo de admissibilidade de
representação oferecida contra o Senador, por fato sujeito à pena de perda de
mandato, proposta pela Mesa do Senado ou por partido político, com

~
/ ...
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E, considerando, justamente, esta situação de igualdade, não faz
sentido, também, o argumento do Representado de que à Mesa compete o
juízo prévio de admissibilidade de toda e qualquer representação. Em verdade,
o art. 14 da Resolução 20/93, no qual o Representado fundamenta esta
alegação, dispõe:

Art.. 14. Oferecida representação contra Senador por fato sujeito à pena
de perda do mandato ou à pena de perda temporária do exercicio do mandato,
aplicáveis pelo Plenário do Senado, será ele inicialmente encaminhado pela
Mesa ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses
do an. 17, quando o processo tem origem no Conselho.

Como se vê, este dispositivo determina apenas o encaminhamento
pela Mesa ao Conselho de Ética de Representação porventura oferecida contra
o Senador por perda de mandato e, expressamente, excepciona as hipóteses
disciplinadas pelo art. 17, quando o processo tem origem no próprio Conselho.
Dispõe o mencionado Çirt. 17:

Art.. 17. Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, poderão
ser diretamente oferecidas por qualquer Parlamentar, cidadão ou pessoa
jurídica denúncias relativas a descumprimento por Senador de preceitos
contidos no Regimento Interno e neste Código.
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3. Renúncia tácita ao direito de representação

Portanto, não configurado qualquer vício na expressão de vontade dos
partidos políticos, a presente Representação deve ser recebida como tal e
processada em conformidade com o art. 15 da Resolução nO 20/93.

No que conceme à participação, neste processo disciplinar, dos
membros dos partidos políticos que propuseram a Representação, convém
destacar que o processo de perda de mandato por quebra de decoro é um
processo· de natureza política, considerando-se a imagem e a Aonra da própria
instituição independentemente de posição político-partidária.

E, ainda, se considerássemos o alegado impedimento dos membros
dos partidos representantes, poder-se-ia questionar, também, a participação
neste processo dos parlamentares integrantes do mesmo partido do
Representado.

Ademais, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em observância
ao disposto no art. 23 da Resolução _nO 20/93, deve observar em sua
composição o princípio da proporcionalidade partidária.

Sendo assim, entendo pela rejeição dessa preliminar.

Neste tópico, a Defesa considera que o relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito foi submetido à votação do Plenário do Senado, nos
termos do art. 150 do Regimento Interno desta Casa, sendo que, naquela
oportunidade, os partidos de oposição concordaram com o seu
encaminhamento ao Ministério Público, sem qualquer recomendação ao
Conselho de Ética. Nesse particular, a Defesa argumenta que:

ti••• caso houvesse divergência quanto à sugestão de encaminhamento
do Relatório da CPf do Judiciário ao Ministério Público Federal para
aprofundamento das investigações, na forma do art. 151 do Regimento Interno
- sugestão essa encampada pela Mesa, na forma do art. 19 da Resolução nO
20/93 -, deveriam os Partidos de Oposição apresentar decfaração de voto
recomendando adicionalmente à Mesa do Senado o encaminhamento imediato
daqueles papéis como representação para a perda de mandato do Senador
Luiz Estevão, na forma do art. 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Todavia, como não o fizeram naquele momento, aderiram
integralmente àquele relatório e ao encaminhamento de providências nele
sugeridas, renunciando ao. oferecimento de posterior nova representacão
contra o Senador Luiz Estevão por fatos que já eram conhecidos à época da
aprovação do relatório e a eles relacionados, antes de concluídas as
investigações requisitadas ao Ministério Público e, portanto, antes de finalizar o
processo que não fora arquivado ou extinto. "

(folhas 58/59 da Defesa)
Quanto à esta argüição, cabe, antes de tudo, ressaltar que o art. 150

do Regimento Interno do Senado Federal determina que a Comissão
Parlamentar de Inquérito, ao término de seus trabalhos, enviará o seu relatório
e conclusões à Mesa para conhecimento do Plenário. As conclusões da
Comissão Parlamentar não foram submetidas à aprovação do Plenário, como
pretendeu sustentar o Representado. //1 .,~ \ /
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no Nacional são
de

partidário. É o que se observa pelo
trecho da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADIMC-1 096/RS, cujo
Relator, Ministro Celso de Mello, considerou:

"(...)
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PARTIDO __POLíTICO NA

AÇÃO DIRETA.
O Partido Político, nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas

perante o Supremo Tribunal Federal, e representado pelo Presidente de seu
Diretório Nacional, independentemente de prévia audiência de qualquer outra
instância partidária, exceto na hipótese de existir prescrição de ordem legal ou
de caráter estatutário dispondo em sentido diverso."

(Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida Cautelar. Relator
Ministro Celso de Mello. Julgada em 10/03/95. Tribunal Pleno.

de 22/09/95.)
Ora, se na propositura das ações diretas de inconstitucionalidade, nas

quais se pretende, perante o Supremo Tribunal Federal, a nulidade do texto
legal votado e aprovado pelo Congresso Nacional, prescinde-se da anuência
de eualauer órgão partidário, com mais razão essa anuência toma-se

no presente caso, principalmente se considerarmos que os
representantes do Partido na Casa Legislativa participarão do

processo de perda de mandato, votando em plenário pela procedência da
cassação ou pelo seu arquivamento, nos termos do art. 55, § 2°, da
Constituição Federal.

Ainda que assim não fosse, cabe registrar que a Mesa do Senado, na
qualidade de órgão igualmente competente para promover o processo de
cassação de mandato (art. 55, § 2° da CF), ao encaminhar a representação
dos partidos políticos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por
manifestação favorável de 4 (quatro) dos 7 (sete) Senadores que a compõem,
teria suprido o suposto vício na representação dos partidos políticos.

Nesse particular, como já se disse, a Mesa e os partidos políticos
estão, no que se refere à propositura de processo de cassação contra Senador
por quebra de decoro parlamentar, em situação de igualdade, por
determinação' do próprio texto constitucionaf; no dispositivo inserido no art. 55,
§ 2°.

Não compete à Mesa, pelos motivos já explicitados no item anterior, o
juízo de admissibilidade sobre as representações oferecidas para a cassação
de mandato por quebra de decoro parlamentar. Sendo assim, por igual razão,
não poderia esse Órgão deixar de receber a representação sob exame e de
encaminhá-Ia a este Conselho de Ética.

Desta forma, tendo a Mesa do Senado, após deliberação favorável da
maioria dos seus membros, concluído no sentido de processar a
Representação oferecida contra o Senador Luiz Estevão, e possuindo este
órgão competência para também dar início a este processo disciplinar, o
suposto vício na representação dos partidos, se de fato existisse, estaria
sanado.
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Art. 15 - Recebida a representação, o Conselho observará os seguintes
procedimentos:

I - O Presidente do Conselho, sempre que considerar necessário,
designará três membros titulares do mesmo para compor Comissão de
Inquérito destinada a promover as devidas apurações dos fatos e das
responsabl1ídades;

/I - constituída ou não, a Comissão referida no Incisf)·.anterior, será
oferecida cópia da representação ao Senador que terá o prazo de 5 sessões
para apresentar defesa escrita e provas;

11/ - esgotado o prazo sem a apresentação de defesa, o Presidente do
Conselho nomeará Defensor dativo para oferecê-Ia, reabrindo-lhe igual prazo;

IV - apresentada a defesa, o Conselho ou, quando for o caso, a
Comissão de Inquérito procederá as diligências e instrução probatória que
entender necessárias, finda as quais proferirá parecer no prazo de cinco
sessões ordinárias do Senado, salvo na hipótese do art. 19, concluindo pela
procedência da representação ou pelo arquivamento da mesma, oferecendo
se, na primeira hipótese, o projeto de resolução apropriado para a declaração
da perda do mandato ou da suspensão temporária do exercício do mandato;

V ~ em caso de perda de mandato, o parecer do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para exame dos aspectos constitucionais, legal e jurídico, o que
deverá se feito no prâzc de cinco sessões ordinárias;

VI - Concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, será o
processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido no Expediente: será
publicado no Diário Oficial do Senado Federal e distribuído em avulso para
inclusão em Ordem do Dia.

O processo de perda de mandato parlamentar não é administrativo e
nem judicial mas político e encontra-se regidos pelas normas internas desta
Casa Legislativa, sendo que as normas de direito processual e penal devem
ser aplicadas subsidiariamente. Nesse particular, inclusive, convém destacar
decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao processo e perda do
mandato parlamentar:

"Ampla defesa - Parlamentar - Perda de mandato - Representação por
advogado do âmbito da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
Sustentação da tnDuna. A expressão "ampla defesa ", contida no §2° do art.
55 da Constituição Federal não encerra, necessariamente, a
representação do parlamentar por profissional da Advocacia, a ponto de
impor a qualquer das Casas Legislativas, a demissão desse na tribuna. O
processo de perda de mandato não é administrativo e nem judicial mas
político, sendo regido por norma 'interna corporis'. Mesmo no campo
jurisdicional em que se tem o advogado como indispensável à administração da
Justiça - art. 133, Capítulo 11I, Do Poder Judiciário - da Constituição Federa/~ é
possível encontrar recursos que não ensejam a sustentação da tribuna, sem
que: com isto, a norma restritiva possa ser tida como merecedora de pecha de
inconstitucional. Tanto quanto possível, deve ser preservada a disciplina do
funcionamento dos órgãos dos Poderes da União, buscando-se: dessa forma, a
eficácia da cláusula constitucional que lhe é inerent>-=: da harmonia e
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Entretanto, ainda que o Plenário tivesse aprovado as conclusões da
Comissão Parlamentar de Inquérito, também nesse aspecto sem razão o
Representado, na medida em que, como já se disse, ~s providências
solicitadas ao Ministério Público referem-se à responsabilização civil e/ou
criminal pelos atos ilícitos identificados pela Comissão Parlamentar, enquanto
que a presente Representação diz respeito à responsabilização política do
Senador.

Neste sentido, a apuração desenvolvida pelo Ministério Público para
responsabilização civil e criminal pelos atos ilícitos identificados nas
investigações da Comissão Parlamentar Inquérito não impossibilita o
processamento da presente Representação, cuja competência é privativa desta
Casa Legislativa. Por esse motivo, rejeito também esta preliminar.

A Defesa considera que no caso da Resolução nO 20/93 restar
lacunosa há que se buscar a aplicação supletiva das normas constantes do
Regimento Interno desta Casa (art. 33) e do Código de Processo Penal,
assegurando-se ao Senador ampla defesa.

Pretende ainda o Representado, às fls. 62163 da Defesa, a aplicação
do mesmo procedimento adotado pelo Tribunal do Júri:

"Portanto, aqui no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tal qual
perante o juiz da pronúncia, deve ser assegurado ao Senador Luiz Estevão o
direito de ser ouvido (art. 394 do Código de Processo Penal), apresentar
alegações escritas, arrolar testemunhas (art. 395 do Código de Processo
Penal) e requerer diligências (art. 399), podendo intervir na produção da prova
e oferecer documentos. Encerrada a instrução, após parecer do Relator,
poderá o Senador Senador Luiz Estevão oferecer novas alegações escritas
(a,t 406 do Código de Processo Penal), anteriores ao exame da procedência
da representação pelo Conselho.

Ainda, apenas dando prosseguimento à argumentação, na hipótese _
que se reputa remota e absurda - de o Conselho concluir pela procedência da
Representação, caberia ainda ao Senador Luiz Estevão o direito de ser ouvido
(art. 465 do Código de Processo Penal) peja Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, por ocasião do exame da matéria, e pelo Plenário, antes da
votação do projeto de resolução para a declaração da perda temporária ou
definitiva do mandato, invocar testemunhos relevantes à matéria· (art. 468) e 
afinal - apresentar defesa oral (art. 472)."

Quanto à aplicação do art. 33 do Regimento Interno do Senado Federal
(aprovado pela Resolução nO 93, de. 1970), cabe registrar que sendo a
Resolução 20/93 posterior à Resolução que aprovou o Regimento Interno, e
regulando o processo disciplinar de maneira diversa daquele constante do
Regimento, concluímos pela revogação tácita dos dispositivos que tratam do
processamento de Representação contra Senador, constantes da Resolução
93170. Assim, o presente processo disciplinar deve ser regido pelo art. 15 da
Resolução 20/93 que dispõe: . :-7./ /~ /
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o referido diploma legal criou este colegiado como instância
obrigatória, juntamente com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
nos processos de cassação de mandato, antes do pronunciamento final do
Plenário. \

Como nada é gratuito ou inútil, num texto legal, conclui-se que as duas
instâncias, sem subordinação hierárquica e, portanto, não recursais, foram
instituídas com funções diferentes, vale dizer, com esferas de cQmpetência que
não se confundem.

A este Conselho, como o primeiro estágio, cabe fazer a triagem inicial
de avaliação da consistência das denúncias, incumbindo-lhe propor a punição
que entender cabível, num julgamento mais de natureza moral do que legal.

Na etapa seguinte, caberá à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania aprofundar o exame dos aspectos legais, doutrinários e
jurisprudenciais da matéria, numa apreciação, portanto, predominantemente,
senão exclusivamente, de caráter jurídico.

Por fim, na última fase, o processo, instruído pelas manifestações do
Conselho de Ética e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, será
submetido ao Plenário, que o examinará ao influxo das conveniências
partidárias e do interesse maior da instituição, num julgamento, este sim, de
natureza eminentemente política.

1 - Dos fatos anteriores ao mandato
No caso ora em apreciação, os fatos apurados pela CPI do Judiciário

revelaram indícios veementes do envolvimento do representado no esquema
fraudulento da construção do TRT de São Paulo, em conluio com o juiz Nicolau
dos Santos Neto e o empresário Fábio Monteiro de Barros Filho, o primeiro, no
momento, foragido da Justiça, e o segundo, ora recolhido à prisão. Esses
indícios se sucederam desde a licitação, eivada de irregularidades, que uma de
suas empresas perdeu e não cuidou efetivamente de anular, passando pelos
negócios nebulosos do seu grupo empresarial com a construtora, pelos seus
contatos telefônicos com o juiz Nicolau dos Santos, pela abordagem de um
membro do TCU para se informar de processo referente à construção (leia-se
declaração, nos autos, do Ministro Adhemar Ghisi), até sua interferência, já
Senador eleito, junto a um dos relatores adjuntos da Comissão Mista de
Orçamento, em favor da manutenção de recursos destinados àquela obra.
Somente excesso de ingenuidade ou, ao contrário, elevada dose de cinismo,
levaria alguém a duvidar que existiu, desde o início, entre o representado e a
Construtora lncal, uma sociedade de fato, clandestina, para beneficiar-se do
comprovado superfaturamento da construção.

Durante os trabalhos da CPI do Judiciário, o Senador tentou justificar
os mal explicados negócios entre o Grupo OK e o Grupo Monteiro de Barros
com a apresentação de documentos sem registro público. Exatamente pela
ausência dessa garantia de autenticidade, tais documentos foram questionados
pelos autores da representação encaminhada a este Conselho.

Em sua defesa, o Representado anexou dois laudos periciais que
concluem pela validade dos papéis. No entanto, o perito Leonardo Rodrigues,
contratado pelo Senado, a requerimento deste Relator, e em resposta à
indagação, por escrito, que lhe fiz, se é possível afirmar. sem margem de
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Antes de tudo, parece-me necessário, com o objetivo de aclarar o
papel deste Conselho, tecer considerações breves a respeito da normatização
dos procedimentos a serem obedecidos na hipótese de violação mais grave do
decoro parlamentar, punível com a perda do mandato, tal como previsto na
Resolução nO 20, incorpo.rada ao Regimento desta Casa. /~Jp::/".

/'j',Ü \
SENADO FEDEF<AL ~ '"
Conse!t".o de Ética e DecDro Pê.1:'lamentar . ..../ '-

independência. A solução emprestada ao processo política de perda de
mandato não obstacufiza o acesso ao Judiciário, cuja atuação se faz sob o
ângulo da legalidade com a inestimável colaboração do ·profissional da
advocacia.

MS-21.360/DF. Tribunal Pleno. Relator do Acordão Ministro
Marco Aurélio. Publicado no Diário da Justiça de 23/04/93.

Assim, a tese sustentada pela Defesa em que o procedimento adotado
esse Conselho deve ser semelhante àquele utilizado pelo Tribunal do Júri. -

62/63 da Defesa - não possui suporte legal e contraria os dispositivos
constitucionais e regimentais que oferecem independência e exclusividade a
esta Casa no processamento. disciplinar de seus membros. Este processo
possui natureza política e rege-se por normas interna

Quanto ao requerimento do Senador para que seja concedido
direito de manifestar-se perante a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, cabe esclarecer que, além de essa intervenção não se encontrar
prevista na Resolução nO 20/93, o exame a ser procedido pela referida
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania resume-se à. análise dos
aspectos constitucional, legal e jurídico deste parecer. Considero, ainda, que a

do Representado perante a Comissão de Constituição,
Justiça e r~:_' __I __ ._ não ofende o seu direito de ampla defesa.

Portanto, no concerne a esse pleito (solicitação de oportunidade de
defesa oral), de igual modo, que esta Casa não prevê esse tipo de

o que também não significa o desrespeito ao seu direito de
defesa. sentido, inclusive, trilhou o Supremo Tribunal Féderal na decisão
antes mencionada,

Quanto às diligências determinadas por este Conselho e a instrução
probatória vale registrar que a Defesa teve conhecimento de sua
realização, na sua produção, além de ter tido oportunidade de
manifestar-se acerca de suas conclusões.

No que respeita ao processo disciplinar para a cassação de mandato
de natureza política, deve reger-se pelas normas internas desta Casa,
aplicando-se subsidiariamente as normas de direito processual, de modo a
assegurar-se ao Senador Representado o direito à ampla defesa.

Assim sendo, não obstante se reconhecer a validade 90 fundamento
aduzido, esse não enseja a interpretação e a aplicação desejadas pela defesa.
De sorte aue oDino tàmbém pela rejeição dessa preliminar.

(Ramez Tebet) - Meus agradecimentos ao
Senador Romeu Tuma pela efetiva colaboração.

Concedo a palavra ao eminente Relator para que pessoalmente profira
a leitura do seu voto.
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internamente por atos contemporâneos ao exercício do mandato. Uma
interpretação menos restritiva de cunho racional e teleológico, tendo em vista o
caráter finalístico do comando legal, poderá conduzir ao entendimento de que
fatos anteriores, pela sua gravidade, poderão refletir-se no mandato e suscitar
punição, na medida em que ferem a dignidade da instituição.

Jurisprudência interna não existe, uma vez que não há antecedentes
de punições aplicadas a Senadores, salvo a recente censura imposta por este
Conselho a dois membros da Casa. Na Câmara dos Deputados, que deveria
ser invocada por analogia, todas as cassações de mandatos ocorreram em
decorrência de atos praticados no exercício dos mesmos. Entretanto, no caso
do Deputado Jabes Rebelo, que resultou em cassação, a figura delituosa 
fornecimento de carteira funcional "fria" a um parente -, que poderia ter sido
punida com suspensão, acabou resultando na sanção máxima por força da
vida pregressa do parlamentar. Embora tenha este negado a autenticidade da
sua assinatura na carteira, e mesmo em face de laudos periciais divergentes,
ainda assim, o Plenário da Câmara não lhe deu o benefício da dúvida e
cassou-lhe o mandato, motivado pelos seus antecedentes pontilhados de
passagens por inquéritos policiais e processos penais. Dir-se-ia que a falta
menor contemporânea foi o pretexto legal para a punição pelos fatos
anteriores, mais graves.

Da mesma forma, no caso do Deputado Hidelbrando Pascoal,
oficialmente sua cassação não se deu pelos crimes que lhe são atribuídos,
todos acontecidos antes da sua eleição. O pretexto legal foram alguns bilhetes
do Deputado a pessoas acusadas de crimes, como recomendações a
autoridades, que o parlamentar procurou justificar como favor a eleitores, à
semelhança do que fazem todos os parlamentares, segundo ele. Essa foi a
única falta comprovada do deputado, no decorrer do seu mandato, e a razão
alegada para a sua cassação. Toma-se claro, no entanto, que ele jamais seria
cassado apenas por esses bilhetes, não fora a sua vida pregressa e a sua
reputação, incompatíveis com a dignidade da casa legislativa a que pertencia.

No Senado, o único precedente ocorreu na legislatura passada,
quando das representações feitas à Mesa do Senado, pelas bancadas do
PSDB e do PT, solicitando a apuração de denúncias contra o Senador
Ernandes Amorim, veiculadas pelos meios de comunicação. Encaminhados à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em forma de consulta, sobre
os procedimentos a serem adotados, teve como relator ° então Senador
Josaphat Marinho, que recentemente; como advogado, emitiu parecer
opinando pela inadmissibilidade de processo interno contra o Senador Luiz
Estevão, por entender que o correto seria aguardar o pronunciamento da
Justiça.

À época, na apreciação das representações contra o Senador
Emandes Amorim, o eminente Senador Josaphat Marinho exarou alentado
parecer, do qual me permito pinçar qs seguintes trechos:

UNa situação apreciada, não se trata da liberdade de pensamento no
exercício da função legis/ativa1 e sim de supostos ilícitos, que teriam sido
praticados antes1 mas que se refletem no exercício do mandato.

Ora, as ações que concemem ao decoro parlamentar e à previsão de
perda do mandato devem ser, em tese. (grifados pelo Senador)
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dúvida, que determinado documento foi feito na data que nele consta,
respondeu no laudo anexado aos autos:

uAfirmar que ele foi produzido na data que nele consta não é possível,
como já esclarecemos. Pode-se afirmar, com certeza razOável, que ele nâo foi
produzido naquela data, sendo anterior ou posterior a ela pela presença de
anacronismos. n

Em outra passagem do referido laudo (fls.6),0 mesmo .perito afirma:
uOs resultados das pesquisas de autenticidade e fidedignidade, pelo

menos com os métodos atuais, somente têm valor absoluto quando optarem
pela inautenticidade e infidedignidade dos documentos examinados, devido à
presença de anacronismos. As opções de autenticidade e fidedignidade
somente estabelecem uma probabilidade, um indício, em linguagem jurídica, da
existência daquelas duas condições no documento. n

Não tendo, assim, os laudos periciais valor probante, fica a dúvida
quanto à autenticidade dos papéis e permanece a suspeita, sustentada em
fortes indícios, de que o Representado, antes de se eleger, participou e se ,
beneficiou do desvio de dinheiro público, ilícito penal ora em fase de
investigação pela Procuradoria Geral da República e objeto de ação civil
pública e de ação criminal no fórum de S. Paulo.

Conquanto não tenha sido objeto da representação, não se pode
ignorar, como se não existisse, a denúncia oferecida ao Supremo Tribunal
Federal, pela Procuradoria Regional Eleitoral, contra o Representado, por
conduta delituosa, incurso no crime de falsidade ideológica, que motivou
pedido daquela Corte a esta Casa, mediante o Expediente nO 69/R, de 8 de
fevereiro do corrente ano, para dar curso à competente ação penal.

Registre-se, ainda, que o Senador Luiz Estevão é alvo de outra
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal, em 1° de
outubro de 1998, por crime contra a ordem tributária, agora no Supremo
Tribunal Federal, aguardando diligência requerida pela Procuradoria-Geral da
República, em 10 de março de 2000.

Vale assinalar, por último, que o Representado, no momento, tem o
seu patrimônio pessoal e de suas empresas bloqueado, por força de decisão
judicial que decretou a indisponibilidade dos seus bens, no bojo de uma Ação
Civil Pública em tramitação no Fórum de São Paulo.

Além desses, outros fatos poderiam ser mencionados, a demonstrar
que a freqüência com que o nome do Senador aparece como suspeito de
envolvimento em ilícitos penais causam graves danos à sua reputação, a ponto
de perturbar o seu desempenho parlamentar. Tome-se como exemplo o
constrangedor episódio da sua frustrada indicação para uma das sub-relatorias
do Plano Plurianual de Investimentos. Foi tamanha a reação de parte da
sociedade e tão grande o desconforto de Deputados e Senadores, que ele se
viu compelido a renunciar ao posto. O fato evidencia que já lhe faltam
condições para exercer o mandato à plenitude.

Cabe indagar se, por suspeito de tais práticas, o Senador é passível de
punição nesta Casa, considerando-se que os ilícitos ocorreram anteriormente à
conquista do mandato de que é detentor.

Uma exegese literal, tanto da Constituição Federal quanto da
Resolução nO 20, parece indicar que um Senador so~ente Se~ punido
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Orçamento, com o objetivo de assegurar recursos para a obra do TRT de São
Paulo.

Conforme depoimento escrito, constante dos autos, o Deputado João
Fassarella confirmou que, naquele mês, foi procurado duas vezes pelo
Representado, que tentou convencê-lo a mudar seu parecer, como Relator
Adjunto, na parte que recomendava redução drástica da dotação orçamentária
para a referida obra. Invocou o Deputado o testemunho de um.-dosassessores
da CMO, Sr. Fábio Chaves Holanda, o qual, em resposta ao questionário da
Defesa, confirmou o depoimento do Parlamentar. O Representado, em sua
defesa, admiti ter conversado com °Deputado, mas para tratar exclusivamente
da locação de recursos para jnstalação de Juizados Especiais no Distrito
Federal, a pedido de Desembargadores do Tribunal de Justiça local, negando
que tenha tratado da obra de São Paulo.

Não há dúvida, portanto, de que o Representado procurou o Deputado
para tratar de dotações orçamentarias. Quanto a isso, ambos concordam, mas
divergem no que tange à abrangência do assunto tratado com o Representado,
afirmando que falou àpenas da alocação de recursos para órgãos judiciários de
Brasília, e o Deputado sustentando que ele postulou, também e principalmente,
verbas para o TRT de São Paulo. Seria a palavra de um contra a de outro, sem
valor probatório, não estivesse a versão do Deputado amparada em prova
testemunhal, razão consistente para tomá-Ia como verdadeira.

Sendo assim, o episódio é comprometedor. Seria natural que um
Parlamentar de São Paulo, antes da divulgação do escândalo, buscasse
recursos paraI uma obra em seu Estado. Mas é inusual que úm Congressista
diligencie à procura de verbas para unidade da Federação que não representa,
a menos que seja movido por interesse pessoal. Pior ainda se investigações
posteriores, feitas pela CPI do Judiciário, revelaram indícios veementes de
envolvimento do Parlamentar com °desvio de dinheiro público carreado para a
obra. Então, sua interveniência na Comissão de Orçamento adquiri uma
gravidade que me dispenso de comentar, por caracterizar abuso das
prerrogativas parlamentares em proveito próprio.

Registre-se, ainda, que a insistência do Representado em negar sua
participação no episódio, constitui lamentável infração de natureza ética.

A Representação acusa o Senador de haver pressionado e intimidado
funcionários que serviram à CPldo Judiciário. Em sua defesa, o Representado
diz que apenas procurou resguardar suas empresas, abaladas com o
vazamento de informações sigilosas enviadas à Comissão e divulgadas pelos
meios de comunicação.

Em apoio ao alegado, arrolou como testemunhas três funcionários que,
em seus depoimentos, afirmaram que, pessoalmente, não se sentiram
pressionados pelo Senador. Dois desses depoentes, porém, admitiram, que
recebido e ouvido telefonema do Representado, no qual reclamava do
vazamento e ameaçava processar criminalmente os responsáveis. Disseram
também haver tomado conhecimento do requerimento feito pelo Representado,
para que lhe fosse fornecida relação nominal dos servidores cedidos à CPI. Um
dos depoentes admitiu, ainda, ter sabido de uma reunião com o Presidente da
Comissão, para tratar do assunto, na qual o Representado t~ria afirmado aos
funcionários que poderia "sobrar para eles". ./1 -'~ S'-
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contemporâneas ao exercício da função (art. 55, /I e § 1° da CF). Não há
negar, porém, que atos e fatos passados, sobretudo se recentes. a depender
de sua natureza e circunstâncias. podem projetar-se no tempo e alcançar e
perturbar o procedimento do par/amentar - e atingir a instituição. (. ..) É que
atos e fatos podem situar-se num dia determinado, e seus efeitos se
prolongarem diferentemente, com reflexos diversos sobre as pessoas nele
envolvidas, e à feição de continuidade. _.

O texto da Constituição, aliás, ao cuidar da perda de mandato, alude a
"procedimento" que for declarado incompatível com o decoro parlamentar, com

suficiente a não pennitir que o formalismo exagerado estrangule a
E a Resolução nO 20, de 1993, do Senado, que institui o Código de

e Decoro Parlamentar, criando a "declaração de atividades econômicas
ou profissionais", a ser apresentada às comissões, abrange as atividades
ltatuaís ou anteriores", o que indica que estas podem servir à caracterização do
procedimento do Senador.

Assim, parece-nos, há de interpretar-se a Constituição e sobretudo
quanto a privi1égios parlamentares, ressalvadas as garantias de ampla defesa e
a liberdade de análise e crítica. Como escreveu João Mendes Neto, ua verdade

está na conexão do conceito de direito com a sua finalidade (Rui
e a Lógica Jurídica, 2a ed, Ed. Saraiva, Sr. Presidente, 1949, p.58),

(citados senador) porque assim não se desvincula a norma dos fatores
reais que dão conteúdo social eéUco válido."

de outras de outras considerações, concluiu:
do exposto, votamos peja admissibilidade do processo

destinado a apurar os fatos atribuídos ao Senador Emandes
à base das representações feitas pelo Partido da Social Democracia

Brasileira e peJo Partido dos Trabalhadores (. ..)."
Este parecer do ilustre Senador e Jurista Josaphat Marinho foi

à unanimidade, na sessão de 15 de março de 1995, pela Comissão
Constituição, Justiça e Cidadania. Vale dizer, a Comissão competente desta

Casa, em decisão histórica, admitiu a instauração de processo parlamentar
contra um Senador por fatos anteriores ao exercício do mandato. .

Posteriormente, por maioria de votos, o Plenário decidiu pelo
arquivamento das representações e não pela anterioridade dos fatos - questão

não apreciou - mas por entender inconsistentes as acu.sações contra o

Deste modo, a única manifestação de um órgão do $enado a respeito
da punibilidade de um Parlamentar por fatos acontecidos antes dCh exercício da

legislativa foi o pronunciamento favorável da Comissão de Constituição,
Cidadania, ao acolher o parecer do ilustre Senador Josaphat Marinho.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A um Senador diplomado, mas ainda não empossado, a Constituição
atribui prerrogativas e impedimentos inerentes à função parlamentar, como se
já estivesse no exercício do mandato. Foi nessa condição que o Representado,
em janeiro de 1999, procurou influenciar um membro da Comissão Mista de
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Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE RESOLUÇÃO nO ,de 2000
(Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar)

O Senado Federal resolve:

que haja o convencimento político de que seu proceder (do Par/amentar) difere
do homem honrado, do homem de bem. 11

E aqueles que vacilarem na tomada de uma decisão drástica, com a
dúvida a verrumar a consciência, na forma da pergunta "algumas dezehas de
Parlamentares terão legitimidade para tirar de. alguém um mandato que lhe foi
conferido por centenas de milhares de eleitores?", pode-se responder
contrapondo outra indagação: "se esses eleitores, antes da eleição, tivessem
conhecimento desses fatos desabonadores, ter-lhe-iam outorgado o mandato?"

Feitas essas considerações e à vista do que consta dos presentes
autos, resumo minhas conclusões:

Primeira, o Representado, antes de se eleger Senador, a se levarem
em conta os fortes indícios existentes, envolveu-se em ifícitos penais de
diferentes tipos, alguns dos quais somente se tomaram conhecidos depois do
seu ingresso nesta Casa. Esses indícios foram suficientes para motivar
inquéritos e denúncias de iniciativas do Ministério Público, além desta
Representação, com ampla repercussão nos meios de comunicação, graves
danos à reputação e à imagem pública do Representado. Tais fatos acabaram
por se refletir no exercício do seu mandato de Senador, a tal ponto que se ache
impossibilitado de ocupar postos de direção e exercer funções de relevância no
Senado, em face da reação que provoca e do constrangimento que causa nos
demais Senadores.

Segunda, o Representado, no decorrer do seu mandato e desde a sua
diplomação, no esforço de obter vantagens pessoais e de negar ou ocultar o
seu envolvimento nos ilícitos mencionados, cometeu desvios éticos que
iniludivelmente feriram o decoro parlamentar.

Por estas razões e por entender que já é tempo de o Senado Federal
deixar de ser, como tradicionalmente tem sido, a Casa legislativa da
cumplicidade e da impunidade, voto pela declaração da perda de mandato do
Senador Luiz Estevão, na forma do projeto de resolução anexo.

É o parecer, Sr. Presidente.
O Presidente me pede que leia o projeto de resolução:

Art. 1°. É decretada perda do mandato do Senador Luiz Estevão, nos
termos do art. 55, inciso /I, da Constituição Federal, combinado com o art. 50, I,
da Resolução nO 20, do Senado Federal.

o SR. LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente, solicito a concessão da
palavra. ~~. / r
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CONCLusões

A única testemunha arrolada por este Relator, Sr. José Marcion da
Silva, funcionário da Polícia Federal, cedido à CPI do Judiciário, em
depoimento da fls., afirmou ter-se sentido pressionado e ameaçado por um
encadeamento de ações, gestos e atitudes do Senador Luiz Estevão, que o
levaram a pedir afastamento da CP!. .

A propósito, devo esclarecer que, deliberadamente, deixei de arrolar
outros funcionários da CPI, como testemunhas. Isso porque ti1t-e.o cuidado de
conversar prévia e informalmente com cada um deles, para saber da sua
disposição de depor. Dos onze consultados, inclusive os arrolados pela Defesa,
7 declararam que não gostariam de testemunhar, 3 dos quais me fizeram um
apelo para que não os convocasse, porque receavam sofrer represálias e
temiam mesmo pela sua integridade física. Diante desse estado. de espírito,
pareceu-me uma violência a sua convocação e de pouca valia o seu
testemunho.

A respeito desse episódio, compreende-se perfeitamente a
inconformação do Representado com o vazamento de informações sigilosas
referentes a suas empresas, confiadas à guarda da Secretaria da CPI. Mas a
maneira que escolheu para fazê-lo cessar foi imprópria. Correto seria reclamar
e pedir providências exclusivamente ao Presidente e ao Relator da Comissão.
Do modo como agiu, requerendo listas nominais dos servidores, telefonando
para avisar que poderia processá-los criminalmente, participando de reunião
com eles e proferindo palavras que soaram como ameaça, o Representado
defendeu-se de um abuso de confiança, cometendo um abuso de poder e,
querendo ou não, criou um clima de tensão e intimidou os funcic;mários de uma
CPI que já o apontava como um dos suspeitos.

Preliminarmente, parece-me relevante, reiterar o alerta quanto às
características de um julgamento realizado por este Conselho, que não se
confunde com uma corte judicial, presa a rigoroso formalismo procedimental e
obrigada a buscar provas materiais irrefutáveis. A nós, a questão fundamental
se traduz no enunciado feito pelo Relator, na Câmara dos Deputados, no
Processo de Cassação do Deputado Talvane Albuquerque, contida num trecho
de seu Parecer, que transcrevo a seguir:

'J!\ falta de decoro par/amentar é a falta de decência no comportamento
pessoal, capaz de desmerecer a Casa, e a falta de respeito à dignidade do
Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e
irremediáveis. (.. .) Para que se configure a quebra do decoro, não é necessário
ter o Deputado praticado conduta tipificada no Código Penal. Basta que a
conduta seja considerada, em juízo político, como indecorosa. Não cabem,
pois, quaisquer paralelos que se pretenda efetuar com a tipfficação de natureza
penal, que possui requisitos próprios.

O mesmo ocorre em relação à valoração das provas: no processo
penal, avaliação pelo juiz da prova produzida no processo liga-se a
procedimentos rígidos, previstos na legislação penal. Este é um processo
político, que será concluído por decisão política, a ser tomada por esta
Comissão. Não é um processo judicial, ainda que seja jydicíaliforme. (. ..) Basta

~~/,. ../ 'j./;"::;:-/', ;
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ordem.

Vamos falar das questões da sonegação fiscal, que são duas. As
sonegações fiscais, ambas, segundo foi dito pelo Relator, se fossem de
conhecimento do eleitor, eu não teria sido eleito. Então, quero dizer que eram
do conhecimento do eleitor desde a campanha de 1994, quando me elegi
Deputado Distrital. Foram apresentadas contra mim nessa época. E mais do
que isso: já está respondido ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério
Público tanto pela Previdência Social, como pela Secretaria-Cie. Fazenda do
Distrito Federal que os débitos que motivaram essas ações já foram liquidados,
e, dessa forma, dentro dos procedimentos legais, deverá haver o arquivamento
dos citados processos. Portanto, mais uma vez, um dos pilares para as
conclusões arroladas pelo Relator simplesmente não existe.

Outra questão que quero apontar aqui, para encerrar apenas e não me
alongar muito mais...

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Garanto que V. Exa terá, pelo
menos se depender da Mesa, direito de defesa. Peço que as questões que, por
acaso, sejam de ordem realmente traduzam questão de ordem. Peço a V. Exa
que encerre.

O SR. LUIZ ESTEVÁO - E são. Vou encerrar, inclusive para dizer que
essas questões não fizeram parte da peça acusatória - daí a questão de ordem
-, mas fizeram parte da sustentação formulada pelo Relator. Quero apenas
dizer que esses acessórios buscados pelo Relator, para caracterizar o não
conhecimento do eleitor desses fatos anteriormente às eleições, simplesmente
não existem, até porque eram do conhecimento do eleitor naquela época.
Segundo, são matérias já julgadas em primeira instância ou extintas pelo
pagamento dos débitos. Portanto, deixarei, naturalmente, que a Defesa
propriamente dita se pronuncie pelas outras colocações contidas no relatório
do Relator desta Comissão.

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não. Alguém quer se
pronunciar? Consulto os Srs. Senadores, por uma questão de tempo, se
alguém deseja formular algum pedido de vista do processo. Caso contrário, vou
manifestar uma decisão.

PRESIDENTE Tebet) - V. Er tem a palavra.
CASllDO - Sr. Presidente, ouvi de V. Exa que a

defesa ·será fornecida, que o seu tempo para isso. Pergunto a V. Exa
como a defesa haverá de se expressar com relação a essé relatório. Como é
que V. Exa quer conduzir esse processo, a parte fonnal?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou garantir o direito de defesa.
Para tanto, como ninguém ainda pediu' a palavra para disêutir a matéria,
entendo que devo me manifestar, na qualidade de Presidente, e o faço nos
seguintes

ordem.
SR. Tebet) - V. Exa tem a palavra.

O SR. - Sr. Presidente, já que V. Exa vai
manifestar a posição da Presidência, V. Exa poderia, pelo menos nos termos
em que está pensando concede~ esse prazo, estabelecer um cronograma,
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Tebet) - Pela ordem?
1::,;:) - Pela ordem.

Tebet) - Pois não.
- Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, após

ouvir a leitura do relatório e do voto do Senador Jefferson Pêres, em que S. Exa
fala em situações teleológicas, quero dizer que me sinto alvo de uma situação
inusitada, porque, se examinarmos o processo aludido por S. 8r,em que sou
réu - a civil pública movida contra mim pelo Ministério Público do Estado
de São -, vamos verificar que todos os argumentos nela arrolados são
baseados única e exclusivamente no relatório produzido pela CPI do Judiciário.
Não há nenhum fato novo acrescentado, não há nenhuma nova peça produzida

Inquérito nO 004/99, promovido por aquele Ministério Público, que tenha
acrescentado aos questionamentos formulados pela CPf do Judiciário.

Portanto, os questionamentos da CPI serviram de base para a propositura da
ação civil

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

é teratológica,
do Senado vemos
perda do mandato a mim
existência dessa ação civil pública.
suportando na outra, sem nenhum
acrescente alguma novidade.

Outra questão, para a qual gostaria de chamar a atenção, também é
ao inexistente, embora mencionado pelo Relator, processo criminal

Estado de São Paulo. Não existe nenhum processo criminal movido contra
mim pela Justiça do Estado de São Paulo. O que existe é o inquérito conduzido
junto ao Supremo Tribunal Federal pela Policia Federal, prorrogado já por uma
vez, porQue, até o momento, não se conseguiu detectar nenhum dos fatos

como suspeitos ou mal explicados pela CPI do Judiciário. Mas,
novamente, uma ação inexistente e um inquérito inacabado servem como um
dos pilares para o relatório formulado pelo Senador Relator· do presente
processo. Mais do que isso, são construídas algumas conclusões com base em
outros oilares igualmente frágeis e inexistentes, por exemplo, o pedido de

ao Supremo Tribunal Federal para que eu fosse processado por
ideológica.

Eu gostaria de informar a todos os estimados colegas Senadores que
é original de 1997 e já foi julgado pela Justiça do Distrito

a qual condenou os responsáveis - que não sou eu - a pagarem uma
pena de concessão de cestas básicas a instituições de caridade. Fui retirado
como réu do processo. Agora, como foi uma decisão de primeira instância que
não transitou em julgado, lamentavelmente, ao assumir meu mandato de
Senador, o processo, no que diz respeito à minha pessoa, é transferido para o

Tribunal Federal, onde, agora, para poder prosseguir, precisa,
efetivamente, da licença deste Parlamento, uma vez que mesmo a extinção do
processo pela segunda instância do Distrito Federal não pode acontecer, já que
a minha presença, pelo menos no que diz respeito à minha pessoa, desloca a
competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, nesse caso,
sou vítima' de um processo já julgado, que não pode ser encerrado pelo

deslocamento da competência. .y/,
/' A: / \
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comissão composta de nove membros para a instrução da matéria, como era
anteriormente. Entendo, no entanto, que o disposto no supracitado §3° do art.
33 deve ser harmonizado com as regras estabelecidas na Resolução nO 20, de
1993, que institui o Oódigo de Ética e Decoro Parlamentar, em razão de ambos
cOnstituírem normas regimentais vigentes, pois o Regimento Interno do Senado
Federal é, na verdade, a Resolução nO 93, de 1970, constituindo texto .editado
em conformidade com a Resolução nO 18, de 1989, consolidado~-com as
alterações decorrentes das Resoluções posteriores, até 19·9â~·· conforme se
pode ler na primeira página do volume I da publicação distribuída a todos os
Senadores, que é o Regimento Interno consolidado em normas conexas de
1999, encontrando-se, no volume 11 da mesma obra, portanto, como sua parte
integrante, a já mencionada Resolução nO 20, de 1993.

Desse modo, não se pode alegar que o disposto no retrocitado art.33, §
3°, cuja redação permanece incólume no Regimento Interno após a
consolidação promovida por força do Ato da Mesa nO 1, de 1999 - o texto está
incluído após o índice do volume I -, tenha sido revogado pela Resolução nO
20, de 1993, anterior, portanto, ao referido ato da Mesa. Ainda que eu me
socorra do princípio hermenêutica de que norma específica prevalece sobre
norma geral, que não é o caso, a meu ver, não encontraria, na Resolução nO
20/93, regra a respeito de prazo para a não-concessão de vista ao acusado
após a leitura do relatório, pois a referência feita ao seu art. 5°, inciso IV,
quanto a prazos é apenas para afirmar que, findas as diligências e a instrução
probatória que entender necessárias, este Conselho proferirá parecer no prazo
de cinco sessões ordinárias do Senado, mas isso só pode ocorrer depois de
apresentada a defesa.

No caso, acrescento que já foi apresentada uma defesa pelo Senado'r
Luiz Estevão, e lembro que, quanto ao relatório, cuja leitura foi feita agora pelo
eminente Senador Jefferson Péres, dada a complexidade da matéria, no dia 17
de maio, assinalamos não os cinco dias, mas um prazo de quinze dias, que
venceu hoje, para a sua apresentação, o que S. Exa tão bem cumpriu. Está
claro que o parecer, que é a decisão do Conselho sobre o pedido de cassação
do mandato, concluindo pela procedência da representação ou pelo
arquivamento da mesma, só pode ser adotado definitivamente pelo Conselho
após o acusado tomar conhecimento das acusações porventura contidas no
relatório - que, nesta fase do processo, diga-se de passagem, ainda não
constitui parecer do Conselho - e sobre elas se pronunciar, assegurando-se,
assim, a ampla defesa mencionada no art. 55, § 2°, da Constituição, ao qual
me referi anteriormente.

Srs. Senadores, quero ainda dizer que, no meu entendimento, subtrair
prazo é arbítrio, é negar o direito de defesa na sua amplitude, defesa
assegurada constitucionalmente, volto a afirmar, princípio universal, adotado
até pelos regimes de força, pelos regimes ditatoriais, para aparentar uma
suposta democracia inexistente.

Entendo que não se pode, numa questão de relevância como esta,
onde, regimentalmente, a Mesa da Casa e este Conselho procederam
observando rigorosamente os regimentos desta Casa, decidir pelo menor,
quando o direito de defesa é assegurado pela Constituição. Mas mais do que
isso, é assegurada a ampla defesa. Ainda que eu tivesse dúvida se o prazo
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quando ocorrerão as reuniões subseqüentes e qual será o proCedimento, e não
simplesmente anunciar um prazo assinado para a apresentação da defesa.

Enfim, o que indago de V. Exa é o seguinte: em s~ concedendo esse
prazo, e sendo ele aceito, como proposta da Presidência, primeiro, se o pedido
de vista está incluído dentro do prazo; segundo, se,' por ocasião do
conhecimento da peça da defesa, ainda será concedida vista ou não, e se
haverá decisão final, quer dizer, a votação para a deci~ª.9 por parte do
Conselho. Indago· isso porque, ao oferecer essas explicações,- certamente irá
colaborar e muito· para que o Conselho, conhecendo os prazos, possa se
posicionar spbre essa matéria.

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não. Concedo a palavra a

V. Exa.
O SR. ROMEU TUMA - Quero apenas completar a consulta. Discutiu

se aqui, no início, a entrada do novo documento, encaminhado pelo
Procurador-Geral. Nas vistas à Defesa, será incluído esse documento para que
haja a manifestação, visto que já está nos autos? Também será estabelecida,
dentro desse prazo, a manifestação a respeito do documento?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senadores Lúcio Alcântara e
Romeu Tuma, vou manifestar uma decisão aqui. Se, por acaso, essa minha
decisão não cobrir as questões levantadas por V. ~, peço-Ihes que me
lembrem, porque quero crer que elas estarão aqui contidas neste despacho
que dou, nos seguintes termos: "Tendo em vista o disposto no art. 55, §2° da
Constituição Federal, que assegura ampla defesa ao acusado nos casos em
que esteja em discussão nesta Casa a perda de mandato de Senador e as
disposições regimentais a respeito, em especial o §3° do art 33 do Regimento
Interno do Senado Federal, concedo vista do processo ao acusado pelo prazo
de dez dias úteis, portanto, até o próximo dia 14 de junho, quando, já digo logo,
será votado, porque ninguém quis pedir vista, o parecer do Senador Jefferson
Péres.

Esta, minha decisão, Srs. Senadores, tem por objetivo não deixar
margem de dúvida quanto ~ estrita observância das regras regimentais, que
nem sempre são muito claras, dificultando, desse modo, a sua aplicação. Em
qualquer caso, porém, não pode ser desprezado o elevado princípio
constitucional que assegura aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla
defesa (art. 5°, inciso LV, da Lei Maior), pois constitui princípio basilar do
Estado democrático de direito, expressamente esculpido no pórtico da Carta de
1988, em seu artigo 1°. -

No caso de perda de mandato não se pode negar ao acusado todos os
meios necessários à sua defesa, aplicando-se devidamente, nesse sentido, os
que estejam previstos no Regimento Interno do Senado Federal ou, no caso de
omissão, a ampla analogia e os princípios gerais de direito, consoante o art.
412, inciso VI, do Regimento Interno. Ademais, não se pode perder de vista, no
meu entendimento, o disposto no art. 412, inciso IV, do Regimento Interno, que
determina a nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental.

Justifico, assim, a concessão de vista do processo ao acusado, pelo
prazo de dez dias úteis, estabelecido no § 3° do art. 33 do Regimento Interno,
não obstante o caput do citado dispositivo se referir a rito processual que prevê
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elementar dos direitos humanos, que é o sagrado direito à defesa, exercido na
sua plenitude, porque não existe meia defesa.

Com isso, quero dizer e repetir o que já afirmei: não há direito que
possa reduzir um prazo constitucionalmente assinalado para a defesa. Subtrair
um prazo, volto a repetir, é o mesmo que negar o direito de defesa, que está
assegurado em nosso Regimento. Pela manifestação do Plenário, houve
equívocos lá fora, mas, felizmente, não houve equívocos aqui, pelo menos por
parte de alguns Senadores, a exemplo do Senador José Eduãrôb Dutra, que
reconhece que realmente o acusado, Senador Luiz Estevão, tem direito à
defesa. S. Exa pode discordar quanto ao prazo, pelo que senti na sua primeira
manifestação, mas não quanto a esse sagrado direito de defesa.

Estou em paz comigo mesmo.
Lembro a todos os presentes, à imprensa falada, escrita e

televisionada, que nos tem honrado, que a representação dos partidos de
oposição foi apresentada à Mesa no' dia 8 de dezembro de 1999 e
encaminhada ao eminente Senador Romeu Tuma no dia 10 de fevereiro e ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no dia 10 de fevereiro, portanto 62
dias após. Estamos no mês de maio e, pouco mais de 60 dias, rr;tanuseamos
um processo, Srs. Senadores, e falo aqui também para a Nação brasileira, que
contém mais de 2.300 páginas, número que também justifica que se interprete
o regimento na sua amplitude para garantir o sagrado direito de defesa,. o que
compete a todos nós garantir a quem quer que seja. Será que é preciso fazer
considerações a respeito desse direito que é garantido até aos criminosos de
guerra? Acredito que não, porque não quero fazer essa comparação com
ninguém.

Assim, sras e Srs. Senadores, decido, esperando contar com a
compreensão dos membros do Conselho q~~ nos honraram hoje com a sua
presença e com todos aqui presentes./

O SR. SUPLICY - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Exa tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet,

cumprimento V. Exa pela imparcialidade com que tem conduzido todos os
trabalhos do Conselho de Ética. Acredito que seria importante se V. Exa
pudesse informar qual é a perspectiva de procedimento logo após a votação do
dia 14, para conhecimento de todos aqui presentes e obviamente da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Eduardo Suplicy,
quero dizer a V. Exa que o inciso 5° do art 15 estabelece de forma clara qual é
o procedimento. Diz o referido artigo: .

Art. 15 - '"
V - Em caso de pena de perda do mandato, se ocorrer, o parecer do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para exame dos aspectos constitucionais,
legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de cinco sessões ordinárias.

É o que faremos e é o que o Relator já mencionou no seu relatório.
Não sei se satisfiz a V. Exa.

O SR. SUPLICY - Sim, obrigado.
O SR. EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, pela ordem. r
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seria de cinco sessões consecutivas ou dos dez dias úteis que estou
concedendo, entendo, Srs. Senadores, que, no caso, para evitar quaisquer
nulidades, quer perante órgãos desta Casa, como a Comissão de Constituição
de Justiça e Cidadania, quer com referência a possível recursô perante
tribunais do nosso País, a exemplo do que já ocorreu no passado, e sustentado

voto, inclusive, do eminente relator, é melhor e muito mais conveniente
de dez dias que estou dando, adotando, portanto, aquilo

estabelece o Regimento Interno do Senado, que subsidia a Resolução
que instituiu o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Acrescento mais: quando se editou a Resolução na 20, ficou
perfeitamente estabelecido, no seu art. 24, que o Regimento Interno do Senado
seria à resolução até que o Conselho de Ética tivesse efetivamente
um Esse regimento para dirigir efetivamente os nossos trabalhos,
sem necessidade de recorrer a outros dispositivos ou a outros diplomas
está sendo reclamado por todos nós, más ninguém ainda apresentou
nesse sentido. .

houve nenhum pedido de vista do processo formulado
Mas, como esta Presidência deu conhecimento de tooos os
neste processo a todos os membros, quero pedir vênia à

dizer que vou determinar que o processo permaneça, para leitura
e consUlta de todos os Srs. Senadores a todas as peças, na Secretaria do
nosso Conselho. O processo ficará lá e a Defesa terá a desses
dez dias úteis, que, volto a afirmar, encerram-se no dia 14 de
junho próximo.

Quero também fazer um lembrete, não aos membros do Conselho,
porque todos têm agido com dignidade, com muito sacrifício, com muna luta,
cumprindo os seus deveres, mas quero dizer que esta minha decisão, se pode
custar alguma coisa aos ruídos, aos trovões que vejo por ai, a mim o que
importa, na qualidade de Presidente deste Conselho, é saber que estamos

um julgamento histórico e me cumpre, por isso" mesmo, dirigi-lo,
estiver no Conselho de Ética, de acordo com a lei e de acordo com a

convicção, conscientemente.
Quero ainda esclarecer alguns fatos, Srs. Senadores. É muito difícil a

nossa Dosicão aqui no Conselho de Ética, urge, portanto que façamos alguns
por que não? Anunciou-se ontem um adiamento da sessão de

hoje, quando, por escrito, ratificamos, no documento que recebemos ontem do
Procurador-Geral, a reunião para hoje~

Digo mais aos senhores, e agora respondo diretamente ao Senador
Romeu Tuma, a Defesa terá oportunidade, no praio de dez dias que estão lhe
sendo concedidos, para se pronunciar sobre este documento, assim como
sobre todo o processado. Fazendo assim, não estou negando nada à Defesa
ou a alguém deste Conselho, porque o processo permanecerá, volto a repetir,
na Secretaria da nossa Casa.

Por outro lado, e creio estar indo longe demais, porque a decisão está
perfeitamente conhecida, mas é bom dizer que não existe nessa decisão
nenhum outro sentimento, senão observar as regras que possam garantir,
inclusive perante a opinião pública e a história, que este Senado da República
seja o guardião da democracia e da liberdade e que não pode violentar o mais
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uma discussão, uma polêmica, se seria ouvido naquele dia ou não. O
argumento que prevaleceu, com o qual concordei, foi o do Senador Jader
Barbalho, de que o Congresso não poderia ter a irresponsabilidade de,
aprovado o requerimento de convocação, deixar um dos· seus membros,
durante o período de 30 dias do recesso, ao relento, sujeito à utilização por
seus adversários políticos - esse foi o termo usado na época - dessa
convocação.

Estamos, agora, diante de uma situação semelhante em alguns pontos,"
mas mais grave ainda, em relação ao Senador Luiz Estevão e a Casa. Agora,
não é apencls um requerimento de convocação, agora é um relatório do
Senador Jefferson Péres. E, como disseram o Senador Jader Barbalho e o
Senador Jefferson Péres, trata-se da opinião do Senador Jefferson Péres. Mas,
sem dúvida alguma, se este coletivo não apreciar o relatório e votá-lo - se votar
favoravelmente, transforma-o em parecer; se votar em contrário, arquiva-o _,
permitirá a possibilidade de que aquilo que é uma opinião do Senador Jefferson
Péres venha a ser, durante 30, 40, 60 ou 90 dias, brandida na opinião pública
como sendo a opini~o do Senado.

Daí a importância de esta Comissão votar efetivamente, no dia 14 de
junho, o parecer do Senador Jefferson Péres. Nesse sentido, embora tenha
certeza de que não vai haver manobras protelatórias, mas, considerando até o
processo normal do Regimento - como V. Exa disse que ninguém havia pedido
vista -, considerando que o pedido de vista é regimentalmente permitido
enquanto nãp se esgota a discussão da matéria, considerando, tenho certeza,
que não há nenhuma intenção de protelação, mas para cumprir todos os
dispositivos do Regimento é que, formalmente, peço vista do parecer do
Senador Jefferson Péres.

Concordo plenamente com a decisão de V. Exa, embora reafirmando
que poderia haver uma contestação regimental em relação a prazos, mas acho
que V. EX" agiu corretamente ao estabelecer aquele prazo, que era o maior
permitido nas diversas interpretações do regimento. Vamos votar o parecer do
Senador Jefferson Péres no dia 14, mas, para cumprir um dispositivo
meramente regimental, peço, formalmente, vista do parecer.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo Dutra
não quero e não vou polemizar sobre alguns temas, até porque V. Ex a I no
essencial, procede com o maior bom senso possível. No entanto, quero
lembrar que quando o nosso Regimento refere-se a dias de prazo, são
considerados apenas os dias úteis, por força da Resolução nO 37/95. Portanto,
não pode haver interpretação diferente, a não ser a de que os processos só
ocorrem em dias úteis.

Por outro lado, V. Ex'l formaliza aquilo que eu tinha decidido. Todo o
projeto que estamos debatendo ficará na Secretaria e eu disse que ele estará à
disposição dos Srs. Senadores para pedido de vista. V. Ex'l formaliza a
questão, que fica fora de dúvida. Agradeço a forma como V. Ex'l acaba de
proceder.

Concedo a palavra ao Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não há

dúvida de que a interpretação dada a V. Exa é extremamente correta e certa:
não é preciso ter medo de ninguém qua~do.~e ,trata de prazos processuai~ ,"~
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador José
Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Srãs e Srs.
Senadores, como já disse o Senador Jader Barbalho, essa não é uma reunião
comum. Não estamos apreciando um parecer sobre um projeto de lei ou um
projeto de resolução, mas um parecer que conclui pela cassação de um
Senador com todas as implicações políticas e jurídicas que_ª~te parecer tem
para o Senador em questão e para a Casa. Nunca passou p"ela cabeça de
nenhum Senador, nem pela dos membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito ou do Conselho de Ética, independente da filiação partidária que
qualquer Senador tenha, estabelecer um processo de investigação de quebra
de decoro parlamentar que não levasse em consideração um preceito
constitucional de qualquer estado de direito. O direito de defesa, como eu disse
na minha intervenção, antes da leitura .do relatório, era consensual, o que
poderia haver de divergência era em relação a qual era o prazo dessa defesa.
Todos nós já estamos conscientes, até em função de outras representações,
de outras denúncias surgidas contra outros Senadores, da insuficiência, em
alguns casos até da inadequação da Resolução nO 20, que criou o Conselho de
Ética. Vamos ter que nos debruçar sobre essa Resolução nO 20 para, à luz dos
ensinamentos que esse processo nos deu, venhamos a aperfeiçoá-Ia.

Eu poderia aqui, Sr. Presidente, contestar, com base no Regimento, o
prazo que foi fixado por V. Exa de dez dias. Por exemplo: o art. 33 do
Regimento, que foi revogado pela Resolução nO 20, estabelece um prazo de
quinze dias para a primeira defesa, para a defesa, para o conjunto da
representação, prorrogável por mais quinze, e, depois, estabelece, no § 3°, um
prazo de dez dias para a defesa se pronunciar sobre o parecer, ou seja, o
Regimento original estabelecia um prazo para a defesa se manifestar sobre o
parecer que corresponde a 1/3 do prazo que era estabelecido para a defesa
original. Poderia até, se fosse adotar um procedimento ~rtesiano, que é da
minha formação profissional, dizer: "Como a Resolução nO 20, que foi posterior
ao art. 33, estabelece um prazo para a defesa original de cinco dias, por
isonomia, o prazo posterior deveria ser de 1/3 de cinco dias", mas não
podemos adotar princípios cartesianos quando se trata de defesa. Poderia
também invocar, mesmo considerando que o § 3°, que no entendimento de V.
Exa não foi revogado pela Resolução nO 20, a vigência dele, mas o § 3° fala em
dez dias, não fala em dez dias úteis, o que poderia ser um argumento para
propor que fossem os dez dias. Mas, com base nesse princípio constitucional e
que confirma o que temos dito desde o início deste processo, nã'o queremos o .
linchamento de ninguém é que concordo com a proposta de V. Exa de que a
votação do parecer do Senador Jefferson Péres se dê no dia 14 de junho.
Agora, quero relembrar algumas questões de natureza política que devem
orientar a posição desta Comissão e desta Casa. Um ano atrás, no mês de
junho de 1999, mais precisamente no dia 30 de junho, quando estava em
funcionamento a CPI do Judiciário, apresentei um requerimento de convocação
do Senador Luiz Estevão. Eu próprio avisei ao Senador, na véspera, quando
disse que, dependendo do depoimento do Dr. Fábio Monteiro de Barros,
apresentaria o requerimento. Quando foi apresentado, o Senador Luiz Estevão
se apresentou dizendo que queria depor no próprio dia 30 de junho. Foi aberta
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ser apresentados é uma prerrogativa do Relator. Ele pode manifestar-se
oralmente dizendo que, depois de ter analisado, confirmou o relatório. Pode
ainda fazer um aditamento ao relatório, enfim, é uma prerrogativa do Relator.
Vamos analisar os fatos em função daquilo que o Relator produzir. Não sei se
isso contempla, porque, como estou me manifestando sob forma de questão de
ordem, pareceu-me que haveria uma obrigação do Relator se manifestar-se
sobre isso, até porque quem fala por último é a Defesa. Entiio, não tem o
Relator aue se manifestar sobre o que a Defesa falar.

SR. AMIR LANDO - Acho que a contradita foi essencialmente
preconceituosa. O que estou falando é que temos fatos. Quero saber se vai ou
não constar do relatório. Não estou aqui exigindo - levantei uma questão de
ordem -, nem obrigando, nem dizendo coisa nenhuma. Apenas quero saber.
Agora é uma questão de ordem porque evidentemente, para mim, na formação
do meu juízo, esse fato é essencial.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dou a palavra ao eminente
Relator, caso queira responder à indagação.

O SR. RELATOR (Jefferson Péres) - Senador Amir Lando, fica a meu
critério manifestar-me ou não. Não sou obrigado a fazê-Io. Como disse o
Senador José Eduardo Dutra, a última palavra cabe à Defesa. Se eu me
manifestar, vou fazê-Io no último prazo que a Defesa usará para apresentar a
sua contestação a meu relatório. Se eu me manifestar, tenho que abrir novo
prazo à Defesa para que ela fale sobre a minha contestação. E não quero fazer
isso porque entendo que o Senado tem, precisa, deve decidir, se possível,
esse caso com a maior brevidade, seja para condenar o acusado, seja para
absolvê-Io. Não quero ser o instrumento de protelação disso. De forma que fica
a meu Critério manifestar-me ou não. Se eu não quiser, que prejuízo isso há de
causar? Os Srs. Senadores já estão lendo o meu relatório, vão ler os
documentos todos, vão ler a contestação da Defesa a respeito dos
documentos. Qual a importância prática que teria a manifestação ou não doRelator?

SR. AMIR LANDO - Sr. Presidente, também já fui Relator de uma
Comissâo importante. Evidentemente sei - e não quero ensinar ninguém _ da
relevância desse fato. Quando falei aqui inicialmente, o fIZ porque entendia que
o Relator já devia manifestar-se. Agora, evidentemente, é do juízo exclusivo do
Relator pronunciar-se sobre determinado fato ou não. Parece-me que há um
contraditório. Mas não há nenhum contraditório - apenas poderia ser uma
complementação. Falei aqui porque entendo que esse fato é grave,
diversamente do que acha o Relator. Mas respeito a posição do Relator e
evidentemente formularei o meu juízo em razâo daquilo que constar do
relatório aoenas.

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Senador Romeu Tuma havia
pedido a palavra para um esclarecimento. Quero ver se ainda mantém o seu
pedido ou se está esclarecido.

ROMEU TUMA - É mais ou menos isso. Agora ficou a dúvida
porque houve a manifestação inicial do Senador Jefferson Péres sobre o
documento, dizendo que ele era mais uma peça de convencimento. Não sei se
ele vai querer manifestar-se mais sobre o assunto. Eu disse que V. Ex" tinha
razão: o que não está nos autos não está no mundo. Houve a anex9Ç,ão do

SENADO FEDERAL. k.~-
Conseiho de êUC2 ~ D~"-:o:':) Pa:1~~entar .' . !j(F/ \

Rff) ~~_;3.1- '.
Fls. 17JJ.!i_~1_

SC-49

31.05.2000

52

SENADO
SECRETARfA-GERAL

SUBSECRETARIA
SERVIÇO Df COMiSSÕES

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

são imperativos. Toda exegese que se faz do texto legal, seja qual for, seja
Constituição, seja da lei, seja do Regimento, em se tratando de restrição a

direito subjetivo, a interpretação que qualquer hermeneuta recomenda é no
sentido de dar a interpretação restritiva. Então, a interpretação tem que ser
restritiva. Não se pode reduzir mais eventuais direitos de quem quer que seja.
Portanto, a interpretação dada a V. Exa'é absolutamente correta. Acho que
todos estamos de acordo. .

Sr. Presidente, quero fazer uma questão de ordem. Levantei uma
preocllpal;âo no início desta reunião e agora vejo que V. Exa abre prazo à

para também se manifestar no que se refere à documentação trazida
bojo dos autos pelo Procurador-Geral da República. A questão de ordem é

se o Relator também vai se manifestar ou não haverá manifestação como
aditamento ou como relatório suplementar àquele hoje aqui oferecido. A minha
colocação é esta: se as partes se manifestam, também o Relator não poderá
deixar de se manifestar.

Evidente que é uma decisão que o Plenário pode entender
diferentemente, mas, na minha concepção, o Relator não pode ficar alheio
desse fato, já que está no autos, e já que o denunciado, tendo vista,
manifestar-se-á sobre esse tempo.

E quero dizer que o fato é intrinsecamente ligado à denúncia - disse
.exatamente isso no início desta reunião. Ele tem uma relação íntima, e, como
disse, em sendo verdadeiro - porque não quero manifestar, neste momento,

juízo de valor antecipado -, é uma prova cabal a tudo aquilo que o relatório,
até neste ponto, está manifestando.

Entendo que essa apreciação é fundamental. Disse até que havia um
dilema, no momento em que me manifestei, entre o sobrestamento do
processo e uma decisão. para dar celeridade ao mesmo. Mas, nesta hora,
penso que o Relator deverá se pronunciar também sobre essa documentação
trazida à colação.

- O Relator está ouvindo V. Exa.
- Se for como questão de ordem,

quero contraditar. Mas penso que podemos a um consenso.
Sr. Presidente, a palavra pela ordem.

(Ramez Tebet) - Senador Romeu Tuma, vou
de V. ~, porque é o mesmo assunto levantadQ pelo

aauardasse, em seguida lheconcedo a palavra.
- Também é referente. Penso que está sendo

esclarecido. -
(Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador

José Eduardo
O SR. DUTRA - Há um prazo de dez dias para a

Defesa se manifestar sobre tudo, ou seja, sobre os documentos apresentados,
sobre o relatório.

Esses documentos são referentes a denúncias que constavam da
Representação e que foram analisadas pelo Relator. Naturalmente, a Defesa
irá contestar não só o parecer, como também os documentos. A questão de o
Relator se manifestar especificamente sobre pontos da defesa que venham a
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Versa o presente processo sobre a Representação na 2,
de 1999, contra o Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, por quebra de
decoro parlamentar, imputada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, por seu
Presidente, Deputado Federal José Dirceu de Oliveira e Sirva; Partido
Democrático Trabalhista - PDT, por seu Vice-Presidente, Deputado Neiva
Moreira, no exercício da presidência; Partido Socialista Brasileiro - PSB,
por seus Líderes na Câmara dos Deputados, Deputada Luiza Erundina, e no
Senado Federal, Senador Antônio Carlos Valadares; Partido Popular
Socialista-PPS, por seu Presidente, Senador Roberto· Freire; Partido
Comunista do Brasil-PC do B, por seu Presidente, Senhor João Amazonas
Pedroso; Partido Verde - PV, por seu Líder na Câmara dos Deputados,
Deputado Fernando Gabeira; e o Partido Liberal - PL, por seu Líder na
Câmara dos Deputados, Deputado Waldelnar Costa Neto.

A Representação alega que o Senador Luiz Estevão foi
apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário, como tendo
participado de urna série de ilicitudes, caracterizadoras da quebra do decoro
parlamentar, passíveis de aplicação da pena de perda do mandato com
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Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre
a Representação nO 2, de 1999, "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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processo, e a Defesa vai fazer o exame, é claro, a critério do Relator se

manifestar ou não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador Jader

Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, apenas para fazer um

registro, em nome da Liderança do PMDB, primeiro cumprimentando V. Exa
pela forma como conduziu os trabalhos, inclusive a forma firT1l~ e democrática
com que V. ~, interpretando o Regimento, garantiu o direitõ' elementar de

defesa num processo.
Este País já teve muitos processos de cassação, e houve pessoas que

participaram de processo de cassação onde os acusados não tinham nem
prazo e nem defesa. Mas, neste momento, estamos vivendo a plenitude
democrática. Os tempos da ditadura militar foram outros.

Quero cumprimentar o Senador Jçsé Eduardo Dutra, que, em que pese
integrar o partido que fez essa representação, como democrata, reconhece a
necessidade de assegurarmos o direito de defesa. Portanto, cumprimento V.
Exa, cumprimento o Senador José Eduardo Dutra - cumprimento mais V. Exa -
e a Comissão.

Esse processo ficou na Mesa da Casa cerca de 60 dias. Em cerca de
sessenta dias, os senhores chegaram a essa apuração - quero apenas
ressaltar isso para que fique claramente registrado.

Portanto, a atitude de V. Exa foi mal interpretada. Nunca houve
protelação. Muito menos por parte do PMDB, que represento, nunca houve
nenhum interesse em protelar. Viemos do tempo em que, quando havia gente
do outro lado sustentando a ditadura neste País, já defendíamos a democracia
e a liberdade, na qual estava incluído o direito de defesa.

Somente este registro.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero apenas agradecer as

referências do Senador Jader Barbalho e fazer uma ressalva ao "em que pese",
porque eu sou um democrata; o meu partido é democrata. Os membros do
partido estiveram na trincheira em defesa da democracia e contra a ditadura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vou conceder a palavra à douta

Defesa, por intermédio dos seus advogados. c ' C' (;..l~ /...
O senhor fique à vontade, mas não posso negar o direito dJ"defesa de

fazer as considerações que quiser. ---
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, considerando o adiantado

da hora, a Defesa abre a mão do uso da palavra e o fará por· escrito, em
homenagem ao exaustivo e competente trabalho de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito obrigado a V. Exa.
Agradeço, primeiramente, as referências a todos. Inclusive, deixei de

agradecer ao Senador Eduardo Suplicy. Faço neste momento os meus
agradecimentos pelas considerações de V. Exa e ·de todos que participaram
dos nossoS trabalhos e estão dando a devida cobertura.

Está encerrada a reunião de hoje. A próxima será no dia 14 próximo,

às 9h da manhã, se Deus quiser.
(Levanta-se a sessão às 12h47min)
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o Representado desqualifica a representação, já que,
segundo seu patrono, a mesma está mal redigida ou redigida de má-fé.
Afinna nunca ter declarado que "mal conhecia o Sr. Fábio Monteiro de
Barros':' de quem é amigo há mais de dez anos e mantém com ele negócios
nas áreas agropecuária, imobiliária e bancária.

Assim, o Representado teria .alegado mal conhecer o Sr.
Fábio Monteiro de Barros para, posterioID1ente, admitir que são amigos e
que existem dois negócios entre eles: a construção do edificio-sede da OAB,
em Brasília, e a compra da Fazenda Santa Terezinha, em Mato Grosso. Mais
tarde, confrontado com documentos, admitiu a existências de outros
negócios comuns_

Quanto à segunda alegação, o Senador reafinna que ';nào
manteve nem mantém qualquer vínculo profissional ou de amizade com o
magistrado Nicolau dos Santos Neto~~. As ligações telefônicas efetivas entre
ambos foram poucas e, confonne atestam as operadoras telefônicas, o
número aparentemente mais elevado indica ligações de apenas alguns
segundos, o que seria tentativas de comunicação e não uma efetiva ligação
telefônica.

A Representação n° 2, de 1999, alega que, ao longo dos
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciarro, o Senador
Luiz Estevão alterou sua versão dos fatos apurados,· à medida em que novas
revelações foram surgindo.

o mesmo teria ocorrido com relação ao juiz Nicolau
Santos Neto, dizendo também mal se conhecerem. Âo surgir a lista de
telefonemas trocados entre eles, sessenta e oito no total, o Senador Luiz
Estevão admitiu serem amigos.
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Assim, passei a relatar as condutas do Representado que,

segundo a Representação nO 2, de 1999, tipificam uma violência ao
ordenamento juridico e caracterizam a quebra do decoro parlamentar.
Contínuo a cada um dos pontos apresentados pela Representação, relatei
também a contra-argumentação oferecida na defesa do Senador Luiz

,Cabe esclarecer, que tão logo fui indicado
Presidente deste Conselho de Ética, para a relatoria deste processo,
detenninei a imediata citação do Senador Luiz Estevão, para que este
recebesse cópia da Representação n° 2, de 1999, e apresentasse sua defesa.

o Relatono da CPI do Judiciário acabou por indiciar o

Senador Luiz Estevão nos tipos penais de enriquecimento ilícito,
improbidade _~~;n;dTotiva. falsidade ideológica e crime contra o sistema

Em seu relatório fina!, a CPI do JudlClano chegou à

conclusão de que às explicações apresentadas para o relacionamento entre
os grupos OK e Monteiro de Barros não eram aceitáveis nem convincentes,
o que reforçaria a tese de que ambos os grupos empresarias possuíam

interesses comuns nas obras do TRT de São Paulo.

Alega a Representação, que .cabe ao Senado Federal a

análise política para averiguar se, com base nos acontecimentos apontados
pela CPI do Judiciário, o Senador Luiz Estevão teria incorrido na qu"hro do
decoro MTbmentar, especificamente nos pontos abaixo relacionados.

Indícios da relação do Grupo üK com as obras do fónnn
trabalhista de São Paulo,. também foram evidenciados, segundo a
Representação, pela descoberta de ligações telefônicas do juiz Nicolau dos
Santos Neto, principal responsável nela obra,-para o Senadorlciz.Estevão·

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Segundo a Representação, o Relatório Final da CPI

identificou diversas relações entre o Grupo Monteiro de Barros, responsável
pela obra do TRT de São Paulo, e o Grupo üK, pertencente ao Senador
Luiz Estevão. Assim, logo no início dos seus trabalhos, a CPI do Judiciário
começou a investigar indiretamente o Senador Luiz Estevão. Ao fina! das
investigações, a CPI identificou depósitos no valor aproximado de USS 46
milhões, efetuados pelas empresas do Grupo Monteiro de Barros a favor das

empresas do Grupo OK.

inabilitação para o exercício de cargo ou função pública.
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Em resumo, a Representação nO 2, de 1999, alega que o
Senador Luiz Estevão formulou ameaças aos· servidores da CPI do
Judiciário, tendo essas ameaças resultado no afastamento de wn dos
servidores do grupo de assessores da CPI, com o intuito de impedir o
avanço das investigações efetuadas por aquela Comissão Parlamentar de
Inquérito.

c -VERSÃO DOS EMPRÉSTIMOS.

Em suporte às suas declarações, a defesa relacionou os
servidores do Senado Federal, Luís Cláudio de Brito, Francisco Naurides
Barros e Dulcídia F. Ramos Calha0, em testemunho da verdade de suas
alegações.

Todavia, em sua defesa, o Senador Luiz Estevão contesta
esta afirmação, alegando que a imputação é falsa. A qefesa argumenta que a
Representação não ofereceu o nome de nenhum funcionário que tenha sido
afastado dos trabalhos da CPI por conta de uma eventual conduta
ameaçadora de sua parte; e que não fora especificado nem mesmo em que
consistiu a ameaça.

Ao efetuar tal solicitação, o Senador Luiz'Estevão estaria
preservando-se contra eventuais desvios funcionais que permitissem o
vazamento de infonnações sigilosas, objetivando, portanto, a preservação de
seus direitos, pois, muitas vezes teve conhecimento de infonnações sobre
suas comunicações telefônicas, e outras, de natureza fiscal e bancária, por
intennédio da mídia.

A Representação n° 2, de 1999, alega que imediatamente
após a revelação dos primeiros repasses de recursos oriundos da obra do
TRT-SP para as empresas do Representado, este afinnou que tais repasses

SENADO FEDERAL
Conselho de ~tica e r-c~:::r~ ?~r:'?'mentar
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A defesa reconhece que de fato o Senador Luiz Estevão
requereu, por intermédio do Oficio TIo 551, de 16 de junho de 1999, a
relação dos funcionários da CPI que eram responsáveis pelo recebimento,

;1"" guarda e análise dos documentos encaminhados pelo Banco Central do
. Brasil e outras instituições financeiras, decorrentes da transferência do sigilo

bancário, com o intuito de saber a quem o Senador deveria dirigir-se para
i! -'/ obter infonnações de seu interesse. .-k--......./.:/
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A Representação n° 2, de 1999, acusa o Senador, Luiz
Estevão de ter exercido pressão e fonnulado ameaças contra· os servidores
públicos requisitados para auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Poder Judiciário.

Segundo a Representação n° 2, de 1999 1:

"foi romorosa a agressividade utilizada para
conhecer os nomes de todos os auxiliares da CPl,
bem como as ameaças a ele formuladas, as quais
chegaram a afastar servidores do trabalho"

O intuito do Senador Luiz Estevão, ao intimidar os
assessores da CPI do Judiciário, seria o de evitar a investigação sobre as
relações entre as empresas de seu grupo empresarial, o Grupo üK, com as
do Grupo Monteiro de Barros.

A Representação nO 2, de 1999, afirma que a
comprovação desses fatos pode ser obtida pelos testemunhos do Presidente
e Relator da CPI do Judiciário, Senadores Ramez Tebet e Paulo Souto,
respectivamente, pois, por mais de uma vez, os técnicos da CPI se reuniram
a sós com estes nobres parlamentares, para tratar do assunto e buscar
garantias para o desenvolvimento dos seus trabalhos, sem que houvesse
interferências por parte do Representado.

A Representação nO 2, de 1999, afinna que em Ulna
dessas reuniões, o Senador Luiz Estevão adentrou o local onde os
assessores se reuniam com o Presidente da CPI e, na presença de todos,
promoveu ameaças.

O comportamento acintoso do Senador Luiz Estevão
perante a Comissão e seus funcionários, segundo a Representação, constitui
abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional? o
que, de acordo com o Código de Ética do Senado Federal (Resolução do
Senado Federal n° 20? de 1993, art. 5°) é considerado um ato incompatível
com a ética e o decoro parlamentar, sendo, portanto, passível de aplicação
da pena de perda do mandato.

B- PRESSÃO SOBRE ASSESSORES DA CPI

/
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A Representação n° 2, de 1999, alega que, segundo
pronunciamento do Senador Luiz Estevão na Tribuna do Senado Federal, no
final de 1993, o Grupo Monteiro de Barros havia proposto ao GruDO üK a

: ~.L.\ ~~~••:.

Dentre as razões apresentadas como justificativas para
tais repasses, destaca-se a compra conjunt~ entre os dois grupos
empresarias~ de uma fazenda no município de Santa Terezinha~ no estado do
Mato Grosso, pertencente à Companhia de Desenvolvimento do Araguaia 
CODEARA, que seria responsável por transferências que totalizam
aproximadamente USS 15 milhões.

$[:P-_.W__W:-_... ". _.9.5-
F:5 e2 .~ 1:2- ~

Segundo o relatório da CPI do Judiciário, relativo ao
caso do TRT da 23 Região (pág. 228), o Grupo Monteiro de Barros repassou
ao Grupo üK um total aproximado de US$ 46 milhões em 151 transações
bancárias.

Segundo a defesa, desde o primeiro momento, em seu
pronilllciamento no Plen~rio do Senado Federal, em 27.05.99, o Senador
Luiz Estevão esclareceu que o relacionamento comercial entre as empresas
do Grupo üK e Monteiro de Barros, estendia-se aos ramos imobiliário e
agropecuário, além de estarem associados em empreendimentos··diversos. '.

Por fim, a defesa alega que a própria. CPI do Judiciário
considerou satisfatória uma auditoria realizada· no Banco üK de
Investimentos quanto à regularidade dessas operações financeiras. Tal
auditoria levou a CPI a concluir que as operações de empréstimos do Banco
OK as empresas do Grupo Monteiro de Barros ficaram suficientemente
esclarecidas.

Em entr~vista ao Jornal Correio Braziliense, em
29.05.99, o Senador Luiz Estevão teria declarado que possuía negócios com
o Grupo Monteiro de Barros numa fazenda e que também havia efetuado
vários empréstimos a este grupo empresariaL Nessa entrevista, o Senador
Luiz Estevão afinna que as relações empresarias conjuntas dos dois grupos
se haviam iniciad~ em 1988, com o prédio da OAB.

_/
~--/

da
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Toda\'ia, a defesa enfatiza 3 que

:: Página 28. dos autos.
~ Página 434. dos autoS

Em sua defesa, o Senador Luiz Estevão considera a
acusação e uma vez que a mesma estaria inclusa

no item (a) anterionnente relatado. A defesa salienta que este pvnl"l1iente se

presta tão-somente a aumentar o volume de acusações.

Para que não se cometa o mesmo

ret:lre~;entação~ a defesa faz remissão ao exposto no item
tais considerações afastam por completo a alegação

60
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(la versão dos 'supostos empréstimos (. ..) revela,
novamente, a disposição do Representado. no
curso da CPI, de tentar esconder a realidade que,
em grande medida, foi posta a nu pelo
percuciente trabalho da CPI. De modo que restou
demonstrado (sic) a tentativa de ludibriar a
Comissão, o Senado e a sociedade quanto à
verdade dos fatos, o que demonstra claramente
tratar-se de afronta ao decoro parlamentar, haja
vista tratar-se de grave irregularidade praticada
no exercício do mandato. "

justificavam-se por se tratar da devolução de empréstimos feitos pelo Banco

üK de Investimentos às empresas do Grupo tvíB.

Todavia., com o decorrer das investigações - quando se

descobriu que tais repasses ocorriam para outras empresas do Grupo OK e
não para o banco, e que o total de repasses totalízava aproximadamente US$
46 milhões, enquanto que o total dos empréstimos representava apenas US$
2,7 milhões - o Senador Luiz Estevão teria abandonadõesta tese que
justificava os créditos que suas empresas recebiam das empresas do Grupo

Monteiro de Barros.

Desta fonua, a Representação nO 2, de 1999 2, alega que:
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"o documento expedido pela Junta Comercial do
ESTado de São Paulo atesta a realização de
Assembléia Geral Ordinária e l:.xlraordinária
Fa=endas Reunidas 5.A.. em 30,0-4.97, que
deliberou "alterar a denominação da sociedade"
para "Agropecuária Santo Estevão SA ". Ao
contrário do que afirma a Representação. não
houve transferência de controle acionário ~~ (grifo
no original).

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.: Página -1-45. dos autos.

A Representação afinna que este negócio agropecuário
teria rendido ao Grupo OK um lucro fabuloso, pois a fazenda fora adquirida
por US$ 2 milhões, mediante o pagamento com imóveis urbanos, e o seu
repasse aos sócios ocorreu por US$ 15 milhões.

Adefesa argumenta que as relações empresariais entre os
Grupos OK e Monteiro de Barros foram exaustivamente esclarecidas e que
neste item, a Representação tangencia novamente o assunto.

A defesa contesta a alegação de que houve a
transferência do controle acionário da empresa Agropecuária Reunidas para
o Grupo OK, em abril de 1997, alegando que4

:

Desta fonna, de acordo com a Representação n° 2, de
1999, o Representado teria praticado ato lesivo ao decoro parlamentar ao
tentar, mediante simulação, justificar os repasses de recursos originários da
construção do fórum trabalhista de São Paulo, do Grupo Monteiro de Barros
para o Grupo üK.

A Representação contesta ainda a versão de que a área
teria sido transferida ao Grupo OK apenas para ser dada em pagamento de
dívidas de empresas deste grupo junto ao INSS pois a proposta-d.e dação em
pagamento foi oferecida ao INSS em 04.12.97, portanto, em data posterior à
transferência do controle acionário da Agropecuária Fazenda
Reooidas/Santo Estevão.

9

de ficha de Breve Relato fornecida pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo, houve transferência do controle acionário da empresa Agropecuária
Relll1idas para o Grupo OK e o nOlne da empresa foi substituído por
Agropecuária Santo Estevão.
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A Representação contesta o fato de o Grupo Monteiro de
Barros ter assumido a totalidade da área, pois, em 30.04.97, segundo ~nsta
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Ainda de acordo com a Representação, em seu

depoimento à CPI, o Senador Luiz Estevão teria declarado que a
escrituração da área só ocorreu em maio de 1997, mediante a lavratura das
escrituras de 213 da área para a Agropecuária Reunidas e 113 para a Recreio
Agropecuária Ltda. posteriormente, o Grupo OK teria desistido de manter a
associação, pois decidira investir em outro empreendimento agropecuário,
desta feita, no município de Sandolândia - TO. Assim o Grupo Monteiro de
Barros teria assumido a totalidade da propriedade das terras compradas

originalmente na Fazenda Santa Terezinha.

Todavia, a Representação contesta a veracidade da
insuficiência de caixa do Grupo Monteiro de Barros, à época do fechamento
do negócio, o que teria obrigado o Grupo OK a efetuar a totalidade do
pagamento, pois no dia seguinte à assinatura do contrato (23112193) o Grupo
Monteiro de Barros transfere para o Grupo OK a importância aproximada de
US$ 1,5 milhões, a titulo de pagamento pela fazenda, conforme esclarecera

o próprio Grupo Monteiro de Barros.

o Senhor Fábio Monteiro de Barros, proprietário do

Grupo Monteiro de Barros, apresentou à CPI do Judiciário o Contrato de
Compromisso de Venda e Compra das terras da Fazenda Santa Terezinha,
de 22.12.93, no valor de US$ 2 milhões. Segundo a RepresentaçãO, o
Senador Luiz Estevão rubricr. este contrato mas não assina pelo Grupo OK.

Em proTIlmciamento voluntário à CPI, em 30.06.99, o

Senador Luiz Estevão esclareceu que à época da compra-àafazenda, o
GruPo Monteiro de Barros não dispunha de condições de caixa para efetuar
o seu pagamento e por esta razão, o Grupo OK efetuou o pagamento
integralmente por intermédio de uma permuta com imóveis urbanos
localizados em Brasília - DF e em Goiânia - GO, sendo que a intenção
inicial dos compradores era constituir uma sociedade em igualdade de
condições, ou seja, cada um dos grupos empresariais (Grupo OK e Grupo

Monteiro de Barros) ficaria com a metade da fazenda.

constituiçãO de uma sociedade no setor agropecuário inicialmente através da
compra de terras pertencentes ao Grupo Garavello. Todavia, tal
empreendimento não se concretizou, pois o Grupo Garavello vendeu essas
terras a terceiroS. posteriormente o Grupo Monteiro de Barros apresentou a

proposta de compra da fazenda no Mato Grosso.

A
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o Sr. Fábio Monteiro de Barros afinnou perante a CPI do
JUUl\W.la.11V que o Grupo üK entrou no negócio após a desistência de seus
sócios originais. Posterionnente, com seu desejo de se associar ao grupo
francês Calberson, o Grupo OK retirou-se do empreendiInento, recebendo
R$ 8.320.000,00 pelos investimentos realizados.

A associação entre os Grupos OK e Monteiro de Barros
também teria ficado explícita quando das revelações, surgidas ao final dos
trabalhos da CPI, sobre as procurações outorgadas pela Construtora IKA.L

Monteiro de Barr0s) para a Construtora SAENCO (Grupo üK) com
amplos poderes para gerir obras do DNOCS no Estado de Pernambuco.

A Secretaria de Transportes do Estado do Ria· de Janeiro
infonnou à CPI que, até 25.10.1999, a Monteiro de Barros não apresentou
os projetos de exploração do Tennmal e que nenhuma obra ou serviço, com
exceção de sondagens do terreno, foram realizados no local.

Esclarece, também, que o Projeto Básico e o Estudo__ de
Viabilidade do referido tenninal foi entregue, em 19.03.1990, pela Monteiro
de Barros Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. À Secretaria
de Transportes do Estado do rio de Janeiro.

F - C~.:\SO

Tal fato, segundo a Representação nO 2, de 1999, não restou

Em sua defesa, o Senador Luiz Estevão declara que a
Representação procura desmerecer suas declarações junto à CPI do
Judiciário, ao Plenário do Senado Federal e à imprensa em geral. Procura

os valores pagos pelo Grupo Monteiro de Barros ao Grupo OK
como resultantes de acordo celebrado entre as duas empresas e são
ressarcimento das despesas de investimento realizadas pelo Grupo üK no
empreendimento do Tenninal de Cargas Santo Antomo, quando de sua
associação com o Sr. Fábio Monteiro de Batlos.

Não obstante o empreendimento não ter sido realizado,
conforme informou a Secretaria de Transportes e confinnaram o Sr. Fábio
Monteiro de Barros e oSenador Luiz Estevão, a CPI apurou um rendimento
total de R$ 11.492.436,76.

As _~;::.I"./ --;..'-
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A defesa contesta a tese de um lucro exorbitante auferido
Grupo üK na compra desta fazenda, elTI função da confrontação de

US$ 2 milhões (valor pelo qual foi adquirido o imóvel) e o recebimento de
repasses do Grupo Monteiro de Barros na ordem de US$ 15 milhões. A
defesa que trata=se de uma operação de permuta de rurais por
imóveis urbanos na é estabelecido apenas o valor de referência para
efeitos fiscais. e que era necessário considerar ainda outras
referentes a juros e o reembolso por eventuais custos que o Grupo OK tenha

feito n~nuela área.

"fizemos um acordo com eles, em que eles nos
transfeririam dois terços dessa área; nós
ofereceríamos em dação em pagamento junto ao
INSS; e, caso tivéssemos proveito nessa
transação, evidentemente, pactuaríamos um valor
e pagaríamos a eles"

A defesa argumenta ainda que a Fazenda Santa
Terezínha fora recentemente avaliada em USS 27 milhões por Amaral

Consultoria e Pbnel~mento RuraL

10
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Nesta sessão da CPI do Judiciário, o-.Senador Luiz

A Representaçao n° 2, de 1999 afirma que a associação do
Grupo OK, conglomerado de propriedade do Senador Luiz Estevão, com a
Monteiro de Barros Empreendimentos Imobiliários e. Participações S.A. em

que previa a construção de um tenninal de cargas em Duque de
Ca\.ias (RJ) está repleta de explicaçõesinverosslineis.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Estevão afinnara

A defesa argrnnenta que em seu depoimento junto à CPI
do Judiciário, em 30.06.99, o Senador Luiz Estevão esclareceu que surgiu a
possibilidade de utilização das terras em dação em pagamento de dívidas

ao INSS, oferecida ao Ministério da Previdência em 04.12.97, e que
somente anós esta data, ocorreu a transferência das ações.
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Por várias ocasiões, sustenta a Representação, o· Senador
Luiz Estevão teria sempre enfatizado que teria conversado poucas vezes
com o juiz Nicolau (duas a quatro vezes) e que negara manter relações
comerciais e de anmade com o Sr. Fábio Monteiro ~e Barros, fatos esses,
não sustentados pelo número excessivo de ligações detectadas pela CPI.

ÇàM~1:i1ll ~Jt :~;. ::, " : . ,~.iI-:::n!ar
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Com relação ao relacionamento pessoal do Senador Luiz
Estevão com o Sr. Fábio Monteiro de Barros, a defesa enfatiza que o
Senador Luiz Estevão fez referência inclusive à relação de amizade existente
entre as filhas de ambos.

Com relação às ligações com o juiz Nicolau, a defesa
sustenta a afinnação do Senador Luiz Estevão que teria falado poucas vezes
com o juiz. A defesa alega que os dados apresentados pela Telefônica de
São Paulo não guardmn qualquer coerência com as infonnações prestadas
pela Tele-CentroOeste.

Com relação às ligações telefônicas mantidas entre o
Senador Luiz Estevão e o Grupo Monteiro de Barros, a defesa alega que
total de telefonemas detectado pela CPI do Judiciário é absolutamente
normal em se tratando de empresas situadas em estados diferentes e que
mantém negócios regulares entre si, ressaltando que as relações comerciais
entre os dois grupos iniciaram em 1988.

Os dados demostram, segundo a defesa, que somente três
ligações recebidas do juiz duraram mais de um minuto. As demais ligações
tiveram duração de zero a cinqüenta e dois segundos e provavelmente foram
atendidas por secretárias ou assessores.

A defesa alega ainda que a relação de telefonemas
apresenta infonnações inconsistentes~ apontando~ por exemplo, algmnas
ligações ocorridas simultaneamente, o que seria impossível de ocorrer.

H - COMPRA DO TERRENO DO MORUMBI

Uma outra justificativa apresentada pelo Sr. Fábio
Monteiro de Barros à CPI do Judiciário, para o repasse de recursos das
empresas do seu grupo empresarial para as empresas do Grupo OK~ diz
respeito à aquisição de um terreno no Bairro do Morumbi na cidade de

SE~J~f1C' "
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esclarecido tanto nas declarações do Senador Luiz Estevão perante à CPI,
quanto em seu pronunciamento da Tribuna do Senado Federal, causando
estranheza o fato de wna empresa sem participação direta nas referidas
obras Gá que o Grupo OK tinha apenas efetuado empréstimos bancários à
lKAL por intennédio do Banco OK) receber 47,60 % de t9dos os recursos
recebidos pela IKAL, além de deter uma procuração com amplos poderes de
gestão~ inclusive quanto a substabelecimento.

A tentativa do Representado de ocultar tais fatos dolo
conhecimenti) da CPI ,caracteriza, segundo a Representação, quebra de
decoro parlamentar.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

G - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Aduz, ainda, que os documentos apresentado$ pelo Banco üK,
por solicitação da CPI, são suficientes para explicar as operações de crédito
e respectivo fluxo financeiro ocorrido entre os dois grupos empresariais.

6 Página 48. dos autos.

Todavia, alega a Representação, as informações
prestadas pelo Senador Luiz Estevão~ tanto no plenário do Senado Federal
como em várias declarações perante a imprensa, no tocante ao
esclarecimento dessas ligações, não correspondem à verdade dos fatos~

evidenciando "um comportamento discrepante da morar,6 que caracterizaria
a quebra de decoro.

A contestação apresentada pelo Senador Luiz Estevão reafinna
que ele abordou tal assunto quando de seu depoimento espontâneo perante a
CPI do Judiciário. A procuraç,ª8:~xigida pelo Grupo OK e concedida pela
Construtora IK.AL'visava apenaS:·a assegurar o recebimento, pelo Banco
OK, dos empréstimos feitos ao Grupo Monteiro de Barros, dadas as
dificuldades financeiras atravessada por aquele Grupo. Tratou-se de .uma
operação comercial típica, sem qualquer an0f!l1alidade~

A CPl do Judiciário apontou um total de 2.651 ligações
telefônicas entre empresas ào Grupo Monteiro de Barros para telefones
relacionados ao S~nador Luiz Estevão~ no período entre outubro de 1993 e
abril de 1999. As ligações do juiz Nicolau para o Senador Luiz Estevão, no
mesmo período, atingiram um total de 68 ligações.

02460 Quinta-feira 22
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depoentes alegam tratar-se de um único terreno.

Desse modo, a Representação entende que houve uma
tentativa de simulação da venda de terrenos que fonnahnente não existiam
como unidade autônomas nas datas referidas na transação, reforçado ainda
pelo fato de que o registro do imóveL aponta o Grupo üK como o
proprietário do terreno, não obstante os pagamentos efetuados pelo Grupo
Monteiro de Barros.

A defesa alega que em seu depoimento à CPI do
Judiciário, em 30.06.99, o Senador Luiz Estevão já deixara claro que o
terreno em questão foi primeiramente alienado e, tempos depois,
readquirido, sendo esta a razão pela qual a propriedade do iInóvel encontra
se registrada em favor de empresa do GruDO OK.

A Representação afinna que a anotação n° 106.877 do
Livro n° 2-Registro Geral, do Décimo Oitavo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo, efetuada em 24.01.91, aponta que os
imóveis referidos no Contrato de Promessa de Venda e Compra deixaram de
ser dois para constituir-se em um só imóvel, pois naquela data foi averbada
a sentença proferida nos Autos da Ação de Retificação-"-'de Área e
Unificação, que tramitou na la Vara de Registro Públicos do Fórum João
Mendes, que detenninou a unificação das matrículas dos referidos imóveis.

Em conclusão, a Representação afinna que8:

demonstrada a su.a conduta também neste
caso, na tentativa de convencer a Comissão, o
Senado Federal e a sociedade em geral sobre
história sem amparo lUl realidade, mais uma vez,
como caracterizadora da quebra do decoro
parlamentar" (grifo no original)

A defesa afinna que, em verdade, a venda do terreno ao
Grupo Monteiro de Barl-os foi distratada pelas partes por meio de
instrumento particular firmado em 30.10.97, sendo este documento
apresentado pela defesa (d6c. nO 42, apresentado pela defesa).

A defesa contesta a tese da Representação de que não
existem provas de que ps valores declarados pelo G1\.1B se referem

s Página .52. dos autos

/------'-
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a) não há qualquer correspondência entre a data do
negócio, fornecida tanto pelo Sr. Fábio Monteiro
de Barros como pelo Senador Luiz Estevão, em
seus respectivos depoimentos à CPI, e as datas dos
negócios constan.tes da cópia do contrato
aDI'eSt~nt,ldo - segundo o contrato, o neg6cio teria
ocorrido em dois momento: maio de 1992 e abril
de 1994, enquanto que o Sr. Fábio Monteiro de
Barros ~ o Senador Luiz Estevão afirmaram que o

ocorreu em 1989 ou 1999;

"a análise das infomzoções apresentadas permitiu
à CP1 concluir que não existem provas de que os
valores declarados pelo GMB se referern
efetivamente a pagamentos feitos ao GOK pela
compra dos terrenos em São Paulo. cuja
propriedade atual é de uma empresa do GOK
(grifo no original)"

68
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b) não há 'relação entre os valores pactuaaos e os
depósitos efetuados pelo GIv1B ao GOK a esse
titulo; e

c) não há correspondência entre as elnpresas
vendedora e compradora e as repassadoras e
recebedoras dos recursos financeiros. '

A Representação n° 2, de 1999, salienta, no~ entanto,

A Representação alega que CPI do Judiciário comorovou

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Página 50. dos autos

que7
:

São Paulo - SP, cujo contrato de promessa de compra e venda foi firmado
em 07.04.94.

que:

Existe ainda uma contradição entre o Contrato de
Promessa de Venda e Compra e os depoimentoS"'uo Sr. Fábio Monteiro de
Barros e do Senador Luiz Estevão relativa ao número de terrenos envolvidos
na transação. Enquanto o contrato especifica dois terrenos, ambos os

\

~/1
::;::~
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J - CONFISSÃO DE CRIME FISCAL

Parkway e SAENCO, para o advogado JONAS Modesto da Cruz
representasse aquelas empresas em processos judiciais.

17
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Ademais, reafuma estar licenciado da administração de
suas empresas. O que não o impede, como acionista, de continuar assinando
cheques, contratos e procurações, e recebendo notificações judiciais.

O Representado, em sua defesa, rebate as-aeusações dos
itens I e K conjuntamente, alegando que a matéria já foi objeto de ação
judicial patrocinada pelo Partido dos Trabalhadores - PT e que tanto o
Tribunal Regio'nal Eleitoral do Distrito Federal quanto o Tribunal Superior
Eleitoral decidiram a seu favor, por entenderem que a proibição do art. 54
da Constituição diz respeito à administração de empresas financeiras e de
empresas que tenham contrato com cláusulas não-unifonnes com o Poder
Público.

A Representação acusa, ainda, o Senador Luiz Estevão
da prática de crime de sonegação fiscal, caracterizado pela suposta
transferência da titularidade da Fazenda Santa Terezinha, localizada no
Município do meSlno nome, no Estado de Mato Grosso, visando à
sonegação do Imposto de Transmissão "Inter Vivos". O delito, aliás, teria
sido confessado em declaração prestada pelo Representado à CPI do
Judiciário.

Isso fere o disposto no art. 54 da Constituição Federal,
sendo o Representado passível de perda de lnandato nos tennos do art. 55
da Carta Magna.

Tai confissão de sonegação configura, segundo a
Representação, conduta irregular grave, cometida no exercício do mandato,
o que, mais uma vez, configura quebra do decoro parlamentar.

Em nenhum momento, alega o Senador Luiz Estevão,
houve confissão de prática de sonegação fiscal, até porque tal não ocorreu.
O Representado explicou, detalhadamente, a operação de aquisição, por
suas empresas, de ações da Agropecuária Santo Estevão S.A., fato
absolutamente lícito e admitido pelo ordenamento juridico, que de fonna
1Iguma \~ola dispositivos de ordem fiscal. SENADO FEDERAL

Cons~lho de E~;~-;_~ ~; i;~.-:;'::rc ~)~r:2:,;'entar
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Com a comprovação da autenticidade dos documentos
que dão suporte à transações comerciais entre os Grupos OK e Monteiro de
Barros, inclusive no que diz respeito à data de sua confecção, a defesa alega
que se esvaziam as acusações apresentadas pela Representação.

Segundo a Representação nO 2, de 1999, no curso das
investigações da CPI do Judiciário, o Senador Luiz EstevãO· alegou, em
diversas oportunidades que se encontrava afastado do comando de suas
empresas desde 1994. Após a aparição de documentos que comprovavam o
contrário, o Representado disse que os mesmos seriam comprobatórios de
atos compatíveis com o exercício de mandato parlamentar, o que seria
contestado por conhecidos juristas. .

I _DAS PROCURAÇÕE~ e K - DA LICENÇA NAS EMPRES..~S

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A defesa responde à suposição de que houve uma
tentativa de - simulação da venda do imóvel, com a apresentação de
documentos não autênticos, ao submeter tais documentos à perícia
documentoscópica elaborada pelo Instituto Del Picchia e pelo Prof. Carlos
Guido da Silva Pereira que concluíram que os documentos foram
confeccionados nas datas neles mencionadas.

16

Ainda segundo a Representação, o Senador Luiz Estevão
não se afastou do comando do Grupo OK durante o exercício do mandato de
deputado distrital, confonne comprova a procuração, datada de 18.05.1998,
dada pelo Representado na condição de sócio-gerente do Grupo OK, OK

S.Et--.iADü FEQEE,;l.L
C,~nSêihlJ de !.:tr,;;: e 02::0í'. r:_;:~.1::~e~lt3r
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o fato mais grave seria, porém, a comprovação de que o
Senador faltou com a verdade perante a· Comissão Parlamentar de Inquérito
do Judiciário, o que caracteriza a quebra do decoro parlamentar.

A defesa entende que neste caso, a Representação estaria
denegrindo as afinnações do Senador Luiz Estevão sem suporte em fatos
concretos, promovendo a inversão do ônus da prova e deSprezando o
princípio basilar da presllllção de inocência.

efetivamente a pagamentos feitos ao GOK pela compra dos terrenos em São
Paulo~ pois também não existem provas em sentido contrário, uma vez que a
CPI do Judiciário, após 9 meses de exaustivas investigações, solicitou ao
Ministério Público o aprofundamento da matéria.

~/l
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A Representação ne 2, de 1999, alega que o Senador
Luiz Estevão teria, por duas ocasiões, exercido pressão a órgãos

no sentido de' defender os interesses do Grupo Monteiro de Barros.

A Representação alega ainda que o Senador Luiz
Estevão teria iniciahnente negado tais encontros, mas tanto o Ministro
Adernar Ghisi quando o Dep. João Fassarela confinnaram em público o que
ocorrera.

19
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A defesa reconhece que o Senador Luiz Estevão teria
procurado o Ministro Adernar Ghisi para obter infonpação sobre a auditoria
que o TCU executava nas obras do TRT de São Pau1o~ mas na ocasião, o
Senador Luiz Estevão não exercia mandato de Senador nem de Depu~ado

Distrital.

CC,"1';2:n0 ée :>"::; e lJ9:~ro Pari:;msr.t2r

A razão~ segundo a defesa~ que levou o -Senador Luiz
Estevão a procurar o Ministro Adernar Ghisi decorreu do fato de o Senador
ser acionista de'grupo empresarial que era detentor de significativos créditos
contra o Grupo Monteiro de Barros, responsável pela obra.

A defesa arrola corno. testemunhas, os Ministros Marcos
Vilaça e Paulo Afonso, relatores dopiqcesso de auditoria, no sentido de
comprovar que o Senador Luiz Estevão jamais os procurou para tratar do
processo em questão.

De forma similar, a defesa reconhece que o Senador Luiz
Estevão procurou o Deputado Federal João Fassarela (pT-MG). Todavia, o
fez para tratar de assuntos relacionados a Justiça do Distrito Federal e não
de São Paulo.

S:::\AOU :~":::Df:~'~\:_

Ademais~ a atitude do Senador Luiz Estevão teria sido
provocada por uma reunião realizada no Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Terntórios, para a qual o Senador Luiz Estevão fora
convidado pelo seu Presidente, Desembargador Hennenegildo Fernandes
Gonçalves~ e que contou ainda com a participação do Desembargador
Corregedor Lécio Resende da Silva.

Nessa reunião~ o Senador Luiz Estevão fora informado
de que a preocupação fundamentaJ da Administração do Tribunal de Justiça

O Senador Luiz Estevão teria procurado o Dep. João
Fassarela no sentido de assegurar verbas no Orçamento da União que
garantissem o funcionamento dos Juizados Especiais de Brasília. A defesa
entende que tal atitude é perfeitamente compatível com as atribuições
políticas do Senador Luiz Estevão, uma vez que o assunto era de interesse
imediato de seus eleitores.

A defesa argumenta que se tratou de um único contato
cuja brevidade e desimportância podem ser esclarecidas pelo próprio
1Vfinistro Adernar Ghisi.

/"
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A defesa argumenta que os fatos
Representação ocorreram quando o Senador Luiz Estevão ocupava o
mandato de Deputado Distrital~ logo, tais acontecimentos estão fora da
alçada do Conselho de Ética do Senado Federal. SEN.~DO FEDER.A.L

CC:1selho d~ ::7;\.2 ':: Oec~iO

As tentativas de negar a realização desses encontros,
a Representação, também são afrontosas ao decoro parlaInentar e

teriam sido adotadas com o intuito de e\·itar a revelação de que o Senador
Luiz Estevão possuía interes~es nas obras do TRT de São Paul0-.

A 2' vez ocorreu quando o Senador Luiz Estevão teria
procurado o Dep. João Fassarela, durante a votação do Orçamento Geral da
União para o ano de 1999. O Dep. João Fassarela era o subrelator do Poder
Judiciário na Comissão Iv.lista de Orçamento.

A 1a ocasião em que ocorreram tais ações, o Senador
Luiz Estevão teria procurado o Ministro do Tribunal de Contas da União
Adernar Ghisi, para obter explicações sobre a auditoria que este tribunal
realizava nas obras de construção do fórum trabalhista de São Paulo. Nesta
ocasião, o Ministro Adernar Ghisi o teria orientado a procurar o relator
responsável pela auditoria.

Para amparar sua defesa~ citou parecer de conhecido
tributarista, no qual o parecensta discorre sobre a diferença entre evasão
tributária e elisão tributária. Assim, o Senador Luiz Estevão apenas praticou
a elisão, ou evitação, tributária, optando por uma forma juridica de negócio
que reduziu suas obrigações para com o Fisco.



,__---<1 DAS PRELIMINARES
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(fi. 30 da defesa).

"Ora, no caso presente. após 9 (nove)
meses de atividades farta e abundantemente
levadas à opinião pública pela mídia nacional. de
inúmeras sessões, diligências, escândalos,
depoimentos e debates. foram concluídos os
trabalhos investigatórios da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal,
instaurada pelo requerimento n. o 118 de 1999.

UExaustivos depoimentos foram prestados,
documentos requisitados e analisados, sigilo
bancário e telefônico de inúmeros investigados
foranl quebrados até que foram concluídos os
trabalhos investigatórios da CPI com a
elaboração de relatório final e a recomendação
de que todas as informações e conclusões
deveriam ôser encaminhadas ao Ministério
Público para que promova a responsabilidade
civil e/ou criminal dos responsáveis pelos atos
ilicitos aqui arrolados. conforme determina o
artigo 58, parágrafo 30 da Constituição Federal.

o referido relatório foi encaminhado à
lv/esa do Senado Federal. para conhecimenlo do
Plenário. como determina o R~gjmento Interno
daquela casa legislativa (arr. 150. RlSF)"
(fls. 33 da defesa).

<iA. representação contra o senador Luiz
Estevão imputando os mesmo fatos objeto do
relatório da CPI do Judiciário - que. repita-se à
exaustão, foi aceilo pela A1esa do Senado e

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito relativas às
irregularidades no Tribunal Regional do Trabalho da 23 Região.

Assim, argwnenta o Representado que, enquanto o
Ministério Público não concluir a sua apuração, a presente representação
não poderá ser analisada, já que significaria ill11 duplo processamento. Em
síntese, assinala a defesa, neste tópico, que:

/
/.~.í
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A defesa suscita a litispendência, por entender que o
processamento da presente representação não pode ser simultâneo à
apuração civil e criminal solicitada ao Ministério Público, concernente às

C(;:1~7:-!;i(; .~ -, ,:;, :'•. o,,

:-Çf2=~~_~2S_"~6fCLCj~

o Senador Representado argüiu em sua defesa quatro
preliminares, quais sejam: 1) litispendência, preexistência de processo
político em curso; 2) vício na expressão de vontade dos partidos políticos
que induz ilegitimidade processual ativa dos denunciantes para oferecimento
de representação; 3) renúncia tácita ao direito de representação; 4)
eX1emporaneidade da defesa oferecida antes de iniciada a instrução
probatória. Passo, a seguir, à análise de cada uma delas.

20

1. - Litispendência. Preexistência de processo
político~ f.!!!]Q

Como prova desses fatos, a defesa apresenta Declaração
do Dr. Silvano Bonfim, Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, firmada em 22.06.99.

consistia na garantia de recursos para o funcionamento de 60 (sessenta)
Juizados Especais, sendo necessária a construção de sedes para o
funcionamento de mais de 30 (trinta) desses juizados.

Ainda como prova de que o Senador Luiz Estevão jamais
intercedeu em favor do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a
defesa convoca o testemunho dos Presidentes e Relatores Gerais da
Comissão Mista de Orçamento de 1995 a 1998, respectivamente: Deputado
Humberto Souto e Senador Gilberto Miranda (orçamento de 1995); Senador
Renan Calheiros e Deputado Iberê Ferrerra (orçamento de 1996); Deputado
Sarney Filho e Senador Carlos Bezerra (orçamento de 1997); e Senador Ney
Suassuna e Deputado Aracely de Paula (orçamento de 1998).

11. VOTO DO RELATOR
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Ademais~ o Representado alega que a Mesa possui o
JUIZO de admissibilidade acerca das representações oferecidas contra
Senador Dor fato sujeito à perda de mandato, para assinalar que não houve

deste Órgão acerca da admissibilidade desta representação,
nem~ tampouco, houve, pela Mesa~ qualquer providência de natureza

quando do conhecimento das conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito. É o que se depreende dos argumentos da defesa,
assim destacados:

23
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(fi. 47 da defesa - grifo no original)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Conselho de ~:·i:·,-~;; i.);:;c:;:',:, ;"ai":amentar

"As comissões parlamentares de inquérito.
que terâo poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais. além de outros previstos
nos regimentos das respectivas Casas, serão
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
mediante requerimento de um lerço de seus
membros, para a apuração de/ato determinado e
por prazo certo, sendo~ conclusões. g.f!!!:.. Q
caso. encaminhadas !!Q Ministério Público. para
9E!. promova '!! resp0lÍsabilidade civil ou

~~~e DJ. i Cf Ci

Fls,_.d1.2.i.~=

A litispendência caracteriza-se, portanto~ pela
duplicidade de processos com as mesmas partes, a respeito do mesmo fato e
com o mesmo pedido.

Quanto à preliminar de 'litispendência', cabe registrar,
inicialmente, que para que esta reste configurada "e necessário que o
mesmo autor, invocando o mesmo fato, fomlule o mesmo pedido COJ1rra o
mesmo réu" (decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida--nos autos do
R.Crím. 1.245, DJU 30.03.79. p.

Na hipótese sob exame, o encaminhamento das
conclusões da Comissão Parlamentar 'de Inquérito ao Ministério Público
ocorreu, principalmente, em observância ao conteúdo do artigo 58, § 3° da
Constituição Federal, que detennina:

Com efeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui
poderes de instrução próprios das autoridades judiciais, mas não tem poder
para processar e julgar os respO:lsáveis pelas irregularidades~ porventura
identificadas em suas investigações. Assün, a Comissão Parlmnentar criada
para apurar irregularidades no Judiciário, ao detectar, de fato, a ocorrência
de atos ilícitos_ não poderia agir de outra maneira~ senão encaminhar suas

SENADO F~~Dr.7RAL

~~//,

Junho de 2000-

"Outra questão ainda é que, seja quem for
o autor da representação - entre os legitimados,
por óbvio -, ela será sempre submetida ao iuizo
de admissibilidade da MesQ. É o que impõe o
artigo 14 da Resolução n. o 20/93 do Senado
Federal, quando dispõe que

aprovado pelo Plenário - viola seu direito líquido
e ceJ10 de ser ver processar uma única vez pelos
mesmos faros. "

37 da defesa).

,oferecida a representação (...) será ela
inicialmente encaminhada. pela Mesa, ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(...) - fi. 27 da defesa.'

Ocorre que jamais a Mesa Diretora do
Senado se manifestou com relação ao exame de
admissibilidade da representaçào oferecida pelos
Partidos de Oposição. A questão é tanto mais
grave quando essa mesma Mesa, em decisão
colegiada. conhecendo do RelaTório da CP] do
Judiciário. requisiToU o aprofundamento das
investigações ao Ministério Público. entendendo
prematuro, naquele momento. à vista dos
elementos disponíveis. exercer mais que o poder.
mas o dever institucional de. ela própria.
encaminhar aquele processado ao Conselho de
Érica e Decoro Parlamenlar, conforme atribuição
constitucional-regimental. "

S[~'
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conclusões ao Ministério Público para responsabilização dos culpados.

Por outro lado, convém destacar que o presente
processo, de iniciativa de Partidos Políticos com representação, no
Congresso Nacional para cassação de mandato parlronentar, refere-se à
responsabilização política do Senador e não se confunde com a apuração
civil e criminal atribuída ao 1Vfinistério Público.

Não há, portanto, a alegada litispendência suscitada pela
defesa na medida em que as partes não coincidem (na ação civil/penal temos
o Ministério Público, enquanto que na presente representação, temos a
iniciativa dos Partidos políticos e da Mesa), o pedido é diverso (de um lado,
busca-se a responsabilização criminal e civil, de outro, a apuração política) e
os fatos, embora decorrentes das conclusões da Comissão Parlamentar de
Inquérito, não são idênticos, principalmente se considerarmos que 1@@ ª
caracterização da quebra de decoro parlamentar não ~ necessário ~ ª
prática atribuída ao Parlamentar~ tipificada como crime ou ~ tenha
causado um dano. basta 'apenas~ se91lI1do juizo fk seus pares. ofenda ª
imaQ:em ~ ªdÜmidade da Casa LeQ:isiativa da~ faca parte.

Sendo ass~ o recebimento da pre~~;' nte representação
prescinde da apuração atribuída ao :Ministério Público, a~ ... porque para que
seja deliberada perda de mandato não é preciso remeter-se ao cometimento
de um crime e, mesmo que haja crime, isto não resulta necessariamente em
punição política. E, ainda, mesmo que a conduta do Parlamentar seja
tipificada como crime no Código Penal, não se exclui o ato disciplinar de
sua Casa Legislativa, que possui natureza diversa da sanção penal. Neste
particular, vale registrar decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa
do acórdão assinala:

"Cassação de mandato de parlamentar (art. 55,
11, da Constituição Federal)
Ato disciplinar da competência privativa da
Câmara respectiva, situado g}!! instância distinta
da judiciária ~ dotado d! natureza diversa da
sanção penal, meSlno quando a conduta
imputada ao deputado coincida com tipo
estabelecido no Código Pellal
Pedido indeferido. ~,

(STF. MS-21443IDF. Tribunal Pleno. Relator
Ministro Octavio Gallotti. Publicado Dl 21/08/92).

SENADO fi:DERAL
Conselho de Ética e Decor~ Panarne=IILGl
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Quanto ao fato de a Mesa do Senado' Federal não ter
tomado qualquer providência disciplinar quando do conhecimento das
conclusões da Comissão Parlalnentar de Inquérito, vale lembrar que a
representação oferecida contra Senador por fato sujeito à pena de perda do
mandato pode ser promovida tanto pela Mesa quanto por partido político
com representação no Congresso Nacional, nos termos do artigo 55~ § 2° da
Constituição Federal, que dispõe:

Art. 55 - Perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

11 - cujo procedimenlofor declarado incompativel
com o decoro parlqm~ntar;

§ 2° Nos casos do~:)~Cisos I, II e f/7, a perda do
mandato será aéctclida pela Câmara dos
Deputados ou pelo Senado Federal, por voto
secreto e maioria absoluta, mediante provocação
da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso ~l,

assegurada ampla defesa.

Assim, embora a Mesa não tenha tomado, naquele
momento, qualquer medida de natureza disciplinar, não se pode excluir, de
modo algum, a competência constitucional dos partidos políticos de
proporem a abertura deste processo de cassação, já que, como se observa, o
dispositivo constitucional inserido no art. 55, § 2° atribuiu competência para
promover a abertura de processo de cassação de mandato parlamentar,
igualmente, a Mesa e aos partidos políticos com representação no
Congresso.

E, considerando, justamente, esta situação de igualdade,
não faz sentido, também, o arglUnento do Representado de que à Mesa
compete o juízo prévio de admissibÍlidade de toda e qualquer representação.
Em verdade, o artigo 14 da Resolução n.o 20/93, no qual o Representado
fundamenta esta alegação, dispõe:

Art. 14. Oferecida representação contra Senador
porfalo sujeito à pena 'de perda do mandato ou à
pena. de perda temporária do exercicÍO do

Quinta-feira 22 02473
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Assim, nos parece que a Mesa nao poderia obstaculizar o processamento de
representação promovida pelos partidos políticos.

"A Representação subscrita pelo PT PDT P5B.
PPS, PC do B. PJ.°" e Pi. em desfavor do Senador
Luiz Estevão, desacompanhada do alo de vOl1zade
parridária, nos termos de cada estaTura. enCOl1lra
se destituida de substrato fonnal para poder, nos
termos do § 20 do ano 55 da COnstiruição. dar
inicio ao procedimento de que traIa o an. 15 da
Resolução n. o 20. de 1993. devendo. anres. ser
recebida como a denúncia de que traia o art. 17
da mencionada Resolução. a ser encaminhada ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com

Demais disso, interpretar o referido art. 14 da Resolução
20/93 nos tennos pretendidos pelo Senador Representado, significaria
submeter à Mesa a admissibilidade, inclusive, das representações de sua
iniciativa, o que seria um contra-senso.

C~ilS2:':o: dê ~>o:'J .::: ü~·: o; '- ::'zriamêl'1tãT

7) Cu roto. ~oo ~ ; Cf q
~~ __._.__l'--L-...:-
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Desta forma, conclui-se que o juízo de admissibilidade
de repres~ntação oferecida contra Senador, por fato sujeito à pena de perda
de mandato, proposta pela Mesa do Senado ou por partido político com
representação no Congresso Nacional, será efetuado por este Conselho de
Ética e de Decoro Parlamentar.

Em face destas considerações, entendo que o
processamento da presente representação prescinde das apurações atribuídas
ao Ministério Público, razão pela qual opino pela rejeição desta preliminar.

o Senador Representado, nesta preliminar, argüi vício na
expressão de vontade dos partidos políticos, sob o fundamento de que esta
representação, uma vez desacompanhada de ato de vontade parridária~
deveria ter sido recebida Como denúncia e processada em confonnidade com
o disposto no art. 17 da Resolução n.° 20/93. Para tanto, apresenta os
seguintes argumentos:

,-,~--//p/

~~

Como se vê, este dispositivo determina apenas o
encaminhamento pela Mesa ao Conselho de Ética de---representação
porventura oferecida contra Senador \ por perda de mandato e,
expressamente, excepciona as hipóteses disciplinadas pelo art. 17, quando o
processo tem origem no próprio Conselho. Dispõe o mencionado art. 17:

§ 3° Considerada procedente denúncia por fato
a medidas previstas nos art. 8° e 9°, o

Conselho promoverá sua aplicação, nos tennos ali
estabelecidos. Verificando tratar-se A,o in-f1l"''Jl~iiA~

mandato, aplicáveis pelo Plenário do Senado,
será ele inicialmente encaminhada, pela Mesa, ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
ressalvadas as do art 17, auando do
processo tem orif!em no Conselho.

26
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Art. 17. Perante o Conselho de.· Erica e Decoro
Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidas,
por qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa

denúncias relativas ao descumprimento,
de preceitos contidos no regimento

Interno e neste Código.

Caso a Mesa possuísse, como alegado pelo
Representado, o juizo de admissibilidade sobre toda representação, o
processo iniciado no Conselho, decorrente da procedência de denúncia,
deveria retornar à Mesa para exercício deste juizo preliminar. Entretanto,

disposto no art. 17, no caso de representação para perda de lnandato
no Conselho, observar-se-á o procedimento disciplinado pelo art.

15 da Resolução fi 20/93~ não sendo, em momento algum, submetido à
análise da Mesa para sua admissibilidade.

Além da exceção constante do art. 14 da Resolução n. c

20/93; entendo que a Mesa não detém este juizo prévio de admissibilidade~

também, fato de, como já se disse, encontrar-se, no que tange à
legltmlld.'id.e para promover este processo politico~ em situação de igualdade
com os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional.

SENADO :=ED :':'RJ\~ ..
Conselho de f::tCZl e ~:~o:.:'

~N°D.1.-_7,_/3-9-
ris ~_;j~~{I _
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inconstitucionalidade propostas com fimdamento no art. 103, VIII da CF, os
partidos políticos com representação no Congresso Nacional são
representados pelos respectivos Presidentes, independentemente de
prévia audiência de qualquer órgão partidário. É o que se observa pelo
trecho da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADllv1C-I096!RS,
cujo relator Ministro Celso de Melo, considerou:

Ora, se na propositura das ações diretas de
inconstitucionalidade, nas quais se pretende, perante o Supremo Tribunal
Federal, a nulidade de texto legal votado e aprovado pelo Congresso
Nacional, prescinde-se da anuência de qualquer órgão partidário, com mais
razão, esta anuência toma-se dispensável no presente caso, principalmente
se considerarmos que os próprios representantes do Partido na Casa
Legislativa participarão do processo de perda de mandato, votando, em
Plenário, pela procedência da cassação ou pelo seu arquivamento, nos
termos do art. 55, § 2° da Constituição FederaL

"(.)
HP~~~M~OfflOa~U~DO~RnDO
POLÍTICO NA AÇÃO DIHTA.
O Partido Político, nas ações diretas de
inconstitucionalidade ajuizadas perante o
Supremo Tribunal Federal, e representado pelo
Presidente de seu Diretório Nacional,
independentemente de prévia audiência de
qualquer outra instância partidária, exceto na
hipótese de existir prescrição de ordem legal ou
de caráter estatutário dispondo em sentido
diverso. "
(Ação Direta de Inconstitucionalidade - Medida
Cautelar. Relator Ministro Celso de Mello.
Julgado em 16/03/95. Tribunal Pleno. DJ
22/09/95.

Ainda que assim não fosse, cabe registrar que a Mesa do
Senado Federal, na qualidade de órgão iguahnente competente para
promover o processo de cassação de mandato (art. 55, § 2° da CF), ao
encaminhar a representação dos Partidos Políticos ao Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, por manifestação favorável de 4 (quatro) dos 7 (sete)
Senadores que a compõem~ teria suprido o suposto vício na representação
dos partidos políticos.

:1'

':"'

.J

i (

Junho de 2000-
vistas a adoção de medidas preliminares, bem
como providenciar as diligências que entender
necessárias. " (fls. 52"53 da defesa)
"Só então, encerrada a apuração preliminar, o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por
deliberação de seus membros, na fomza do
parágrafo 3° do artigo 17 da Resolução n. o 20/93.
verificará a procedência da denúncia, decidindo
por seu arquivamento ou, do contrário.
aplicando, no limite de sua atribuição, a
penalidade de censura ou advertência (arts. 8° e
9), ou, tralando-se de hipótese de perda
temporária ou definitiva do mandato (arts. 10 e
11), cOl1volando-a em Representação do próprio
Conselho (art. 13) e encaminhando-a à Mesa do
Senado para que exerça o juízo prévio de
admissibilidade de instauração do processo
polftico judicialifomle (art. 15). Somente a partir
da decisão da lv/esa encaminhando a
representação ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou determinando investigações na
fon1la do art. 19 RlSF éque terá início o processo
de cassação propriamente dito." (fls. 54/55 da
defesa).

"...não se pode admitir, por mais que se sustente
a natureza política do processo de cassação, que
pa71icipem do julgamento da representação para
perda do mandalO membros de Partido PolítiCO
especialmente empenhado na obtenção do
resúltado preTendido, colecionando documentos e
pareceres para /àbricar a acusação e
empenhando-se em obter a adesão. de outras
agremiações à iniciativa francamente promovida
pelo Partido dos Trabalhadores. "

28
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Quanto à representação dos partidos políticos pelo seu
presidente, cabe destacar posição do Supremo Tribunal Federal no que tange
à representação partidária na ação direta de inconstitucionalidade. Em
verdade, o Excelso Pretório considera que nas ações diretas de
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..... caso houvesse divergência quanto à sugestão
de encaminhamento do Relatório da CPI do
Judiciário ao Ministério Público Federal para
aprofundamento das investigações, na forma do
artigo 151 do Regimento Interno - sugestão essa
encampada pela Mesa na forma do artigo 19 da
Resolução n. o 20/93 -, deveriam os Partidos de
Oposição apresentar declaração de voto
recomendando adicionalmente à Mesa do Senado
o encaminhamento imediato daqueles papéis
como representação para a perda do mandato do
Senador Luiz Estevão, na forma do artigo 13 do
Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Todavia, como não o fizeram naquele momento.
aderiram integralmente àquele relatório e ao
encaminhamento de providências nele sugeridas.
renunciando ao oferecimento de posterior nova
representacão contra o Senador Luiz Estevão por
fatos que já eram conhecidos à época da
aprovação do Relatório e a eles relacionados,
antes de concluídas as investigações requisiradas
ao Ministério Público e, porranto. antes de
finalizar o processo que não fora arquivado ou
extinto. ."
(fls. 58/59 da defesa)

SENADO FEDER:<~
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Neste tópico~ a defesa considera que o relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito foi submetido à votação do Plenário do
Senado Federal, nos termos do art. 150 do Regimento Interno desta Casa~
sendo que, naquela oportunidade~ os partidos de oposição concordaram com
o seu encaminhamento ao Ministério Público, sem qualquer recomendação
ao Conselho de Ética. Nesse particular, a defesa argumenta que:

Quanto a esta argüição, cabe, antes de tudo~ ressaltar que
o art. 150: do Regimento Interno do Senado Federat determina que a
Comissão Parlamentar de Inquérito, ao ténnino de seus trabalhos, enviará
seu relatório e conclusões à Mesa, para conhecimento do Plenário. As

~/

Junho de 2000
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No que conceme à participação, neste processo
dos membros dos Partidos Políticos que propuseram a

Representação;> convém destacar que o processo de perda de mandato por
quebra de decoro é um processo de natureza política, considerando-se a
imagem e a homa da própria instituição independentemente de posição

político-partidária.

E~ ainda, se considerássemos o alegado impedimento dos
melnbros dos Partidos representantes, poder-se-ia questionar~ também, a
participação~ neste processo~ dos parlamentares integrantes do mesmo

do Representado.

Desta fonn~ tendo a 1vlesa do Senado Federal, após
deliberação favorável da maioria de seus membros, concluído no sentido de
processar a representação oferecida contra o Senador Luiz Estevão, e
possuindo este órgão competência para também dar início a este processo
disciplinar, o suposto vício na representação dos Partidos, se de fato
existisse, estaria sanado.

Sendo assim~ entendo pela rejeição desta oreliminar.

SENADO :=EDER,i:,i
Conselho dE: ~:':«: ~: D8'-·..';·~: - ~;!:)m€ntar

Rf'P ~~~ -..Q~--_ .. ..'~
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Ademais~ o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar~ em
observância ao disposto no art. 23 da Resolução n.o 20/93~ deve observar
em sua composição o pri11cípio da proporcionalidade partidária.

Não compete à Mesa, pelos motivos já explicitados no
item anterior, o juízo de admissibi1idade sobre as representaç.ôes oferecidas
para cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Sendo assim,
por igual razão;> não poderia este Órgão deixar de receber a representação
sob exame e de encaminhá-la a este Conselho de Ética.

Neste particular, como já se disse, a Mesa e os Partidos
Políticos estão, no que se refere à propositura de processo de cassação
contra Senador por quebra de decoro parlamentar, em situação de igualdade,
por determinação do próprio texto constitucional, no dispositivo inserido no

artigo 55, § 2°.

Portanto, não configurado qualquer vício na expressão de
vontade dos partidos políticos, a presente representação deve ser recebida

/ como tal e processada em confonnidade com o art. 15 da Resolução n.o
./ 20/93.

02478 Quinta-feira22



alegações escritas (an. 406 do CPP), anteriores
ao exame da procedência da representação pelo
Conselho.
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An. ]5. Recebida a represeI.. ão, o Conselho
observará os seguintes procedimentos:
1 - o Presidente do Conselho. sempre que
considerar necessário, designará três menlbros
titulares do ll1eSnlO para compor Comissào de
Inquérito. destinada a promover as devidas
apurações dos fatos e das responsabilidades:
11 - constituída ou não. a Comis.)·ão refenda no
inciso anterior. será oferecida cópia da
representação ao Senador, que terá o prazo de
cinco sessões para apresenlar defesa escrita e
provas:

lI] - esgotado o prazo sem apresenTação de
defesa, o Presidente do Conselho nomeará
defensor dativo para oferecê-la. reabrindo-lhe
igual prazo:

Ainda. apenas dando .prosseguimento à
argumentação, na hipótese - que se reputa
remota e absurda - de o conselho concluir pela
procedência da representação, caéeria ainda ao
senador Luiz Estevão o direito de ser ouvido (an.
465 do CPP) pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, por ocasião do exame da
matéria, e pelo Plenário, antes da votação do
projeto de resolução para a declaração da perda
temporária ou definitiva do mandato, invocar
testemunhos· relevantes à matéria (art. 468) e _
afinal- apresentar defesa oral (art. 472). 11

Quanto à aplicação do art. 33 do Regimento Interno do
Senado Federal (aprovado pela Resolução n° 93, de 1970), cabe registrar
que, sendo a Resolução 20/93 posterior à Resolução que aprovou o
Regimento Interno, e regulando o processo disciplinar de maneira diversa
daquela constante do Regimento, concluímos pela revogação tácita dos
dispositivos que tratam do processamento de Representação contra Senador
~onstantes da Resolução 93/70. Assim, o presente processo disciplinar deve
ser regido pejo art. 15 da Resolução 20/93, que dispõe:

/
~:

./
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Pretende, ainda, o Representado, às fls. 62/63 da defesa~

a aplicação do meSlno procedimento adotado pelo Tribunal do Júri:

"Portanto~ aqui no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar. tal qual peranTe o jui: da
pronúncia. deve ser assegurado ao Senador Luiz
Estevão o direito de ser ouvido (art. 394 do CPP).
apresentar alegações escritas, arrolar
testemunhas (art. 395 do CPP) e requerer
diligências (art. 399). podendo intervir na
produção da prova e oferecer documentos.
Encerrada a instrução. após parecer do Relator,
poderá o Senador Luiz Estevão oferecer novas

SENADO F::.D~RAL

Conselho ~~: :

--RG-~ ,_QJ-
.:? ~~ }-

4. - Extemporaneidade da defesa oferecida antes de
iniciada! instrução probatória

32

conclusões da Comissão Parlamentar não foram submetidas à aprovação do
Plenário~ como pretendeu sustentar o Representado.

A defesa considera que~ no caso da Resolução n.o 20/93
restar lacunosa, há que se buscar a aplicação supletiva das normas
constantes do Regimento Interno desta Casa (art. 33) e do Código de
Processo Penal, assegurando-se ao Senador a ampla defesa.

Neste sentido, a apuração desenvolvida pelo Ministério
Público, para responsabilização civil e criminal pelos atos ilícitos
identificados nas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, não
iInpossibilita o processamento da presente representação, cuja competência
é privativa desta Casa Legislativa. Por este motivo, rejeito, também, esta
preliminar.

Entretanto, ainda que o Plenário tivesse aprovado as
conclusões da Comissão Parlamentar de lnquérito~ tambéln nesse aspecto,
SelTI razão o Representado~ na medida em que, como já se disse, as
providências solicitadas ao Ministério Público referem-se à
responsabilização civil e/ou criminal pelos atos ilícitos identificados pela
Comissão Parlamentar~ enquanto que, a presente representação diz respeito
à responsábilização política do Senador.

I

------:/'
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parlamentar por
ponto de

da uUVOCaCIG, a
das Casas do

a adrnissão deste na tribuna. O
processo de perda de' mandato não é
adlnl1'lrlstratrvo. nem judicial, mas político. sendo
regido.l!.Q!.!1!l.!..!!1!!:. 'interna corporis'. Mesmo no
campo jurisdicional em que se tem o advogado
como ind)spensável à adminiSlraçtio. _da justiça _
artigo 133. Capítulo III - 'Do Poder Judiciário' _
da Constituição' Federal, é possível encontrar
recursos que não ensejam a sustentação da
tribuna, sem que, com isto, a norma restritiva
possa ser tida como merecedora da pecha de
inconstitucional. Tanto quanto possível, deve ser
preservada a disciplina do funcionamento dos
órgãos dos Poderes da União, buscando-se, dessa
fon11 a, a eficácia da cláusula constitucional que
lhe é inerente - da harmonia e independência. A
solução emprestada ao processo político de perda
de mandato não obstaculiza o acesso ao
Judiciário, cuja atuação se faz, sob o ângulo da
legalidade, com a inestimável colaboração do
profissional da advocacia.
(STF. MS-2136üIDF. Tribunal Pleno. Relator do
Acórdão Ministro Marco Aurélio. Publicado no DJ
de 23/04/93)

~h . ~ ..._í.~ •••••
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AssiIll; a tese sustentada pela defesa de que o
procedimento a ser adotado por este Conselho deva ser semelhante àquele
utilizado pelo Tribunal do Júri (fls. 62/63 da defesa), não possui suporte

e contraria os dispositivos constitucionais e regimentais que conferem
independência e exclusividade; a esta Casa, no processamento disciplinar de
seus membros. Este processo possui natureza política e rege-se por normas
"interna cOlporis·'.

Quanto ao requenrnento do Senador para que lhe seja
concedido o direito de manifestar-se perante a Comissão de Constituição e
Justiça, cabe esclarecer que, além de esta intervenção não se encontrar
prevista na Resolução n. o 20/93, o exame a ser procedido pela referida
Comissão de Constituição e Justiça reSUlTIe-Se à análise dos aspectos
constitucional.. le2al ~ jurídico deste parecer. Considero; ainda, que a não

A

~ :

Junho

defesa - Parfamenlar- Perda de mandato
- Representação por advogado no âmbiro da
Câmara dos Depu!ados ou do Senado FederaI 
Sustentação da thbuna. A expressão

contida no par. 2° do artigo 55 da
Constituição Federal não encerra,
necessariamente, a representação do

SENADO FEDERAL
Conselho de r=tic<; e Decoi"Cl f'3rtâfT'l~~tar

IV - apresentada a defesa, o Conselho ou, quando
for o caso, a Comissão de Inquérito, procederá as
diligências e a instrução probatória que entender
necessárias, findas as quais proferirá parecer' no
prazo de cinco sessões ordinárias do Senado,
salvo na hipótese do art., 19. concluindo pela
procedência da representação ou pelo
arquivamenTo da mesma, ofer.ecendo-se. na
primeira hipótese, o projeto de resolução
apropriado para a declaração da perda do
mandato ou da suspensão temporária do
exercício do mandalo:
V - em caso de pena de perda do mandato, o
parecer do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar será encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos
aspectos constitucional, legal e jurídico, o que
deverá ser feito no prazo de cinco sessões
ordinárias:
~7 - concluída a tramitação no Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar e na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, será o
processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma
vez lido no Expediente. será publicado no Diário
do Senado Federa! e distribuído em avulsos para
inclusão em Ordem do Dia.

34
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o processo de perda de mandato parlamentar não é
administrativo, nem judicial, mas político e encontra-se regido pelas normas
internas desta Casa Legislativa, sendo que as nonnas de direito processual
penal deVelTI ser aplicadas subsidiariaIllente. Neste particular, inclusive,
convélll destacar decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao
processo de perda de mandato parlamentar:

./

~/

~~
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1. - Dos Fatos Anteriores ao Mandato
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Por fim, na última fase, o processo, instruído pelas
manifestações do Conselho de Ética e da Comissão de Justiça~ será
submetido ao Plenário, que o examinará ao influ.xo das conveniências
partidárias e do interesse maior da instituição, num julgamento, este sim, de
natureza eminentemente política.

A este Conselho, como primeiro estágjo, cabe fazer a
triagem inicial, de avaliação da consistência das denúncias; incumbindo-lhe
propor a punição que entender cabÍvel~ num julgamento mais de natureza
Inoral do que legal.

recursais~ foram instituídas com funções diferentes, vale dizer~ com esferas
de competência que não se confundem.

Na etapa seguinte, caberá à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania aprofundar o exame dos aspectos legais, doutrinários e
jurisprudenciais da matéria, numa apreciação, portanto, predominantemente;
senão exclusivamente, de caráter juridico.

No caso ora em apreciação, os fatos apurados pela CPI
do Judiciário revelaram indícios veementes do envolvimento do
Representado no esquema fraudulento da construção do IRT de S. Paulo,
em conluio com ojuiz Nicolau dos Santos e o empresário Fábio Monteiro de
Barros Filho, o primeiro, no momento, foragido da Justiça, e o segundo, ora
recolhido à prisão. Esses indícios se sucederam desde a licitação eivada de
irregularidades, que uma de suas empresas perdeu e não cuidou
efetivamente de anular, passando pelos negócios nebulosos do seu grupo
empresarial com a construtora, pelos seus contatos telefônicos com o juiz
Nicolau dos Santos, pela abordagem de um membro do TeU; para se
infonnar de processo referente à construção (leia-se declaração, nos autos,
do ministro Adhemar Ghisi)~ até sua interferência, já senador eleito, junto a
um dos relatores adjuntos da Comissão Mista de Orçamento, em favor da
manutenção de recursos destinados àquela obra. Somente excesso de
ingenuidade ou, ao contrário, elevada dose de cinismo, levaria alguém a
duvidar que existiu~ desde o início~ entre o Representado e a Construtora
Incal, urna sociedade de fato, clandestina, para beneficiar-se do comprovado
supeIfaturamento da construção.

;/
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Antes de tudo, parece-me necessário, con1 o objetivo de
aclarar o papel deste Conselho, tecer considerações breves, a respeito da
normatização dos procedimentos a serem obedecidos na hipótese de
violação mais grave do decoro parlamentar, pUIÚvel com a perda do
lnandato, tal como previsto na Resolução nQ 20, incorporada ao Regimento

desta casa.

Conse!rlo .-.1.-. ~' ~ ~):'-.' •.••

_.Kff_._' ' Ql..,.
Rs. J<.t <.; J
~

o referido diploma legal criou este colegiado, COlTIO

instância obrigatória, juntamente com a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos processos de cassação de mandato, antes do pronunciamento

final do plenário.

Como nada é gratuito ou inútil, pum texto legal, conclui
se que as duas instâncias, sem subordinação hierárquica e, portanto, não

S~i·'·~"\C/~_· ~~·-::L~lE~.:·i_

manifestação do Representado perante a Comissão de Constituição e Justiça
não ofende o seu direito de ampla defesa.

Portanto, no que concerne a este pleito (solicitação de
oportunidade de defesa oral), entendo, de igual modo, que esta Casa não
prevê este tipo de intervenção, o que, também, não significa desrespeito ao
seu direito de defesa. Nesse sentido, inclusive, trilhou o Supremo Tribunal
Federal na decisão antes mencionada. -- ...

Quanto às diligências detenninadas por este Conselho e a
instrução probatória procedida, vale registrar que a defesa teve
conhecimento de sua realização, interveio na sua produção, além de ter tido'
oportunidade de manifestar-se acerca de suas conclusões.

No que respeita ao processo disciplinar para cassação de
mandato, de natureza política, deve reger-se pelas~ internas desta
Casa, aplicando-se subsidiariamente as normas de direito processual, de
modo a assegurar-se ao Senador Representado o direito à ampla defesa.

Assim sendo, não obstante se reconhecer a validade do
fundamento aduzido, este não enseja a interpretação e a aplicação desejadas
pela defesa, de sorte que opino, também, pela rejeição desta preliminar.

;/
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Vale assinalar, por último, que o Representado, no
lnomento, tem o seu patrimônio pessoal e de suas empresas bloqueado, por
força de decisão judicial que decretou a indisponibilidade de seus bens, no
bojo de uma Ação Civil Pública em tramitação no Fórum de São Paulo.

SENADO FEDERAL
ConselhO de ::tica e Decoro Parlamentar

~N°C~ f~
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Conquanto não tenl1a sido objeto da Representação, não
se pode ignorar, como se não existisse, a denúncia oferecida ao Supremo
Tribunal Federal~ pela Procuradoria Regional Eleitoral, contra o
Representado, por conduta delituosa, incurso no crime' de falsid~de

ideológica, que motivou pedido daquela Corte a esta casa., mediante o
expediente n° 69/R, de 8 de fevereiro do corrente ano, para dar curso à
competente ação penal.

Registre-se, ainda, que o Senador LUIZ Estevão é alvo de
outra denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no Distrito
Federal, em 1° de outubro de 1998, por crime contra a ordem tributária,
agora no Supremo Tribunal Federal, aguardando diligência requerida pela
Procuradoria Geral da República, em 10 de março de 2000.

Cabe indagar se, por suspeito de tais práticas, o Senador
é passível de punição, nesta Casa, considerando-se que os ilícitos ocorreram
anterionnente à conquista do mandato de que é detentor.

Uma exegese literal, tanto da Constituição Federal
quanto da Resolução n° 20: parece indicar que um senador somente será

intemamente7 por atos contelnporâneos ao exercício do mandato.
Ulna interpretação menos restritiva, de cunho racional e teleoIógico, tendo
em vista o caráter finalístico do comando legal, poderá conduzir ao
entendimento de que fatos anteriores, pela sua gra\'idade, poderão refletir-se
no mandato e suscitar punição~ na medida em que ferem a dignidade da
instituição.

Além destes, outros fatos poderiam ser mencionados, a
demonstrar que a freqüência com que o nome do Senador aparece como
suspeito de envolvimento em ilícitos penais, causam graves danos à sua

/ .., reputação, a ponto de perturbar o seu desempenho parlamentar. Tome-se

-(// corno exemplo o constrangep.?Jo ~~~~.?i,~, ~a,,,s);a.,-~l):~~ indicação para
~ - uma das sub-relatonas da ªomlssao 1vhsta de Orçamento. FOI tamanha a

reação de parte da sociedade, e tão grande o desconforto de deputados e
senadores~ que ele se viu compelido a renunciar ao posto. O fato evidencia
que já lhe faltam condições para exercer o mandato à plenitude.

afinna:
Em outra passagem do referido laudo (fls. 6), o mesmo

Em sua defesa, o Representado anexou- dois laudos
que concluem pela validade dos papéis. No entanto, o perito

Leonardo Rodrigues, contratado pelo Senado, a requerimento deste relator,
e em resposta a indagação, por escrito, que lhe fiz, se é possível afirmar,
sem margem de que determinado documento foi feito na data que
nele consta, respondeu no laudo anexado aos autos:

"Afirmar que ele foí produzido na data que
nele consta, não é possível, como já
esclarecemos. Pode-se afirmar com certeza
razoável que ele não foi produzido naquela data,
sendo anterior ou posTerior a ela, pela presença
de anacronismos. "

SENADO FEDEP..AL

resultados das
autenticidade e pelo menos
os métodos atuais, somente tênl valor

optarem inautenticidade e
dos dOCU111elltos examinados,

presença de allacronislnos. As opções
e somente

indício, em

Conseino de ~tir:: - ~::::crc P;~!:ai:i€:n~2r
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Durante os trabalhos da CPI do Judiciário, o Senador
ustificar os mal explicados negócios entre o grupo OK e o grupo
) de Barros, com a apresentação de docrnnentos sem registro
Exatamente pela ausência dessa garantia de autenticidade, tais
:05 formTI questionados pelos autores da Representação

__~Aada a este Conselho,

Não tendo, assim, os laudos periciais, valor probante,
fica a dúvida quanto à autenticidade dos papéis: e pennanece a suspeita,
sustentada em fortes indícios, de que o Representado, antes de se eleger,
participou e se beneficiou do desvio de dinheiro público, ilícito penal ora em
fase de investigação pela Procuradoria Geral da República e objeto de Ação
Civil Pública e de ação criminal no fórum de S. Paulo

J'
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"Na situação apreciada, não se trata da
liberdade de pensamento no exercício da função
legislativa, e sim de supostos ilícitos, que terianz
sido praticados antes, mas que se refletem /lO

exercicio do mandato.
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o texto da Constituição, aliás, ao cuidar
da perda de 11Ulndato, alude a 'procedimento'
que for declarado incompativel com o decoro
parlamentar, com amplitude suficiente a não
permitir que o formalismo exagerado estrangule
a realidade. E a Resolução 11° 20 de 1993, do
Senado, que institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar, criando a 'declaração de atividades
econômicas Oil profzssionais', a ser apresentada
às comissões, abrange as atividades 'atuais Oll

anteriores', o que indica que estas podem servir
à caracterização do procedimento do Senador.

Ora, as ações que concerne1'!l ao decoro
parlamentar eà previsão de perda do mandato
devem ser, em tese, contemporâneas ao exercício
da função (art 55, 11 e § ]0 da CF)..Não há
negar, porém, que atos e fatos passados,
sobretudo se recentes a depender de sua
natureza e circunstâncias, podem projetar-se /lO

tempo e alcançar e perturbar o procedimento do
parlamentar - e atingir a instituição. (...) É que
atos e fatos podem situar-se num dia
determinado, e seu efeitos se prolongarem
diferentemente, com reflexos diversos sobre as
pessoas nele envolvidas, e à feição de
continuidade.

Assim, parece-nos, há de interpretar-se a
Constituição e sobretudo quanto~ a pril'ilégios
parlamentares, ressalvadas as garalltias de
ampla defesa e a liberdade de análise e crítica.
como escreveu João Mendes ]\ieto, 'a ~'erdade

jurídica está na conexão do conceito de direito
com a sua finalidade (Rui Barbosa e a Lógica
Juridica, 2a ed, Etl Saraiva, SP, 1949, p. 58),

SENADC FEDER:'·.L
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Jurisprudência interna não existe~ wna vez que não há
antecedentes de punições aplicadas a senadores, salvo a recente censura
iInposta por este Conselllo a dois membros da Casa. Na Câmara dos
Deputados, que poderia ser invocada por analogia, todas as cassações de
mandatos ocorreram em decorrência da atos praticados no exercício dos
mesmos. Entretanto: no caso do deputado Jabes Rebelo~ que resultou em
cassação, a figura delituosa - fornecimento de carteira funcional "fria': a um
parente - que poderia ter sido punida com suspensão: acabotl-resultando na
sanção máxima por força da vida pregressa do parlamentar. Embora tenha
este negado a autenticidade da sua assinatura na carteira, e mesmo em face
de laudos periciais divergentes, ainda assim o plenário da Câmara não lhe
deu o beneficio da dúvida e cassou-lhe o mandato, motivado pelos seus
antecedentes, pontilhado de passagens por inquéritos policiais e processos
penais. Dir-se-ia que a falta menor, contemporânea: foi o pretexto legal para
a punição pelos fatos anteriores, mais graves.

~I~

À época~ na apreciação das representações contra o
Senador Emandes Amorim, o eminente Senador Josaphat Marinho exarou
alentado parecer, do qual me pennito pinçar os seguintes trechos:

SENADO ;:EDERAL

No Senado, o único precedente ocorreu na legislatura
passada~ quando das representações feitas à Mesa do Senado, pelas
bancadas do PSDB e do PI, solicitando a apuração de denúncias contra o
Senador Ernandes Amorun, veiculadas pelos meios de cOlnunicação.
Encaminhados à Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania, em forma
de consulta, sobre os procedimentos a serem adotados, teve como relator o
então Senador Josaphat Marinho, que recenternente~ como advogado~ emitiu
parecer opinando pela inadmissibilidade de processo interno contra o
Senador Luiz Estevão, por entender que o correto seria .àguardar o
pronunciamento da Justiça.

Da mesma forma, no caso do deputado Hildebrando
Pascoal, oficialmente sua cassação não se deu pelos crimes que lhe são
atribuídos, todos acontecidos antes da sua eleição. O pretexto legal foram
alguns bilhetes do deputado a pessoas acusadas de crimes: como
recomendações a autoridades, que o parlamentar procurou justificar como
favor a eleitores, à semelhança do que fazem todos os parlamentares,
segundo ele. Essa foi a única falta comprovada do deputado, no decorrer do
seu mandato, e a razão alegada para sua cassação. Toma-se claro, no
entanto, que ele jamais seria cassado apenas por esses bilhetes, não fora sua
vida pregressa e a sua reputação, incompatíveis com a dignidade da casa
legislativa a que pertencia.

. ';/1/
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Sendo assim, o episódio é comprometedor. Seria natural
que um parlamentar de S. Paulo, antes da divulgação do escândalo, buscasse
recursos para uma obra em seu estado. Mas é inusual que um congressista
diligencie à procura de verbas para unidade da federação que não
representa, a menos que seja movido por interesse pessoal. Pior ainda se
investigações posteriores, feitas pela CPI do Judiciário, revelaram indícios
veementes de envolvimento do parlamentar com o desvio de dinheiro

carreado para a obra. Então, sua interveniência na Comissão de
Orçamento adquire UII1a gravidade que me dispenso de comentar, por
caracterizar abuso das prerrogativas parlamentares em proveito próprio.

Registre-se~ ainda, que a insistência do Representado em
negar sua participação no episódio constitui lamentável infração de natureza
ética:

SENADO FEDEPAL

A Representação acusa ainda o senador de haver
pressionado e intimidado funcionários que serviram à CPI do Judiciário. Em
sua defesa, o Representado diz que apenas procurou resguardar suas
empresas, abaladas com o vazamento de informações sigilosas enviadas à
Comissão e divulgadas pelos meios de comunicação.

Não há dúvida, portanto, de que o Representado
procurou' o deputado, para tratar de dotações orçamentárias. Quanto a isso,
ambos concordam7 mas divergem no que tange à abrangência do assunto
tratado, com o Representado afinnando que falou apenas da alocação de
recursos para órgãos judiciários de Brasília, e o deputado sustentando que
ele postulou, também e principalmente, verbas para o IRI de S. Paulo.
Seria a palavra de um contra a de outro, sem valor probatório, não estivesse
a versão do deputado amparada em prova testemunllal, razão consistente
para tomá-la como verdadeira.

vezes pelo Representado, que tentou convencê-lo a mudar seu parecer,
como relator-adjunto, na parte que recomendava redução drástica da
dotação orçamentária para a referida obra. Invocou o deputado o testemunho
de um dos assessores da CMO, sI. Fábio Chaves Holanda, o qual, elTI
resposta a questionário da defesa, confinnou o depoimento do parlamentar.
O Representado, em sua defesa, admite ter conversado com o deputado, mas
para tratar exclusivamente da alocação de recursos para instalação de
juizados especiais no Distrito Federal, a pedido de desembargadores do
Tribunal de Justiça local, negando que tenha tratado da obra de S. Paulo.

'//

Junho

vista do exposto, votamos
admissibilidade do processo

apurar os fatos atribuidos ao
Senador Ernandes Amorim, à base das

Partido da Social
Democracia Brasileira e nelo Partido dos
Trabalhadores

porque assim não se desvincula a norma dos
fatores reais que lhe dão conteúdo social e ético
válido. "

E depois de outras considerações, concluiu:

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Deste modo, a única manifestação de um órgão do
Senado, a respeito da punibilidade de um parlamentar por fatos acontecidos
antes do exercício da ftLl1ção legislativa, foi o pronunciamento favorável da
CC], ao acolher o parecer do ilustre Senador Josanhat Marinho.

A um senador diplomado, lnas ainda não empossado, a
atribui prerrogativas e impedimentos inerentes à função

parlamentar, como se já estivesse no exercicio do mandato. Foi nessa
condição que o Representado, em janeiro de 1999, procurou influenciar wn
membro da COlnissão Mista de Orçamento, com o objetivo de assegurar

recursos para a obra do IRI de S. Paulo.

2. -

Confonne depoimento escrito, constante dos autos, o
João Fassarella confinnou que naquele mês foi procurado duas

SEi·~.~D() fEDERAL
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Posterionnente, por maioria de votos, o plenário decidiu
arqUlv~ento das representações, não pela anterioridade dos fatos 

questão que não apreciou - mas por entender inconsistentes as acusações

contra o Senador.

Este parecer, do ilustre Senador e junsta Josaphat
Marinho, foi aprovado, à unanimidade, na sessão de 15 de março de 1995,

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Vale dizer, a comissão
competente desta cas~ em decisão histórica, admitiu a instauração de
processo parlamentar contra um senador por fatos anteriores ao exercício do

mandato.
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PreIiminarmente~ parece-me relevante reiterar o alerta
quanto às características de um julg31nento realizado por este Conselho, que
não se confimde com uma corte judicial, presa a rigoroso fonnalismo
procedimental e obrigada a buscar provas materiais irrefutáveis. A nós, a
questão fundamental se traduz no enunciado feito pelo relator; na Câmara
dos Deputados, no processo de cassação do deputado Talvane Albuquerque,
contido num trecho do seu parecer, que transcrevo a s~guir:

E àqueles que 'vacilarem na tomada de uma decisão
drástica, com a dÚvida a verrumar a consciência~ na fonna da pergunta:
~'algumas dezenas de parlamentares terão legitimidade para tirar de alguém
um mandato que lhe foi conferido por centenas de milhares de eleitoresT\
pode-se responder contrapondo outra indagação: "se esses eleitores~ antes

SENADO FEDERAL
Cor.selho de Ética e Deco:"O Par:amerlic:i
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CONCLUSÕES
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"A falta de decoro parlamentar é a falta de
decência no comportamento pessoal, capaz de
desmerecer a Casa, e a falta de respeito à
dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo
a criticas infundadas, injustas e irremediáveis. (...)
Para que se configure a quebra de decoro, não é
necessário ter o deputado praticado conduta
tipificada no Código Penal. Basta que a conduta
seja considerada~ em juízo político, como
indecorosa. Não cabem, pois, quaisquer paralelos
que se pretenda efetuar com a tipificação de
natureza penal, que possui requisitos próprios.

---/.' O mesmo ocorre em relação à valoração das
" . provas: no processo penal, a avaliação, pelo juiz,

da prova produzida no processo, liga-se a
procedimentos rigidos, previstos na legislação
penal. Este é um processo po1ítico~ que será
concluído por decisão política a ser tomada por
esta Comissão. Não é um processo judicial, ainda
que seja judicialifonne. (...) Basta que haja o
convencimento político de que seu proceder (do
parlamentar) difere do homem honrado, do hOIDem
de bem.~'

SENADO FEDERAL
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A única testemunha arrolada por este relator, SI. José
Marcion da Silva, funcionário da Polícia Federal cedido à CPI do Judiciário,
em depoimento da fls., 'afirmou ter-se sentido pressionado e ameaçado por
um encadeamento de ações, gestos e atitudes do Senador Luiz Estevão, que
o levaram a pedir afastamento da CPI.

A propósito, devo esclarecer que, deliberadamente,
deixei de arrolar outros funcionários da CPI, como testemunhas. Isto porque
tive o cuidado de conversar, prévia e informalmente, com cada um deles,
para saber da sua disposição de depor. Dos onze consultados, inclusive os
arrolados pela defesa, sete declararam que não gostariam de testemunhar,
três dos quais me fizeram um apelo para que não os convocasse, porque
receavam sofrer represálias e temiam mesmo pela sua integridade fisica.
Diante desse estado de espírito~ pareceU-IDe Ulna violência a sua
convocação, e de pouca valia o seu testelnunho.

A respeito desse episódio, compreende-se perfeitamente
a inconformação do Representado com o vazamento de infonnaçães
sigilosas~ referentes a suas empreses, confiadas à guarda da secretaria da
CPI. I\1as a maneira que escolheu para fazê-lo cessar foi imprópria. Correto
seria reclamar e pedir prOvidências exclusivaIDente ao presidente e ao
relator da Comissão. Do modo como agiu~ requerendo lista nominal dos
senidores~ telefonando para avisar que poderia processá-los criminalmente~

participando de reunião com eles e proferindo pala\Tas que soaram como
31Deaça~ o Representado defendeu-se de um abuso de confiança cometendo
mD abuso de poder e, querendo ou não~ criou um clima de tensão e
intiInidou funcionários de uma CPI que já o apontava como um dos

suspeitos.
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Em apoio ao alegado, arrolou como testemunhas três
funcionários~ que~ em seus depoimentos, afiI1I1aram que, pessoalmente, não
se sentir31n pressionados pelo Senador. Dois desses depoentes, porém,.
admitiram ter recebido, e ouvido, telefonema do Representado, no qual
reclamava do vazamento e ameaçava processar criminalmente os
responsáveis. Disseram também haver tomado conhecimento do
requerimento, feito pelo Representado., para que lhe fosse fornecida relação
nominal dos servidores cedidos à CPI. Uln dos depoentes admitiu, ainda, ter
sabido de uma reunião com o presidente da Comissão, para tratar do
assllllto, na qual o Representado teria afirmado aos funcionários que poderia

"sobrar para eles".

..,--//
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que o Representado, no decorrer do seu
lnandaro, e desde sua diplomação, no esforço de obter vantagens pessoais e

~ /f de negar ou ocultar o seu envolvimento nos ilícitos mencionados, cometeu
desvios éticos que iniludivelmente feriram o decoro parlamentar.

/- Por estas razões e por entender que já é tempo de o
Senado Federal deixar de ser, corno tradicionalmente tem sido, a casa
legislativa da cumplicidade e da impunidade, voto pela declaração da
de rnan~ato do Senador Luiz Estevão~ na fonna do projeto de resolução

anexo.
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Federal resolve:

Art. 1° É decretada aperda do mandato do
Senador Luiz Estevão~ nos termos do Art.
55~ II, da Constituição Federal, combinado
com o art. 5°, I, da Resolução n° 20~ do
Senado Federal.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das sessões~ em

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

o
Primeira~ que o Representado, antes de se eleger

senador~ a se levar em conta os fortes indícios existentes, envolveu-se em
ilícitos penais de diferentes tipos, alguns dos quais somente se tornaram
conhecidos depois do seu ingresso nesta casa. Esses indícios forrou
suficientes para motivar inquéritos e denúncias de iniciativa do Ministério
Público, além desta Representação~ com ampla repercussão nos meios de

graves danos à reputação e à imagem pública do
Tais fatos acabaram por se refletir no exercício do seu

mandato de senador, a tal ponto que se acha impossibilitado de ocupar
postos de direção e exercer funções de relevância no Senado, em face da
reação que provoca e do constrangimento que causa nos demais senadores.

Feitas estas considerações e à vista do que consta dos
presentes autos~ resumo minhas conclusões.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

tivessem conhecimento desses fatos desabonadores, ter-lhe-iam

outorgado o mandato?'~

da
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Senhores membros do Conselho

Tendo em vista o disposto no art. 55, § 2°, da Constituição
Federal, que assegura ampla defesa ao acusado nos casos em que esteja em
discussão nesta Casa .a perda de mandato de Senador, e as disposições
regimentais a respeito, em especial o § 3° do art. 33 do Regimento Intemo
do Senado Federal, concedo vista do processo ao acusado pelo prazo de dez

dias úteis, portanto até o próxilno dia 14 de junho.

Essa minha decisão tem por objetivo não deixar margem de
dúvida quanto à estrita observância das regras regimentais, que nem sempre
S8.0 muito claras, dificultando, desse modo, a sua aplicação.

Em qualquer caso, porém, não pode ser desprezado o elevado
princípio constitucional que assegura aos acusados em geral o contraditório
e a ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição Federal), pois constitui
princípio basilar do Estado Democrático de Direito, expressamente

insculpido no pórtico da Carta de 1988 (art. 1°).

No caso de perda de lnandato não se pode negar ao acusado
todos os meios necessários a sua defesa, aplicando devidamente, nesse
sentido, os que estejam previstos no Regimento Interno do Senado Federal
ou, no caSO de omissão, a analogia e os princípios gerais do Direito (art.

412, VI, do Regimento Interno).

Ademais, não se pode perder de vista o disposto no art. 412,
IV, do Regimento Intemo, que determina a nulidade de qualquer decisão

que contrarie nornlD regimental.

Justifico, assim, a concessão de vista do processo ao acusado
pelo prazo de dez dias úteis, estabelecido no § 3° do art. 33 do Regimento
Interno, não obstante o caput do citado dispositivo se referir a rito
processual que prevê a existência de comissão composta de nove membros

para instrução da matéria.

Entendo, no entanto, que o disposto no supracitado § 3° do art.
33 deve ser harmonizado com as regras estabelecidas na Resolução nO 20,
de 1993, que Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, em razão de
ambos constituírem normas regimentais vigentes, pois o Regimento Interno
do Senado Federal é, na verdade, a Resolução nO 93, de 1970, constituindo
texto editado em conformidade com a Resolução 11° 18. de 1989.

SENADO FEDERAL
ConselhO de E.ÜC<1 e DecOro
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consohdado com as alterações decorrentes das resoluções posteriores, até
1998, confonne se pode ler na pri1neira página do volu111e I da publicação
distribuída a todos os Senadores, que é o Regimento Interno -
Consolidado e Normas Conexas, de 1999: encontrando-se no Volume Ir
da mesma obra, portanto, como sua parte integrante, à já n1encionada
Resolução nO 20, de 1993.

Desse lTIodo, não se pode alegar que o disposto no retrocitado
art, 33, § 3°, cuja redação pennanece incólume no Regimento Interno após
a consol.idação promovida por força do Ato da Mesa n° 1, dê·1999 - texto
está incluído após o índice do volume I -, tenha sido revogado pela
Resolução nO 20, de 1993, anterior, portanto, ao referido Ato da Mesa.

Ainda que eu me socon'a de princípio hermenêutico de que
norma específica prevalece sobre norma geral, que não é o caso, a meu ver,
não encontraria na Resolução nO 20/93 regra a respeito de prazo para
concessão de vista ao acusado, após a leitura do relatório, pois a referência
ali feita no seu art, 15, IV, quanto a prazos é apenas para afirmar que findas
as diligências e a instrução probatória que entender necessárias, este
Conselho proferirá parecer no prazo de cinco sessões ordinárias do
Senado, mas isso só pode ocorrer depois de apresentada a defesa.

Está claro que o parecer, que é a decisão do Conselho sobre o
pedido de cassação do mandato, concluindo pela procedência da
representação ou pelo arquivamento da mesma, só pode ser adotado
definitivamente pelo Conselho, após o acusado tomar conhecimento das
acusações porventura contidas no relatório - que nessa fase do processo
ainda não constitui parecer do Conselho - e sobre elas se pronunciar
assegurando-se, assim a ampla defesa mencionada no art. 55, § 2°, da
Constituição ao qual me referi inicialmente.

Em face do exposto, entendo que, à luz do Regimento Interno,
não se aplica ao caso somente o disposto em seu art. 132, § 1°, que trata da
apreciação de matérias no âmbito das comissões do Senado Federal, para
estabelecer em até cinco dias, contados a partir do mon1ento em que fosse
conhecido o voto proferido pelo relator, o prazo para a concessão de vista
do processo ao membro do Conselho que o solicitasse, devendo correr em
conjunto com o prazo de dez dias úteis estabelecido no § 3° do seu art. 33,
pois se trata de nonna expressamente aplicável ao caso de perda de
mandato.

_~cNADÜ FEJ)CP,\l.
CO:1se[t!:.:; de ttiC-<'i c r.ll:c:r,~(l P:;;i !:;r:l~:;'1:.a~

RC~ NQ,.rj J.CjCJ
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Excelentísslmo Senhor Senador Presidente do Conselho de

c Decoro P;ileimQntar do Senado FF.rlf:ral
.. /

nos autos do

desse Conselho[ vem respeitosamente a

Vossa Excelência! por seus advogados que subscrevem a presente,

expor e requerer o que segue.

1.
Na últIma reuntão do Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar de 31.maio.OOI Vossa Excelência, após a

intervenção do Senador Jefferson Péres, concedeu prazo de

SENADO FEDERAL r
I de Ética eDecoro Partamentar

\\"I""""2,"",,'"CI"AICL"NõES~U12 ,mvÀO\C~'stnCA\CEOPOJ!f~' ~DIC"."",: ; Cj<2i

Fls. _ ;)q 5 6 ..4lf:;.--.-
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'TO
FROf':F' 1JUr~. ";". 2\JIZUZl ~: 27F'!'1

;:'HCir I:': 1'10. : :-5 21 2~.2·3~~3.2

I)lw;i!

Tcl (21) 532 55\)2 FllX(2!)262!)'1O'2

r.mnil·f''il'litíiíin'(illnillllli111fiYhI
home pa~ www.mnOdã).ndvhr
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03

Secretarla-Geral da Mesa do senado Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(fax transmiss ion)

07.jun.OO

(61) 311-3264

(61) 225-7248

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Oôutôl' Reif\~URdõ Carreipo CilvJ

Rogamos a Vossa Senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentfsslmo Senador Ramez Tebet( PresIdente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petlção em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na forma e no
prazo a que aludem os artigoS 10 e 20 da Lei 9.800[ de 26.maio.99.

~! V""
o Marcolini

SENADO FEDERAL
Conselho de f:tica e Oecoro Parlamentar

?\f~'P N° J ! g0
Fls.;).' Lf '5 5 JJ ;.-

~'c~PC Amodt'íl{~ll~C 2h.2RnrKJ ê 145J34A1SPl
José A111oniu<.!u Silvo. JW)iOl (Ín5<'~. 33,3 13)
Ro~io MUI'I:Q!illi (jose.. 76 17VRJ <.; 145.J35AIS!')
Alonsol)cstn(insc. 80.602(1\.1 e 145.333AJSP)
AlexunJrc J\lmeida (in$:: &lU 13)
MarwMouro(illsc.90.303)

~~t~~~~1~~e(~~~~.~~~~3X; .25~)
t'Jll1hnlin rir Fllfia (in)j~ 'lfl fí(ill

Procedimento nO 02/99 do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar

Prezado senhor,

fac-símile

F'HCtrIE l-iC. : :jiJ.21~,12.2:7.24:=:

E:~.Cf-. IrOR II] DE ADlJ. FEL i F'E Af'10DE:O
lI)
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e d/a,

Ao final da sessão t Vossa Excelência

designou nova reunião do Conselho para o mesmo dia 14, às 9h,

para leitura das alegações f!nals.
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"Dos onze consultados, Inclusive os

arrolados peja defesa, sete declararam

que nlo gostariam de testemunhar, trés

dos qua/$ me fizeram um apelo para que

nlo os convocasse, porque receavam

sofrer represálias e temiam mesmo peJa

sua Integridade física ll (fls. 44).

5. Em seu voto proferido na reunião de

31.malo.QO( o Senador Jefferçon Péres esclareí.p.u, Di.1rn n C\urnrp<itt

dos presentes e perplexidade da defesa
l

que \\deliberadamentelf

deixou de "arrolar outros funcionários da CP!, como testemunhas".

Isto porque Sua Excelência teve \\0 cuidado de conversar, prévia
e Informalmente. com clda ym deles para Siber da sUi

dlspq$iclQ de depQ[/I. E prossegue relatando o resultado dessas
"entrevistas":

6. Indlscutível t portanto, que o Senador

Relator colheu testemunhos secretos, sonegando seu conhecimento

prévio ou p6stero ao Conselho t à defesa t à essa douta Presidência
l

privando a todos da ciência de quais servidores se esquivavam do

dever dvll ~ I~ge:rl dt: lt:sl~IfIUIJ"drt t: ~r1I/(..jlJdl(l JC:1 ll~ tluCJi~ d.:I.::~

temiam pela pr6prla Integridade física e de Quem receavam sofrer

represálias, conforme a privativa e exclusiva informação do Relator,

alardeada diante seus perplexos pares, sibilinamente inferindo _

sem a coragem de afirmar - tratar-se de temor Inspirado pelo

defendente, o que não s6 asseverou como decuplicou a insana e

vazia acusação trazida na representação relativamente a ameaças a

servidores. Eles foram ouvidos nos subterrâneos, às escondidas, à

''''''''''''''''''''""C'';A\O.'"",,,',,"OIZ""''''''''''NsrnCAIC'C>===", pa~amenta('
3 ~ f~ NO ~ I C1 q _

F~_ ·;lé{5] ~
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Ademais, e principalmente,

questões prejudiciais, Identificadas após a leitura e

decorrentes do relatório e voto já proferidos pelo Senador Relator l

que necessariamente antecedem o oferecimento da defesa -

até porque, se não superadas t a impedem. . 0
SENADO fEDERAL :e~3f
Ccnse~hO O~ E~C3 e OeCO~: pz:".Zl'iIe .3f

;?ri:> <J 9 0
\

\\BEiAAM.Al\2NT\PU!i:'1C\EFA\C.IENõ:5\L.U:Z ES1'EVÃO\CONS€T:CA\CEOPOEF\QUES ~PREJtl~IelS-C""1> 1...;::::;.-::::-

;J li S 3:: 1J, --'-

4.

3. A defesa nlo pretende transigir - até

mesmo ~m homenagem às palavras de Vossa Excelência .,

com qualquer dIminuição ou supressão de prazo/ razão peja

qual, por dever de lealdade li Vossa Excelência, que com

tamanha lhaneza vem conduzIndo os trabalhos, desde Jogo

anuncia a Impossibilidade da leitura da peça naquele horário

dias úteis para que a defesa apresentasse suas alegações finais e

se manifestasse sobre documentos novos trazidos aos autos de

véspera. Ora, o prazo fOi concedido em 31 de maio e se é-nterra no

dia 14 de junho inclusive (art.412 t lnc. VI RI5F clc art. 184 t caput
e § 20 CpC e art. 798, §1 0 CPP)i ou seja t ao final do expediente do

dia 14.jun.OO.

íO F'HCNE !'lo. : lZ(1.21E.1225·;'2~:::
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mas escarram

estado de direito democrático.

se pode IgnonU',
como se nao existisse, a denúncia

oferecida ao Supremo Tribunal Federal,

pela Procuradoria RegIonal EleltoJ'al,

contra o Representado, por Conduta

delituosa, Incurso no crime de falsidade
Ideológica ( •••).

Reglstre"se, ainda, que o Senador Luiz

EstevSo é alvo de outra denúncia

oferecida peJo Ministério Público Federal

no Distrito Federal, em 10 de outubro de

po, crime contra a ordem

trlbUtáf'!FJ, agora no Supremo Tribunal

39).

9. Mas não é só. Ao fundamentar seu voto,
Sua Excelênda valeu-se ainda de outros elementos até então _ e

ainda hoje - estranhos aos autos do procedimento ético-diSciPlinar:

Tudo Isso para concluir que faltariam ao

Senador Luiz Estevão "condições para exercer o mandato à

pienitude". SENADO FEDERAL ~
~selho de ética e Decoro pa~a~ntar '
i(e? N6 ;J.. lRL

\I'''''''''''''''''"'''''''''-''C'''.T''''"" 'ST"''''Iê()N''''CA\CEO<>D'''QU'ST~''~I!t:s~'c! #
5
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o

os onze

não só a

restabeJecer

JLN. "7. 2000 .4 : '31Z1PI-l F':'
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8.

IIf1"lll'A"JIHI'.l'JlO.f'!J. embora se prestem

impressões

Integrantes do

• ~~~~i~~ ~~~;~~~ro pana~
"'"''';'''''Nn''-'''''''AIê'',"õES''''' ;SWlÀOIC""SÉT:CA'~EDPO"\Q"ES~i2'~''i\''s'!XX;i. J~ .

4 F\s,,J 4:=;(:\ ~
) ç.

7. Esse procedimental que já seria reprovável

mesmo que o Relator guardasse segredo de suas entrevistas

secretas, é francamente "" ...ãl1'll",f!l"1id"\l<f'"

sorrelfa, sem contradita ou reinquirição da defesa, -rilas seus

depoimentos foram nacionalmente alardeados como verdadeiros e

não só confirmatórios de estultícias da representação/denúncia

vazia, come a agigantaram astronomicamente.

não só o fator mas também as considerações colhidas nessas

"conversas informais ll Integram e fundamentam o relatório

oferecido por Sua Excelência a seus pares, conduzindo para o

manifestamente nulo, intempestivo e Impertinente voto de Sua

Excelência.

ID F'!-iOi~E !'ID. : C(j~::.r:,2 2~5724:::
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12.
Ainda, o voto do Senador Relator-fãz alusão

à ação penal proposta contra o requerente no Fórum de São Paulo,

o que é deI absoluto descOnhecimento do Senador Luiz Estevão.

Entretanto, para que não palre qualquer dúvida quanto a esse

ponto relevante, vez que seria uma das causas que subtrairiam ao

requerente "condições para o exercício do mandato à plenitude", é

necessário requerer seja oficiado ao Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de 560 Paulo e ao Juiz Diretor da Seç50

Judiciária da Justiça Federa! de São Paulo para que

informem se o requerente responde a qualquer ação penal
distribuída naquela Comarca.

13.

7

FinaJmente, e não menos importante,
denuncia o absoluto desprezo pela defesa o fato de o Senador

Relator, no exame do laudo peridal por ele requerido a Vossa

Excelência, ter descurando de observar que o Ilustre perito

designado pelo Senado Federal sImplesmente ignorou por

completo os quesItos regular e tempestivamente

apreSentados pelo Senador Luiz Estevão! Ou seja, os quesitos

Qa defesa não fO!fJm (eSpondld.Qs e o Relator responsável pelo

requerimento, produção e regularidade da prova cochilou, mais

uma vez convenientemente ao Intento acusatório, negligenciando o

dever da relatorla Com a busca da verdade real. ~

SENADO FEDERAL
Conselho de t:tica e Decoro Parfamentar

2~? N~ ~O , gC))

Fls. ;J LIÓ.::L jl
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10. Como essas Imputações "não tenham sido

objeto da Representaçãoll

, comü admite o Senador Relator, sua

Inserção no voto de Sua Excelência corresponde a aditamento

tardio da acusa~ão produzido por parte ilegítima e

Incompetente, ou seja, a própria relatoria, o que permite à

defesa a oportunidade de contestá-los não só com alegações

escritas1 mas também com o requerimento de novas
diligências.

11. Assim, é mais uma vez amparado nos

princípios da ampla defesa e do contradit6rio .. que não

permitem a formuJaç§o de acusaçlo sem a oportunidade de

contestaçSo pelo acusado - que se requer ti Vossa Excelência

que solicite ao Supremo Tribunal Federal jnfol'mações sobre

a exlst~ncia e fase atual dos processos mencionados pejo

Senador Relator, oficiando alnd8 j Secretaria de Fazenda do

Distrito Federal para que informe sobre li quitação de

eventual débito tributário porventura objeto de denúncia

crIminal oferecida contra o requerente.

TO PHONE t·~Ci. : (lD21t.1225724:;
FROj-J E~.Cr;· ! T;:IR II] [IE ADV. FELiPE Hf'IODECi
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FELIPE AMODEO

processamento e celerid;:u;~ do

Ao submetê-Ias antecipadamente a Vossa

Itempestividade precoce
com o

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL'- SUPLEMENTO

Excelência, a defesa

evitando posteriores questionamentos para

controle e restauração da legalidade do feito, com o que Vossa

Excelência tem se mostrado permanentemente Comprometido. ~

. SENADO FEDERAL /\ .
Consel:,o de Ética e De:oro Parlamentar

~ \7t=""7:> ~lO 'j q C]\\l';ê:~r-'Y\R2N;VUEL1C\EI''A\::i..jêr'';CSiLí..':1 ESTCV~O\CONSE1;cA\C:u;o:;E~\Q:':::S~~~=o" ,--,.- I~

F~. C) Li7-(~

Por fim, e embora o que ora se requer não

tenha qualquer natureza protelatória, êl defesa entende que essas

são todas

o oferecimento

e obstam o Julgamento do processo pelo

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.

intransponível provocada pelo compromisso obstinado dó' Senador

Relator de afastar e ignorar no feito qualquer resultado probatório

que homenag.easse a verdade real. É nulidade intransponível

provocada aCintosamente pelo requ~r~(Jl~ dá P"OV13 periciaí, o

Senador Relator, que menos preocupado em produzir prova cuidou

de produzir acusação, descurando de seu dever maior de condutor

do feito, Não merece Vossa Excelência Inscrever nas impecáveis

páginas de seu currículo de operador do dIreIto e homem público

nódoa indelével que representaria coonestar a reprovável _ e

juridicamente reprovada - atuação do Relator.

ES,_r,'! IU,.,;, LI lo'::: :"'\"". ' __ •. _

Te F'~Crllê I !;:I. ; OC:.21.t,122::72..:::::
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e do

respondendo aos quesitRs da
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15.

Trocando em miúdos: o perito que tão

doutrinariamente respondeu aos quesitos abstratos do Senador

Jefferson Péres e tão técnica e pacientemente respondeu os 14

ql,.1~sltos formulados pelo Senador Romeu Tuma não

.. . os

O Relator produziu prova incompleta

em desfavor evidente da defesa.

ESCRrrORfO DE ADVOCÁCIA
FELIPE A1'.10DEO

re:toJ"'nf.~m ao

Entretanto, em homenagem a Vossa

Excelência, e considerando que outras diligêncIas se fazem

necessárias a partir do relatório e voto do Senador Jefferson Péres,

a defesa resolveu Invocar desde logo esse questionamento, em

homenagem e lealdade ao esforço com que Vossa Excelência se

tem havido no exercício dessa Presidência. Trata-se de nulidade

SENADO FEDERAL \. /\
Conselho de t:tica e Decoro Pan&:,entar\

\\eê!rv-.""AR"=-n'pu:.:,,;::'\;:~:'\C'_;C;o.:TE5\:..~:I:: ES72d.::\CON5E7JÇl.\C=;)PCE~\QU~S;::~1!;~'~~_ ..~__J ..0o, ._

Fls. ~ I.//Ô ~ :44:.

16. E não se diga que a defesa Invoca questão

de tal gravidade com Intempestividade serôdia ou precoce: jamais

foi nhfrtíl A rlf.ff.Rn f} nrazo de 48 horª~ ~~~jn?19do por Vossa

Excelência às fls. 2044 para que se manifestasse sobre peças

trazidas aos autos.

Fi=ÜI'1 E'3t~F:!T(i;::IO DE ;:'0\.1. FEUF'E H!'10DEO
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ESCRITÓRIO Df ADVOCACIA
FELTPEAMODEO
Av. Reii1l 1'-.111.... 216• .1" íU;C!~

20021-üóü Rio de .I.Jneiw f<.J Blllsi!

TeJ. (21) 532 55'J2 F~:(21) 26: 'JJ(J2

l'.mniJ·l"wiftl~it"ii.llmllflm 11í11' hi
nome Pe&: WW\l,'.lcnodõJ.ndv.hr

07.jun.OO

Ovutúl' ~lft~un~e Cerreif'o SilvJ

Felipe Amodeo e Rogério Marcolini

Secretarla-Geral da Mes<l do senado federal

(61) 311-3264

(61) 225-7248

03

Procedimento nO 02/99 do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar

~' \ l/~
. o Marcolini _._ ,. nn FEDERAL

~:;=r"..ó.\L(....

I
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I'c:ua/lv.

fax:

De/fram:

Ref.:

Tel.{phone:

Empresajflrm:

N~ de páginast

number of pages:

MensagemI message:

Prezado Senhor,

A~nclosamente,

fellpe Amodeo

DataIdate:

Transmissão de fac-símile
(fax transmission)

~'JjJC AlllOd~~{;Il~ 2h.2~Offn ê 14SJJ4AISP)
José/\lllonlO<ll: S:h'cJr.:.llior(insc. 33..313)
l~o~io Mur..'Q/it:i (insc. 76 173/iU ç 145.335AIS!')
Afonso 1)cstn (:r.:;<.:, 8e.602ft\.! c I~S.333A/SP)
AIO:l.lnJr~ A!lll<:idll (ins::. AA.S\3) .
MeÇo;) Mourc (i!I$C. 90.303)

~ttt:ot~~~~e(~~~~. ~~~~~3X;·2 5~)
Nl1!ÍlOlir. rir Fllfi,'1 (in...: '/riM!)

Rogamos a Vossa Senhoria a gentileza de fazer chegar às mãos do
excelentfsslmo Senador Ramez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar desse egrégio Senado Federal, a petição em anexo.

Esclarecemos ainda que o original seguirá oportunamente, na forma e no
prazo a que aludem os artigos 10 e 20 da Lei 9.800, de 26.maío.99.

Este fec-c(mUe contém informaç!o contidendel e reservada destlnodacpen~.~~~jn~~
IQltor duts fac--s(mUe não tor o destinat6rlo Jndltado, ou pe3G41!l por ele autorizlSda, estará Incorr@ndo em
ilegalidade $onogando-o ao destinatário, d••trulndO-<l - no tedo ou ém parte - ou de/G ~ apossando , mesmo que
lhe tenhe chegado às mios aberto ou fortulblmentAl, lendo tsm.bem lIe<:1cl :sue reproduçtio ou divulg"$!o do
contt!Üdo, mesmo qUi pardal. Se você rtcebou cato tcç-.(mlle em Rlzio de qualquer ~uh(oco, por favor Informe
nos Imedlat8ment@, por telefone, e remeta-nO$ o original etnnfés do aerviço postai.
ThJ.oJ (ães1núle cvnt&&h" prtvilc-gcd lUtO conlld..ad.l1nfomtlltíon Jntfl\d<-d (InJy for Ulll use of (hé' la.dhldu~ or cnlJ()' namcd ao"" ... lf flu-

_•• - .... .. '. _ ....... '-- _.lI •••J __J'-_'" 4-.. •• _ ...f OJll\lQ'4~ Cl.

TiJ F"r-iOt'!E: 1-:0. : C::::'.2.!.r:.:22::7.2~:=:
FRor'l ESCR rTeF: j (I L';: ;;[l1,J. FEL.. i FE Hj'lO[':iJ

Junho de 2000 ....~

RH:. 7.,2:XE:l "':::5F't·; F'll
~';-:o: i: tiO, : :5 21 1t:.1'?'::C1·

ESCRITORfO DE ADVOCACIA
FELIPE AMO DEO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
Conselho de ~tica e Decoro Parlamentar

2.f.LN: ç;2 I9 CJ
~. ~As. ~ Llb ~.

Rio de Janeiror 06 de junho de 2000.

e. deferimento.

Termos em que,

Regi::tra, ainda, que a antecipação d@SSâS

questões prejudiciais não implica renúncia à apresentação das

alegações finaisr que, na remota hipótese de perdurarem as

Ilegalidades aqui apontadas, serão oferecldas - ao tempo certo _

com os retalhos de legalidade proporcIonados pelo esforço de Vossa

Excelência, o que não elldlrá a Ilegalidade nem implicará em

renúncia às providências legais para o chamamento do feito à

ordem, com a restauração do amplo direito de defesa, do devido

processo legal e a garantia do contraditório

'(I í='HOI·IE t;::I. : (:0.21":.1.225"7'1.::::::
;:-1='01 i. E":,,:;:'! TO~'! o [:E r;[,v. FEL Ir'E Ar'10['EO
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APRESENTA.DA PELA DEFESA
DATADA DE 06/06/2000,

10 FOLHAS.

SENADO FEDER.A.L
ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Heloísa Helena - T

l\1arluce Pinto - S

Lauro Campos - T

José Roberto Arruda - T

Paulo Souto - T

~'LA'_dlH CÓPIA DA
SENADOR

Osmar Dias - T

Lúcio Alcântara - T

Juvêncio da Fonseca - T

lVIEMBROS

Nabor Júnior - T

Francelino Pereira - T

Geraldo Altho fI - T

A.mir Lando - T

Ney Suassuna - T

Casildo .Maldaner - T

Jellerson Peres - T

Gerson Camata - S

Carlos Patrocínio - S

José Agripino - S

Antero Paes de Barros - S

Dja1ma Eessa - S

Freitas Neto - S

Luzia Toledo - S

Romero Jucá - S

MarÍIla Silva - S

José Eduardo Dutra - S

Roberto SatU11Úno - S

Romeu Tuma - (Corregedor)
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EM ENTA: 1\.1ra apurar quebra de decoro parlanlcntar do Senador Luiz Estcvão de Olivcir<J
NClO~ apresentada pelo PT., por seu Presidente: PI)T~ por seu Vice-Presidente:
PSB~ ror seus Líderes na Cânlara dos l)cputados c no Senado Federal: PPS.
por seu Presidente: PC do 8, por seu Presidente: PV~ por scu Líder na CÜlll~lra

dos I)eputados: c () PL. por seu Líder na CnInara dos Deputados.

Excelentíssimos Senhores Senadores,

Quinta-feira 22 02513

ESCRITÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
Av. Beira Mar 216. 3° andar

20021·060 Rio de Janeiro RJ Brasil

Te!. (21) 532 5592 Fax (21) 2629402
e-mail: eseritorio@amodeo.ad\..br
home page: www.amodeo.adv.br
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Felipe Amodeo (inse. 26.280/RJ e 145.334AJSP)
José Antonio da Silva Junior (inse. 33.3 13)
Rogério Mareolini (inse. 76. 1731RJ e 145.335AJSP)
Afonso Destri (inse. 80.602/RJ e 145.333AJSP)
Alexandre Almeida (inse. 88.813)
Mareo Moura (inse. 90.303)
Christoph Milewski (inse. 94.259)
Nathalia de Faria (inse. 96.661)
.AJ1dréa Martinez (inse. 89.987)
Danielle Capistrano (insc. 101.194)

Ministro Néri da Silveira nos autos do Mandado de Segurança nO

21.36D-DF, distribuído ao Pleno do Supremq Tribunal Fede@/J

Mais uma vez na História deste País quer se impor a

retórica dos interesses subalternos, alimentados pelo desprezo à prática

democrática acumpliciada à ambição pelo poder.

"a Constituição estende a garantia do

contraditório e ampla defesa a qualquer

acusado, não cabendo excluir desse

amparo o parlamentar ao responder a

processo, no ãmbito da Casa Legislativa,

em se cominando penalidade de perda

temporária" - ou definitiva - "do

exercício do mandato". (despacho liminar do

Alegações finais do Senador Luiz Estevão perante o

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

processos, não conquistam o poder e cargos eletivos que a~bicion~m~O lo d
SéNACO f~Dt1t;"L df'\.. /J v

C:\wrNDOWS\TEMP\AFLE5TEVFIN_RMFAAO_.DOC~Qr~toc~l<t Le~.sI6[fv. \(} ~I \.i I.~~a. ..~ '1 . I_e..- e-·t e
'\"11"-. ~~~'i{C<'-'\.- ----.-.-- llJV .,,', A A,j ',Cu({\ . t:.~:··

f·'· f\ ti ). (1,\. I~ \ .f' \'"r;'\ ;\1 (.\ l \ t-.
• ~"~":"-\..1..l_-.::.~ !U V \.............. '()1 'J 1\ tI • ,•. ,,:-.,,,,.,

Aqueles .que hoje pretendem a cassação do Senador

Luiz Estevão são os mesmos que, menos de seis meses após a reeleição,

bradavam pelas ruas "Fora FHC" e exigiam a renúncia do Presidente da

República/ fazendo soar não o grito dos excluídos, mas a lamúria iracunda dos

derrotados que participam democraticamente dos processos legislativos e

constitucionais para, logo em seguida, renegá-los quando, pelos mesmos

tl"......;:?oI

"~' - /.

SE;"\ADO FEDERAL

(VOLlJME - XII)

N° 2~ I)E 1999

REPRESENTAÇÃO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Autores: PARTIDO DOS TRA.BAU-IADORES c outro(s)
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É assim, ao arrepio da legalidade, fomentado pela

omissão investigativa da imprensa e pelo açodamento do Ministério Público, que

os opositores do Senador Luiz Estevão conseguiram do nada forjara imagem do

mar de lama. Hoje, presenciamos - momen'taneamente - o triunfo da versão

sobre o fatoo É praticamente impossível esgrimir a verdade contra a mentira

tantas e tantas vezes propalada e repetida.

Chegou-se ao ponto em que membros do Conselho

de Ética desse Senado Federal, embora reconheçam e admitam a convincência

das explicações fáticas e deduções técnicas da defesa, já se permitem transigir

ao dever de consciência para sucumbir à pressão e cobrança esmagadora da

mídia, instilada pelo Ministério Público, tudo se transformando em irresistível

clamor da opinião pública.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

E observe-se que ao Senador Luiz Estevão só foi

permitido a todo o tempo o mínimo que sustentasse a aparência de que se lhe

facultava a ampla defesa, exclusivamente para legitimar a acusação espúria, o

que se denuncia escancaradamente com o fato de que o próprio Senador Relator

já antecipou seu voto pelo desfecho fatal, a despeito de quaisquer provas ou

argumentos que se tragam nas presentes alegações. Ou seja, a presente defesa

é mero complemento da ilusão de que se assegura ao Senador Luiz Estevão

ampla defesa. Defesa depois do voto condenatória do Relator? Qual o relevo dos

argumentos da defesa? Nenhum. Mera formalidade. Falsa aparência de

legalidade} de .que se lhe assegura a ampla defesa.

A defesa neste processo jamais foi considerada como

garantia de cidadão. Sempre foi dada como obstáculo necessário, concessão

enfadonha, imprescindível à aparência de processo regular e respeitoso ao bom

direito. Nunca foi assegurada efetivamente como um direito, e sim como um

entrave, um empecilho ao processo de cassação, de que todos precisam se

desvencilhar - processo e cassação - o mas rápido possível. Empecilho

desconfortável mas necessário à aparência do cumprimento da Constituição da

República.

hOi{,'C,'l<,

- 2-

Voltam-se agora contra o Senadõj-- Luiz Estevão.

Pretendem a todo custo tomar-lhe o que não obtiveram nas urnas. Para tanto,

não hesitam em recorrer à dissimulação, à mentira! a expedientes escusos.

Fingem imparcialidade, falseiam a verdade, ,omitem informações, usurpam

atribuições, tudo com o propósito de cassar o mandato de que legitimamente

investido o Senador Luiz Estevão.

DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

4

Nessa empreitada, valeram-s~ da contribuição, ainda

que involuntária, da mídia e do Ministério Público, movimentando mecanismo

perverso de alimentação recíproca, por meio do qual os interessados na cassação

do Senador Luiz Estevão vazavam para imprensa fatos inverídicos ou deturpados,

instigando a cobrança da sociedade, que justificava a ação do Ministério Público,

que motivava novas publicações, provocando o que o Presidente desta Casa

Legislativa definiu recentemente como "clima de cassaçãou
, mas que também se

poderia chamar de linchamento moral, justiçamento político.

C:\WINDOWS\TEMP\AFLESTEVFII'CRMFAAO_,OOC

Nesse contexto, o Ministério Público, explorado no

seu voluntarismo, na vocação paladina de seus membros, aparece como reedição

moderna da República do Galeão1
: a divulgação na mídia de conclusões

peremptórias antecede a investigação dos fatos, a condenação moral acontece

antes mesmo do oferecimento da denúncia, as supostas provas são buscadas e

colhidas aos q~atro cantos, menos em inquérito regularmente instaurado contra

o investigado.

1 "A República do Galeão ('00) não queria saber quem atirou em Lacerda e acertou no militar. Queria
o presidente Getúlio Vargas, derrubá-lo. Para isso, atropelou todos os procedimentos legais e

montou uma formidável cruzada pela imprensa - não foi a única - levàndo o Vargas ao
• República do Galeão não foi um fórum para fazer justiça. Foi um patíbulo para saciar a

ensandedda ambição de um político (...). A República do Galeão, em nome da democracia, atropelou
a democracia e a partir dela escreveu-se o mais trágico episódio da história política brasileira"
(Alberto Dinis, Jornal do Brasil, 31.mar.97)o
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Nunca se lhe reconheceu - sequer à defesa técnica -

Quinta-feira 22 02517
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A.MODEO
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Neste momento, meio milhão de brasileiros estão em

vias de serem saqueados em seu mais democrático e cidadão direito ao voto, que

se quer desrespeitar. Cento e sessenta milhões de brasileiros estão próximos de

serem saqueados nos direitos constitucionais que se pretende desacatar e que

foram conquistados com muita dor e dignidade histórica.

Mas há uma frase insistentemente reproduzida nos

discursos proferidos neste Conselho: a Nação Brasileira está com os olhos

voltados para esse Conselho.

É tão frágil a acusação que não se este ia em fatos,

mas em impressões e sentimentos fabricados, que se não for célere, imediato o

justiçamento, seus pérfidos argumentos se desmontam e se -"desmancham à

menor passagem de tempo! Tão-só o tempo desvaneceria o "clima de cassação".

Isso horroriza os detratores de Luiz Estevão. Daí a pressa insana, ilegal,

antidemocrática e pusilânime.

Mas o que pretende o Senador Luiz Estevão não é

apenas o reconhecimento póstero da história, a verdade tardiamente revelada.

Quer e pretende cumprir na íntegra o seu mandato de Senador da República,

honrando o voto e a confiança que recebeu de meio milhão de eleitores, meio

milhão de brasileiros. Dentro das regras constitucion,ais que disciplinam a vida de

160 milhões de brasileiros, que não podem ser desrespeitadas e desrespeitados.

:-::::..~ ;:C ,':f.DER.'.L

?r':':ocoh. ~ 8s~St;'iIV;

F~ (l iA Q~t---
~::..t. ..L2'>.. .. ~V\l\l\.'

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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E por que a pressa? O grande receio é que se dissipe

o nebuloso \\c1ima de cassaçãd', e que o presente processo seja examinado à luz

da serenidade e da razão. Isso inspira pavor àqueles que sustenta!'fl propósitos

subalternos de usurpar o mandato do Senador Luiz Estevão a qualquer custo. Há

que se acabar com urgência o processo, a qualquer preço, para que não se

dissipe a bruma de versões que prevalecem sobre fatos, para que não se

examine efetivamente a prova, para que não se aprecie corretamente o caso.

legitimidade de propósitos.

Qualquer ação de defesa promovida pelo Senador

Luiz Estevão sempre mereceu o apodo sarcástico de explicações de culpado.

Qualquer ação da defesa técnica do Senador Luiz Estevão sempre foi recebida

como ação meramente protelatória. Anote-se que não se pode debitar à defesa

um único dia de atraso - se é que há atraso no meteórico processamento que se

dá à questão de tal relevância. Ao contrário, o açodamento foi e é quem impõe

hoje a necessidade de se complementar o processo dado como pronto e bom pelo

Relator, o que demandará mais tempo do que o teria sido dedicado à realização

de processo correto, conforme a lei e a Constituição da República. Quem

apresentou o processo pronto sem pronto estar foi a ânsia acusatória.

Mas até aqui o importante tem sido a pressa. À conta

de que a opinião pública está a cobrar isenção da Casa Legislativa, o

justiçamento tem que ser rápido. Os senadores integrantes do órgão e que

mantêm a isenção de verdadeiros magistrados estão sendo acuados, acossados,

ameaçados pela perfídia dos acusadores. Estes últimos asseguram - sem

qualquer credulidade - a impossível postura da isenção, somando posições

ontologicamente incompatíveis de acusadores, detratores e adversários políticos

- com interesse na causa, portanto - e magistrados insuspeitos.
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Assim, o Senador Relator não precisaria embasar

suas conclusões - já predeterminadas - em prQvas que de resto não existem; não

precisaria aguardar as alegações finais da defesa para proferir séúvoto; não teria

que considerar documentos de última hora trazidos aos autos "para não mais

procrastinar"; não teria que perder tempo relatando a prova que confronta com

sua postura político-partidária condenatória, travestida na apresentação pública

como "resultado de seu convencimentoll
; não teria que dar conhecimento à

defesa de diligências secretas que empreendeu sigilosamente; não teria que dar

contas da má condução do feito onde produz prova pericial lacunosa, aceitando

como bom laudo que não responde quesitos da defesa, cerceando a defesa,

portanto, etc.

Engana-se Sua Excelência.

C:\WINDOWS\TEMP\AFLESTEVF!N_RMFAAD_.DOC

2 [Do lat. processu. ]5. m. Atividade por meio da qual se exerce concretamente, em relação a
determinado caso, a função jurisdicional, e que é instrumento de composição das lides. Pleito, litígio.
Conjunto de peças que documentam o exercício da atividade jurisdicional em um caso concreto;
autos: a leitura do processo.

Esse pode não ser de fato um processo judicial, mas

também não é um vale-tudo. Continua sendo um processo2
• Nenhum cidadão

brasileiro quer renunciar ao devido processo legal. Nenhum acusado quer ser

julgado pelo acusador, especialmente em descarado arremedo de processo, para

o qual - e são dezenas de afirmações nesse Conselho nesse sentido - sequer

existem regras claras e seguras. E que não se diga legítimo "inventar" regras

para o processo que se quer promover. Esse foi o embasamento de todos os

tribunais de exceção da história do homem. Felizmente, mesmo à míngua de

regras claras !1essa Casa Legislativa, o ordenamento jurídico as contempla em

regras gerais.

Junho de 2000

Í"fO!Vl.:Oiu i..lIiIS:d\l'V~

e não um processo

ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AlVlODEO
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Tudo, enfim
l

para concluir que o julgamento

"o processo de perda da mandato

parlamentar não é administrativo, nem

judicial, mas político, sendo regido por

norma 'interna corporis'. "

A confortável interpretação de Sua Excelência busca

isentar a relatoria de qualquer responsabilidade quanto à
ID:Q.Q~~I o produzidas - ou não produzidas - e a

esse seria um

judicial, "ainda que seja" - admite o Relator -

realizado por esse Conselho

enquanto o Plenário teria a liberdade de examinar o processo
instituicão,

Seguindo adiante, ao destrinchar em fases distintas o

processo de cassação, Sua Excelência informa que a esse Conselho caberia

"julgamento mais de moral do que legal"; à Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania incumbiria, por seu turnol apreciação

o Senador Relatorl em seu voto apresentado a este

Conselho na reunião de 31.maio.OO, afirma, com esteio em precedente do

Supremo Tribunal Federal, que

02518 Quinta-feira 22



Afinal, conforme assentado em despacho liminar do

Ministro Néri da Silveira nos autos do Mandado de Segurança nO 21.360-DF,

distribuído ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que vale repetir à exaustão:

portanto, essas são garantias e princípios cogentes,

que alcançam desde o julgamento do Presidente da República ou de Ministro do

Supremo Tribunal Federal por esse Senado Federal, conduzido pelo Ministro

Presidente daquela corte Judiciária Maior, até o mais corriqueiro processo de

exclusão de sócio da mais inexpressiva agremiação c1ubística ou esportiva do

mais remoto rincão deste imenso País.

Quinta-feira 22 02521
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No mais! a defesa reporta-se às suas alegações

preliminares, especialmente a seu Título I (fls. do processado)~ que discorre

especificamente sobre os prindpios orientadores do processo de cassação

de mandato eletivo de Senador da República r invocando todo o lá exposto

como parte integrante da presente.

11

Questões prejudiciais preliminares que subsistem,

impedientes ao prosseguimento do feito e ao julgamento pelo

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Há outrasr entretanto! que somente agora são

articuladasr mas, a exemplo das demais! também identificadas após a leitura e

decorrentes do relatório e voto do Senador Relator.

C:\WINDOWS\TEMP\AFlESTEVFlN_RMFAAO_.OOC

Algumas dessas questões. foram já submetidas ao

excelentíssimo Senador Presidenter na forma de petição encaminhada à Mesa do

Senado Federal em 07.jun.OO. Tais providências solicitadas para vencer as

causas impedi~ntes ao oferecimento de defesa plena só foram objeto de decisão

do Presidente do Conselho na sessão matinal de hoje - que, aliás! interrompeu o

prazo em curso da defesa - quando então já foram simultaneamente convoladas

em preliminares desta peça (fazendo as vezes de recurso daquela decisão). Estas

serão aqui reproduzidas tal como lá expostas.

São várias as questões prejudiciais que impedem o

prosseguimento do processo e cujo exame necessariamente antecederia - não só

o oferecimento de defesa - como prosseguimento do feito e o subseqüente

julgamento por esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

5tNA.OQ FEDE1\~1.
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"a Constituição estende a garantia do

contraditório e ampla· defesa a qualquer

acusado, não cabendo excluir desse

amparo o parlamentar ao responder a

processo, no âmbito da Casa Legislativa,

em se cominando penalidade de perda

temporária" - ou definitiva - "do

-exeri::ii:íó do mandato",

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Essas, de resto, são garantias previstas não só na

Constituição· Federal, mas asseguradas na própria Convenção American'a

Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), à qual o Governo

Brasileiro aderiu em 25.set.92, sendo promulgada pelo Oecreto nO 678, de

06.nov.92, após ratificada por esse Congresso Nacional em 26.maio.92, por meio

do Decreto Legislativo nO 27.

De qualquer sorte, este é, como reconhece Sua

Excelência, um processo judicialiforme. Mais: é processo de natureza punitiva.

E, como tal, iungido às regras e princípios gerais de direito e submisso às

garantias e preceitos' constitucionais, dentre eles a presunção. de

inocência, a reserva legal, a ampla defesa, o devido processo legal e o

contraditório.

02520 Quinta-feira 22
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Assim, o relatório omite, dentre outras provas

relevantes, o conteúdo dos testemunhos dos Srs. Luís Cláudio de Brito, Francisco

Naurides Barros e Dulcídia F. Ramos Calha0, servidores do Senaoo Federal que

negaram peremptoriamente que tivessem sofrido qualquer ameaça da parte do

Senador Luiz Estevão em razão de suas funções junto à CPI do Judiciário.

Do mesmo modo{ a relatoria destacou o episódio em

que o Senador Luiz Estevão manteve rápido e insignificante contato com o

Ministro Adhemar Ghisi{ Presidente do Tribunal de Contas da União{ para

informar-se sobre a auditoria nas obras do TRT de São Paulo,

Sua

processo

o fato de que, consultados os Ministros Paulo Afonso

e Marcos Vilaça, que exerceram a tal relataria, ambos negaram tivessem

Luiz Estevão para

Ainda, como não convinha a suas conclusões,

Senador Jefferson Péres deixou de relatar a seus pares a meia centena

documentos que acompanharam a peça que ficou conhecida como a "defesa de

mil páginas do Senador Luiz Estevão".

Do mesmo modo, o Senador Jefferson Péres preferiu

o testemunho de vários Senadores dessa Casa Legislativa, de Deputados

Federais{ Ministro do Tribunal de Contas e Ministro de Estado{ que também

Senador Luiz Estevão, na

condição de Presidentes ou Relatores da Comissão Mista do Orçamento,

às obras TRT de São Paulo, para enfatizar

em sentido contrário, não por acaso de Deputado

Federal dos quadros de Partido Político, que encabeça a representação acusatória.

C;\WINDOWS\TEMP\AFlESTEVFiN_RMFAAD_,DOC
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Todavia, o Senador Jefferson péres não deu cabo do

compromisso assumido com seus pares. Seu relatório é fragorosamente omisso

no que diz respeito à prova produzida - especialmente aquela produzida

que confronta com o propósito predeterminado de recomendar a

cassação do Senador Luiz Estevão.

(a)

Omissão do relatório quanto a documentos e provas trazidos aos

autos do processo ético-disciplinar

~~t.i\j';"~O FCGE'\.~L
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p~rtanto, é de curial importância que nada escape ao

relatório do Senador Relator, até porque o que dele faltar não será do

conhecimento - e, portanto, não será considerado - pelos demais Senadores

integrantes desse Conselho.

Afinal, presume-se que somente o

tenha examinado a íntegra dos autos, participado pessoalmente da

coleta da prova e acompanhado a produção de diligências para, por ocasião do

julgamento e só então
l

tudo narrar e de tudo dar conhecimento aos demais

Senadores.

indicação para exercer a relatoria de processo de

natureza punitiva, muito mais que privilégio ou distinção{ é na vefldade tarefa

missionária
t

especialmente pela elevada responsabilidade assumida de, com

isenção e imparcialidade, relatar aos demais julgadores todos os elementos{

acontecimentos e provas trazidos ou produzidos no correr do feito.

02522 Quinta-feira 22



3 Notas taqu!gráficas da reunião de 31.maio.OO do Conselho de Ética e Oecoro Parlamentar.

Ou seja, Sua Excelência deixou de incluir no seu

relatório matéria relevante! rêcebida no Senado à undécima hora, apenas para

não ter que abrir novo prazo à defesa!

Quinta-feira 22 02525
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A indiferença do Senador Relator à defesa! que já era

clara de seu relato, evidencia-se quando Sua Excelência, após o relatório,

pronuncia seu voto antes mesmo de conhecer dos argumentos finais do

Senador Luiz Estevão.

(b)

Nulidade do voto proferido antes da apresentação das

alegações finais da defesa

Portanto! na visão do Relator! de nada valem as

deduções e documentos trazidos com o presente arrazoado: seu voto já foi

antecipado na'sessão de 31.maio.OO desse Conselho.

O procedimento é completamente abstruso e não

encontra acolhida na legislação processual brasileira ou em regras de qualquer

corte de qualquer país do mundo.

Afinal, a antecipação do juízo do Senador Relator traz

intransponível prejuízo à defesa, que - a despeito do argüido em suas razões

finais - parte para julgamento por órgão colegiado já com um voto em seu

desfavor, alén: de influir manifesta e acintosamente na apreciação de seus pares.

Repita-se: foi o Relator o único que conheceu de todo o processo, mesmo que

dele tenha omitido parte substancial no relato, especialmente a prova produzida

que não amparava e desmentia a acusação indigente.
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Isso diz tudo quanto ao pouco respeito do Relator

quanto a seus pares, que não conhecem o processado, e de seu absoluto

desprezo e falta de consideração com a defesa do Senador Luiz Estevão, à qual

não reconhece propósito outro que não a chicana protelatória.

"Se eu me manifestar, vou fazê-lo no último

prazo que a Defesa usará para apresentar a

sua contestação a meu relatório. Se eu me

manifestar, tenho que abrir novo prazo à

Defesa para que ela fale sobre a minha

contestação. ( ..) Não quero ser o

instrumento de protelação disso,,3.

Por fim, e mais importante, o Senador Jefferson

Péres deixou de relatar a seus pares documentos recebidos de véspera,

que mereceram ampla divulgação da mídia, com o efeito de produzir o que o

próprio Presidente do Senado Federal r~tulou como soturno "clima de cassação".

Ao fazê-lo, Sua Excelência deixou os demais Senadores apenas com as

impressões transmitidas pela mídia, esquivando-se da tarefa de relatar a matéria

com a imparcialidade que conviria à sua condição. E o fez sob o seguinte

argumento:
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Esse procedimento, que Ja seria reprovável mesmo

que o Relator guardasse segredo de suas entrevistas secretas, é francamente

ilegal e violador dos princípios constitucionais do confiàâitório e

defesa quando não só o fato, mas também as considerações colhidas

nessas "conversas informais" integram e fundamentam o relatório oferecido por

Sua Excelência a seus paresr conduzindo para o manifestamente nulo,

intempestivo e impertinente voto de Sua Excelência.

Afinal r esses servidores foram ouvidos nos

subterrâneos, às escondidas, à sorrelfa, sem contradita ou reinquirição da

defesa, mas seus depoimentos foram nacionalmente alardeados como

verdadeiros e não só confirmatórios de estultícias da representação, como a

agigantaram astronomicamente, fazendo com que deles se inferisse - sem a

coragem de afirmar - que o receio dos servidores tratava-se de temor inspirado

pelo Senador Luiz Estevão - o que não só ratificava como decuplicava a insana e

vazia acusação trazida na representação relativamente a ameaças a servidores.

Ora, para restabelecer o contraditório, e para que a

defesa possa conhecer de fatos que embasam o relatório do Senador Jefferson

Péres mas que não estão em provas produzidas nos autos do processo, faz-se

mister sejam inquiridos os onze funcionários referidos e entrevistados

e informalmente" por Sua Excelência, para que não só a defesa,

mas todos os Senadores integrantes do Conselho possam compartilhar de

informações q~e permaneceram, a todo tempo, como privilégio da relataria,

embora - repita-se - se prestem incisivamente para inferir, influir e produzir

impressões que insultam não só pelo menoscabov-os demais integrantes do

Conselho, mas escarram nos mais mínimos princípios do estado de direito

democrático. É o que se requer como preliminar à continuidade do feito.
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(c)

Prova "secreta" colhida isoladamente pelo Relator,

referida em seu voto, sem o conhecimento da defesa

ou dos demais Senadores integrantes do Conselho

sofrer represálias

sua integridade fisica u (fls.

Indiscutível, portanto, que o Senador Relator colheu

testemunhos secretos, sonegando seu conhecimento prévio ou póstero ao

Conselho e à defesa, privando a todos da ciência de quais servidores se

esquivavam do dever civil e legal de testemunhar, e principaimente quais deles

temiam pela própria integridade física e de quem receavam sofrer represálias,

conforme a privativa e exclusiva informação do Relator.

"Dos onze consultados, inclusive

arrolados pela defesa, sete

que não gostariam de testemunhar, três

dos quais me fizeram um apelo

\\ entrevistaslf
:

saber da sua disposiçao de depor". E prossegue relatando o resultado dessas

Em seu voto proferido na reunião de 31.maio.OO, o

Senador Jefferson péres esclareceu, para a surpresa dos presentes e

perplexidade da defesa! que "deliberadamente" deixou de "arrolar outros

funcionários da CPI, como testemunhaslf
• Isto porque Sua Excelência teve "Q
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Como essas imputações "não tenham sido objeto da

Representação", como admite o Senador Relatorr sua inserção no voto de Sua

Excelência corresponde a aditamento tardio da acusação produzido por

parte ilegítima e incompetente, ou seja, a própria relataria.

ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

Ocorre que a defesa não pode ser colhida de surpresa

por fatos que não constaram da representação e que jamais vieram aos

autos do processor a não ser a partir do voto do Senador Relator e ainda assim
sem qualquer comprovação fática.

o voto do Senador Relator faz ainda referência à
suposta ação penal proposta no Fórum de São Paulo, tudo com o propósito de

demonstrar que faltariam ao Senador Luiz Estevão "condições"para exercer o
mandato à plenitude".

A conduta do Senador Relator é acintosamente

violadora dos princípios da ampla defesa e do contraditório, suprimindo da defesa

a oportunidade de contestar as acusações er por meio de novas diligências
r

demonstrar sua falsidade.

Afinal, a partir do aditamento contido no voto de Sua

Excelênciar seria necessário (a) fosse facultada à defesa a oportunidade de

requerer diligências indispensáveis, tais como a expedição de ofícios ao Supremo

Tribunal Fede~I, solicitando informações sobre a existência e fase atual dos

processos mencionados pelo Senador Relatorr e à Secretaria de Fazenda do

Distrito Federal, para que informe sobre a quitação de eventual débito tributário

porventura objeto de denúncia criminal oferecida contra o Sena~or Luiz Estevão.

Ainda, seria necessária (b) a expedição de ofícios ao

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juiz Diretor da

Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo para que informem se o

requerente responde a qualquer ação penal distribuída naquela Comarca,

conforme levianamente menciona o Senador Jefferson Péres em seu relatório.
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Registre-se, ainda, que o Senador Luiz

Estevão é alvo de outra denúncia

oferecida pejo Ministério Público Federal

no Distrito Federal, em 1° de outubro de

1.998, por crime contra a ordem

tributária, agora no Supremo Tribunal

Federal ("u)" (fls. 39).

Tais fatos não estão nos autos, não integram a

prova, mas justificam o voto. Viesse aos autos, a prova diria em contrário e

mostraria a nenhuma sustentação do voto. A inveracidade do afirmado. A

impertinência da alusão estranha à reputação.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

(d)

Voto do Senador Relator fundamentado em provas estranhas ao processo,

às quais a defesa não teve oportunidade de conhecer e sobre elas se manifestar

Ao fundamentar seu voto, Sua Excelência valeu-se

ainda de outros elementos até então - e ainda hoje - estranhos aos autos do

procedimento ético-disciplinar. Diz o voto:

"Conquanto não tenha sido objeto da

Representacão, não se pode ignorar,

como se não existisse, a denúncia

oferecida ao Supremo Tribunal Federal,

pela Procuradoria Regional Eleitoral,

contra o Representado, por conduta

delituosa, incurso no crime de falsidade

ideológica (.u).
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Demais nulidades do processo

defesa prévia e
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já

Além das irregularidades até aqui expostas,

decorrentes do relatório e voto proferidos pelo Senador Jefferson Péres,

persistem outros vícios intransponíveis, já argüidos pelo Senador Luiz Estevão

em sua defesa prévia, que não foram corrigidos ou afastados pelo Relator.

(a)

Preexistência de processo ético-disciplinar em curso

Trata-se de fUJlidade intransponível que deve
preliminarmente ser corrigida.

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AlVIODEO

É princípio elementar de Direito

processos idênticos pelo mesmo fato, sob pena de se incorrer

no que a doutrina chama de bis in idem.

Ora, os fatos trazidos na inicial dos Partidos Políticos

do Bloco de Qposição têm origem no relatório final da CPI do Judiciário. Tudo o

que aqui se imputa ao Senador Luiz Estevão tem origem ou foi objeto de

apuração daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, com os poderes de

instrução próprios das autoridades judiciais.

O referido relatório foi encaminhado à

para conhecimento do Plenário, como determina o Regimento

Interno dessa Casa Legislativa (art. 150, RISf), e, posteriormente, remetido ao

Público Federal, sem qualquer reparo, emenda ou ressalva,

prosseguimento das investigações.
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imperativo, portanto, que os autos

do Senado e do Relator para que este complete o trabalho,

(fls. 2121 e verso). Indeferir tal

diligência f coon-estar a lIegallodU" ."vu..---- como questão llcejudicial, a marcar

a continuidade do feito de nulidade. É o que se requer como preliminar.

incompleta em desfavor evidente da defesa.

(e)

Laudo pericial que não enfrenta os quesitos formulados pela defe!;a

Ou seja,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

20

Trocando em miúdos: o perito que tão

doutrinariamente respondeu aos quesitos abstratos do Senador Jefferson péres e

tão técnica e percucientemente respondeu os 14 lúcidos quesitos formulados pelo

Senador Romeu Tuma

acusatório, negligenciando o dever da relatoria com a busca da verdade real.

respondidos e o r\.CIOI.V' • --,-

regularidade da prova cochilo\!, mais uma vez convenientemente ao intento

Finalmente, e não menos importante, denuncia o

absoluto desprezo pela defesa o fato de o Senador Relator, no exame do laudo

pericial solicitado por esse Senado Federal, ter descurando de observar que

Invocada a questão como prejudicial e não

consertada a ilegalidade, tudo remete à violação das garantias inscritas no artigo

50, in:iso LV, da Constit~iÇão Federal, acarretando a nulidade do processado, a

não ser que se converta o feito em diligência e se saneie a nulidade.
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5 Reunião de 03.maio.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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Logo, julgar o presente feito antes de concluídas as

investigações requeridas ao Ministério Público e ora promovidas pela Polícia

Federal é, ao mesmo tempo, temerário açodamento, franco desrespeito à

deliberação da Mesa Diretora do Senado Federal, e incontornável nulidade

processual, uma vez que submete o Senador Luiz Estevão ao duplo juízo ético

sobre os mesmos fatos: o primeiro agora e, o segundo, quando das conclusões

das investigações requeridas pela Mesa.

Por óbvio não se questiona a legitimidade dos

Partidos Políticos de oferecerem representação para a perda do mandato de

parlamentar: essa prerrogativa está assegurada tanto na Constituição Federal

como no Regimento Interno dessa Casa. O que não se admite é que

determinados partidos políticos, contrariando deliberação da Mesa, promovam

novo procedimento ético-disciplinar apenas para evitar as conclusões das

investigações preliminarmente requeridas por aquele órgão.

Entretanto, o que fizeram os Partidos do Bloco de

Oposição? - Desprezaram a deliberação da Mesa do Senado, aficerçada na

democrática e constitucional representação paritária dos partidos políticos, para,

de moto próprio, antecipando-se às conclusões das investigações, dar início a

novo processo ético-disciplinar contra o Senador Luiz Estevão, solapando

aquele primeiro que pendia - e ainda pende - da conclusão de diligências do

Ministério Público e da Polícia Federal (Inquérito nO 1595 do Supremo Tribunal

Federal).

Como já sentenciou - com a habitual lucidez - o

Senador Amir Lando na discussão de processo ético recente nesta Casa,

referente aos Senadores Jáder Barbalho e Antônio Carlos Magalhães, a Mesa

"agiu e ( ...) nesse particular se antecipou e até gerou o que poderíamos

chamar na processualística de prevencão"5•

- 20 -
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"as apuracões de fatos e

responsabilidade previstos neste Código

poderão, quando a sua natureza assim o

exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou

às autoridades oolicia~ por intermédio da

Mesa do Senadfb caso em que serão feitas as

necessárias adaptações nos procedimentos e

nos prazos estabelecidos".

portanto, a Mesa Diretora conheceu dos fatos hoj

atribuídos ao Senador Luiz estevão e, ao contrário de encaminhar de plan

representação ao Conselho de Ética, determinou mais investigaçõeS, dan!l

início à fase preliminar do processo ético-disciplinar, na forma do referid

no artigo 19 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

• Aliás, não só ao Ministéno Público Federal, mas a 62 organismos, a maior parte deles para fi
investigatónOS (estes, por exemplo, além do MPF, várias procuradorias de Justiça Estaduais, d;vel
organismos polidais nadonais e internacionais) ou ético-disópJin".~. (estes. por exempio. vá
CREM. várias corregedorias de diversos tribunais estaduais, etc.) conforme se vê da relaÇão tra

às fls. 217 a 220 da própria Representação.
SENAUO FfCE;\..4.L
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Ou seja, o que a Mesa do Senado fez com

expressivo volume de informações e papéis foi remetê-los para o Ministério

público Federal', na exata inteligência do artigo 19 da Resolução do

Federal na 20/93, que "Institui o código de Ética e Decoro Parlamentar",

que dispõe:

Nada mais foi feito ou deliberado pela tv:l
esa do

Senado que, à luz dos fatos então relatados e das provas (ou indícios)

colecionados, deveria - se os entendesse bastante e suficientemente provados

determinar de ofício qualquer outra providência de natureza ética,

administrativa ou política - tal como o encaminhamento de representação ao

conselho de Ética e Decoro Parlamentar, conforme sua atribuição constitucional e

regimental.
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"será decidida (..) pelo Senado Federal, por

voto secreto e maioria absoluta, mediante

provocação da respectiva Mesa ou de

partido político representado no

Congresso Nacional, assegurada ampla

defesa u
•

A ques~ão se prende a que, conforme se vê do artigo

13 da Resolução nO 20/93 do Senado Federal, a representação para perda do

mandato senatorial será exclusivamente de

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

É justamente essa legitimação exclusiva que, como

bem ressaltou a Senadora Heloísa Helena em requerimento de diligência

formulado perante essa Comissão?, confere à representação "relevância

"iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar ou de Partido Político

representado no Congresso Nacional".

que a legitime e que extravase os

simples limites do exercício

representação concedida à

pessoa de seu presidente~lÓ.

Afinal, mais que de Resolução do Senado, essa

legitimação decorre de norma inscrita no parágrafo segundo do artigo 55 da

Constituição Federal, segundo a qual a perda do mandato em razão de

procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar

ó fls. 05 do parecer; fls. 177 dos presentes autos.
7 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena, Relatora da Denúncia nO
01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado pelo Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, no uso de suas prerrogativas, na sessão de 1o.mar.OO.-·

c: \WINDOWS\TEMP\AFLE5íEVFIN_RMFAAD_.DOCt"rOi:occj<J
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(b)

vício na manifestação de vontade dos Partidos que

subscrevem a representação

"todo processo de cassação, na sua essência,

é um processo político antes que jurídico. (... )

Contudo, pode-se afirmar que (...) na

hipótese que envolve questão de

desobediência ao art. 54 da. Constituição, de

quebra de decoro parlamentar e de sentença

condenatória definitiva, o conteúdc

é

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

arrematando que,

Atendendo à consulta do excelentíssimo Presidente

do Senado Federal, a Advocacia do Senado Federal, em 12.jan.OO, pela

Advogada-Geral Ora. Josefina Valle de Oliveira Pinha e pelo Advogado-Geral

Adjunto Or. Asael Souza, exarou parecer acerca do que se convencionou chamar

Representação dos Partidos de Oposição.

Naquele trabalho, a Advocacia do Senado Federal

No mais, como em todo o resto, a defesa do Senador

Luiz Estevão se reporta aos argumentos desenvolvidos em sua defesa prévia,

especialmente o Título U, item a.
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ESCRITÓRlO DE ADVOCACIA
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Ora, de nenhum dos Estatutos dos Partidos

signatários da representação consta regra que permita ao Presidente de

Diretórios ou de órgãos executivos outros a, isoladamente, por iniciativa própria,

pedir em nome da agremiação a cassação de mandato de parlamentares.

Salvo nos atos de rotina, ou nos discriminados em

norma expressa, os Presidentes apenas cumprem as deliberações adotadas em

Convenções e pelos Diretórios dos Partidos Políticos.

Portanto, a nível nacional, compete aos Diretórios,

e não aos Presidentes dos Partidos Políticos, os atos de ação política

dessas agremiações. Não é por outra razão que o Professor Manoel Gonçalves

Ferreira Filho, em sua obra Partidos Políticos nas Constituições Democráticas1o,

considera os diretórios "órgão de direção ordinária do partido".

110S Diretórios Distritais, Municipais e

Nacionais N
•

Com pequenas variações de forma ou designação,

todos os Estatutos conduzem a que decisões da natureza da discutida somente

podem ser tomadas pelos órgãos p.artidários, e não por seus presidentes ou

parlamentares: art. 24, inc. VI e art. 76 do Estatuto do PT; arts. 27, 53, 54 e 80

do Estatuto do PDT; arts. 17, 19 e 20 do Estatuto do PPS, art. 29 do Estatuto do

PCdoS; arts. 49 1 51 e 53 do Estatuto do PV; e, afinal, arts~ 12 e 21 do PL

A única exceção é o PSS, que admite, no artigo 29 de

seu Estatutol que o Presidente da agremiação "deliberar, excepcionalmente, e

em caráter emergência, ad referendum da Comissão Executiva 11. Entretanto, a

representação não é assinada pelo Presidente da agremiação, mas sim por seus

líderes na Câmara dos Deputados e no Senado - o que extrapola o permissivo
estatutário.

C:\WlNDOWS\TEMP\AFLESTEVFIN_RMFAAD_.DOC- 24 -C:\WINDOWS\TEMP\AFlESTEVFIN_RMFAAD_.OOC

ãDA SILVA, Jesé Afonso. Curso de Direito Constituê7ãiiãl PõsitTvo; 16a ed., Malheiros Editora, 1999,

São Paulo,Op. cit., p. 395.
9 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 407. :.õt;>tAüO FtDe.~Âl

Entretanto, como ressalta José Afonso da Silva, '''a

idéia que sai do texto constitucional é a de que ~s partidos hão que se

organizar e funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua

estrutura interna também fica sujeita ao mesmo principio", não sendo

"compreensível que uma instituição resguarde o regime democrático se

internamente não observa o mesmo regime't9.

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nO 5.682, de

21.ju1.71) inscreve em seu artigo 22, inciso II que são órgãos de direção e de

ação dos partidos políticos

Ocorre que partido político, como afirma Jo!;é Afonso

da Silva, nada mais é que "uma forma de agremiação de um grupo social que se

propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de

assumir o poder para realizar seu programa de governo"a. Trata-se de "pessoa

jurídica de direito privado", ao teor do artigo 17, § 20
, da Constituição

Federal, segundo o qual

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"os partidos políticos, após adquirirem

personalidade jurídica, na forma da lei civil,

registrarão seus estatutos no Tribunal

Superior Eleitora!".

Portanto, não é qualquer do povo que pode provocar

diretamente a Mesa do Senado a se manifestar quanto à admissibilidade de

representação para cassação do mandato senatorial. Afora a própria Mesa, de

oficia: somente poderão' fazê-lo os Partidos Políticos, por força de dispositivo

constitucional, e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em decorrência de

resolução do Senado Federal com força de edito legislativo.

02536 Quinta·feira 22
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Só então,

Mais uma vez valendo-se dos suplementos da

Senadora Heloísa Helena
12

, pode-se dizer que a denúncia "encontra similar na

prevista ·no § 30 do art. 5° do Código de Processo Penal13",

11relativas ao descumprimento, por Senador,

de preceitos contidos no Regimento Interno e

neste Código n
•

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Al\1üDEü

Isso porque - como já dito anteriormente - o artigo

17 da Resolução nO 20/93 permite a "qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa

jurídica" apresentar não representação, mas denúncia perante o Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar

A denúncia - ao contrário da representação, que tem

natureza institucional - não é submetida de imediato ao juízo prévio de

admissibilidade da Mesa Diretora, carecendo antes de investigação preliminar e

sumária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Portanto, oferecida a denúncia será indispensável que

o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar promova "a

denunciado e providenclaaas as diligências

que entender necessárias, dentro do prazo de 30 dias", na forma do parágrafo

segundo do artigo 17 da Resolução nO 20, de 1993.

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,

na forma do parágrafo 30 do artigo 17 da Resolução na 20/93, verificará

denúncia, decidindo por seu arquivamento ou, do contrário,

no limite de sua atribuição,

12 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena, Relatora da Denúncia nO
01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado pelo Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, no uso de suas prerrogativas, na sessão de l0.mar.OO.
13 "Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-Ia à autoridade policial, e esta, verificada
a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito".

Junho

St.N/.üjl,) ftDt:1U~
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"nas hipóteses dos incisos I, 11 e VI do art. 55

da CF, a decisão, espante sua, de inaugurar

um processo com repercussões políticas de

tamanha magnitude'~

bem como

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

Drovidenciar as diligências

11a Representação subscrita pelo PT, PDr,

PSB, PPS, PC do 8, PV e PL, em desfavor do

Senador Luiz Estevão, desacompanhada

partidária, nos

estatuto, encontra-se

para poder, nos termos do

§ 20 do art, 55 da Constituição, dar início ao

procedimento de que trata o art. 15 da

Resolução nO 20, de 1993, devendo, antes,

ser recebida como a denúncia de que tràta

o art, 17 da mencionada resolução, a ser

encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar com vistas a

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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10 R.evista Brasileira de Estudos Políticos, 1966, p. 169.
11 fls. 6 do parecei; fls. 178 dos presentes autos.

concluindo ao final que

Por essa razão o parecer da Advocacia do Sena,do

destaca a incongruência de admitir à pessoa do presidente de

agremiação política,

Assim, os subscritores da representação não são

partes legítimas para representarem suas agremiações nem mesmo à luz de seus

próprios Estatutos.



Todavia, ao conhecerem da denúncia como se fora

representação, primeiro a Mesa do Senado e depois esse Conselho suprimiram

ao Senador Luiz Estevão a oportunidade de trazer esclarecimentos em

apuração preliminar e sumária dos fatos. Ao assim procederem, suprimiram

ao Senador Luiz Estevão uma instância prévia para o exercício de sua defesa,

incorrendo em ,grave violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do

devido processo legal.

No caso presente, considerando-se ·que a

representação oferecida em nome de Partidos Políticos por seus líderes e

presidentes - desacompanhada do ato de vontade partidária de cada agremiação,

nos termos do respectivo estatuto -, deve ser equiparada à simples denúncia de

seus subscritores, tem-se que o procedimento aplicável ao processamento do

expediente no Senado Federal seria o estabelecido no artigo 17 da Resolução nO

20/93, e não - ao menos de início - o rito previsto no artigo 15 do mesmo

diploma legal.
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Ao final, arrematou o nobre Senador:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"Poderiam ter apresentado esses argumentos,

poderiam ter apresentado um voto em

separado. Não o fizeram. Concordaram

integralmente. Não fizeram nenhuma

recomendação nem disseram que a Mesa

da Casa deveria: adotar algum

procedimento. Ao contrário, disseram que

não haviam chegado a conclusões

"Por que não discordaram, Senador Paulo

Souto, de V. E;(1? Por que não disseram que

V. Exa estava equivocado quando mandou o

Ministério Público aprofundar a questão?".

(c)

Renúncia tácita ao direito de representação

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Em discurso proferido no Plenário do Senado Federal,

o sempre lúcido e arguto Senador Jader Barbalho, Presidente do Partido do

Movimento Democrático Brasileiro, destacou com a habitual objetividade que

"o Senado admitiu fazer uma CP] com

poderes judiciais, que estabeleceu conclusões

e recomendações sem que houvesse um

voto discordante/~

Dirigindo-se ao Relator daquela Comissão

Parlamentar de Inquérito, o Senador Jader Barbalho indagou a ele:

C:\WINDOWS\TEMP\AFLESTEVF1N_RMFAAD_.DOC
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advertência (arts. 80 e 90), ou, tratando-se de hipótese de perda temporária ou

definitiva do mandato (arts. 10 e 11), convolando-a em Representação do

próprio Conselho (art. 13) e encaminhando-a à Mesa do Senado para que exerça

o juizo prévio de admissibilidade de instauração do processo político

judicialiforme (art. 15). ,somente a partir da decisão da Mesa encaminhando a

representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou determinando

investigações na forma do art. 19 Rl5F é que terá início o processo de cassação

propriamente dito.

02540 Quinta-feira 22
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de finalizar
investigações requisitadas ao Ministério Público e,
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ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
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De todo o exposto, da omissão de provas favoráveis

à defesa, da inclusão de fatos novos até então desconhecidos do processo e até

hoje indemonstrados, da coleta de testemunhos secretos e tudo o mais até aqui

relatado, só se pode extrair a certeza da inafastável suspeição e patente

do relatório do Senador Jefferson Péres, suspeição essa que

contamina todos os atos praticados por Sua Excelênda na condição de relator,

desde a coleta da prova até a apresentação do infausto relatório.

Afinal, somente a vontade tisnada pela falta de

isenção conceberia sugerir a cassação de parlamentar ungido pelo voto de quase

meio milhão de eleitores com base apenas no que o próprio Senador Relator a

todo tempo afirma não passarem de "indícios" ou "suspeitas", jamais chegando 11
ineludível certeza.

Entretanto, não poderia ser diferente. Sua Excelência

houve-se na relatoria como acusador, comprometido desde o início com o

propósito da representação: a cassação do Senador Luiz Estevão.

o Senador do POT deveria ter declinado da relataria,

tarefa que exige isenção que Sua Excelência - tolhido por compromissos
partidários - evidentemente não teve até aqui.

C:\ININDOWS\TEMP\AFLESTEVFIN_RMFAAD_.DOC

o fizeram naquele momento,

- 30-

"ao término de seus trabalhos, a comissão
parlamentar de inquérito enviará à
para conhecimento do Plenário, seu
e conclusões".

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

DE
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submetido o Relatório Final da Comissão Parlamentar

a Plenário, seria lícito à qualquer Senador "encaminhar à Mesa para

votolf, na forma do artigo 316 do Regimento Interno.

Resolução nO

C:\WINOOWS\TEMP\AF1.ESiEVFIN_RMFAAO_.OOC

contra o Senador Luiz Estevão por fatos que

Relatório e a eles relacionados,

-
14 Sessão Plenária de OS.dez.99.
15 "Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilidade previstos neste Código poderão, quando a
sua assim o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades policiais, por

da Mesa do Senado, caso em que serão feitas as necessárias adaptações nos

procedimentos nos prazos estabelecidos neste capítulo
n

•
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Decoro

portanto, caso houvesse quanto à

encaminhamento. do Relatório da CPI do Judiciário ao Ministério

para aprofundamento das investigações, na forma do artigo

RF!aimento Interno - sugestão essa encampada pela Mesa na forma do artigo

_I deveriam os Partidos de Oposição apresentar

recomendando adicionalmente à Mesa do Senado o

Qnl";::)minhamento imediato daqueles papéis como representação para a perda do

do Senador Luiz Estevão, na forma do artigo 13 do Código de Ética e

sugestão

ncrt"lll"açâo
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Afinal, nada mais natural q~c= o Grupo Monteiro de

Barros fosse um dos interessados procurados para associação com o Grupo OK,

em razão até mesmo de relações anteriores bem-sucedidas, que resultaram em

empreendimento comum na construção, em 1988, do prédio da Ordem dos

Advogados do Brasil no Distrito Federal.

Ora, nesse ponto a dinâmica empresarial não difere

política, em que o adversário de ocasião pode vir a ser o aliado em

pleito, sem que as divergências de hoje possam impedir futuras alianças e

Entretanto, as circunstâncias do momento fizeram

que o Grupo OK e o Grupo Monteiro de Barros, naquela ocasião, fossem

concorrentes,.e não parceiros na licitação do TRT de São Paulo - o que não

que as empresas viessem a ter outros negócios e empreendimentos

nos anos seguintes.

Dentre as hipóteses de consórcio descartadas pelo

Grupo OK figuraram tratativas com o Grupo Monteiro de Barros, este já

associado à Incal Indústria e Comércio de Alumínios Ltda., que originaram os

papéis juntados ao processo à undécima hora e que tamanha e injustificada

comoção produziram na mídia e no Ministério Público.

o Grupo OK, na ocasião, estudou possibilidade de

parceria com vários dos interessados, optando ao final por associar-se com a

Construtora Augusto VeUoso S.A.

Nessa fase, como de resto é muito comum em

qualquer concorrência pública, os vários interessados buscam a formação de

consórcios ou associações, de modo a apresentarem proposta mais sólida e

consistente, com vista a alcançar melhor resultado na licitação.
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

FELIPE ANlODEO

C:\WINOOWS\TCMP\AF~lNJJ.MFAAO_'OOC

o próprio edital estabelecia que, antes da habilitação

e apresentação das propostas, os interessados deveriam "efetivar reunião com o

Presidente da comissão de UcitaçãO e realizar visita às Juntas de conciliação e

Julgarnento da Cidade de São Paulo a fim de colher informações sobre a

sistemática de fUncionamento das mesmas".

Trinta interessados, dentre pessoas físicas e

jurídicas, retiraram o edital, conforme Termo de Encerramento de Entrega de

Edital, dentre elas empresas do Grupo OK, a construtora Augusto Vellos
o

S{A,

Monteiro de ,B!!rrOs Escritório Imobiliário Ltda. e Incal Indústria e comércio de

Alumínio Ltda.

Em janeiro de 1992 o Tribunal Regional do Trabalho

da 2
a

Região promoveu !lotação pública na forma de concorrência (nO 01{92)

para a "aquisiÇão de Imóvel pronto, em construção, ou a construir adequado para

a instalação de (•..) Juntas de conciliação e Julgamento da Cidade de São Paulo".

considerando que as teses, argumentos e provas

favoráveiS ao senador Luiz Estevão foram todos minimizado
s

- quando não

ignorados _ pelo relatório do Senador Jefferson Péres, cumpre agora à defesa

rememorar em breve relato o histórico dos fatos objeto do presente processo

ético disciplinar.

Entretanto, sua Excelência aceitou incumbência que

de antemão sabia incapaz de cumprir de forma imparcial, com o propósito de

pavimentar o caminho para a cassação do senador Luiz Estevão.
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equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de toda a receita líquida proveniente

da implantação do empreendimento" - de US$ 3S milhões - acrescida

da "quantia em moeda corrente nacional equivalente, na data do pagamento, a

US$ 1.000.000,00 (hum milhão de dólares dos EUA)"(sic).

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEO

Como a participação do grupo francês interessava ao

Grupo Monteiro de Barros do ponto de vista da viabilização do projeto, e como ao

Grupo OK não interessava manter participação minoritária no futuro

empreendimento, a parceria entre as empresas foi desfeita em 10 .mar.96, com o

pagamento ao Grupo OK das despesas até então realizadas e, principalmente,

indenização pelo desfazimento do negócio, correspondente à frustração da
expectativa de lucros

6

F~~.~

Tanto é verdade que, após acertada a parceria entre

o Grupo OK e o Grupo Monteiro de Barros, o grupo francês Calberson Overseas

manifestou interesse em também participar do empreendimento.

Por fim, o Grupo OK e o Grupo Monteiro de Barros

foram parceiros na compra, em 23.dez.93, de glebas então de propriedade da

CODEARA-Companhia de Desenvolvimento do Araguaia, para desenvolvimento

de empreendimento agropecuário na Fazenda Santa Terezinha, em município de

mesmo nome, no Estado de Mato Grosso.

Entretanto, posteriormente, o Grupo OK se

desinteressou do empreendimento, ante a possibilidade afinal concretizada da

compra da Fazenda do Lagoão, mais próxima de Brasília e da sede de atividades

do Grupo, o que motivou a venda de sua participação ao Grupo Monteiro de

Barros, o que ficou consolidado em contrato particular firmado em 28.maio.97.

Posteriormente, entretanto, surgiu a possibilidade de

o Grupo OK oferecer as terras da Fazenda Santa Terezinha como dação em

pagamento de dívidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Para tanto, o

Grupo OK retomou a propriedade do imóvel com a aquisição do controle acionário

SENADO
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Inconformado, o Consórcio Grupo OKjAugusto

_ sem êxito - recurso administrativo contra o resultado da
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Cargas,

Tratava-se de empreendimento que prometia atrativo

financeiro, como se vê do contrato firmado pelo Grupo Monteiro de

Barros com a CAP para a prestação de serviços consultoria, assessoramento e

nlaneiamento para o desenvolvimento e implementação do referido Terminal de

pelo que a empresa receberia a título de remuneração "a quantia

Assim, por contratos particulares de promessa de

compra e venda realizados em OS.maio.92 e 07.abr.94, o Grupo OK vendeu ao

Grupo Monteiro de Barros dois terrenos remembrados no Bairro de Taboão, no

130 Subdistrito, Butantã, na Cidade de São Paulo. Posteriormente, em 30.out.97,

essa operação foi distratada pelas partes, retornando à propriedade do Grupo

OK, em razão de dificuldades do Grupo Monteiro de Barros em viabilizar o

p.moreendimento que tinha em mente.

Ainda, em fevereiro de 1994, a exemplo do que já

haviam feito a_ empresa CAP-Consultoria, Administração e Planejamento Ltda. e

as construtoras Mendes Júnior e Andrade Gutierrez, o Grupo OK associouQse ao

GrtlPO Monteiro de Barros para a implantação do Terminal Intermodal de Cargas

Santo Antônio, em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Entretanto, como já se disse, o resultado adverso

não impediu que o Grupo OK realizasse, ao longo dos anos, outros negócios e

empreendimentos com o Grupo Monteiro de Barros.

Velloso

licitação.

em 2S.fev.92, no prazo previsto no edital,

três grupos diferentes se habilitaram à concorrência, apresentando proposta

comercial. Desses, apenas dois foram qualificados na fase de habilitação: o

Consórcio Grupo OK/Aug~sto Velloso e a Incal Indústria.e Comércio de Alumínio

sendo que esta última sagrou-se vencedora da licitação.

02546 Quinta-feira 22



da empresa constituída pelo Grupo Monteiro de Barros para gerir o

empreendimento agropecuário.

SF.NAOO ffOeFtAl
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lias quatro documentos !!l9. foram

'fabricados', ou seja, não resultam de

produções recentes, que POssam ser

atribuídas ao fim precípuo de solucionarem

situações específicas pretéritas, tendo em

vista denotarem 'marcas' naturais e

características de envelhecimento

progressivo, as quais se mostram,' ergo,

consentâneas e coerentes com as datas
neles afixadas'~

Partindo dessa premissa é que o parecer do Instituto
Picchia pode assentar categoricamente que

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO
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Além desses, o consagrado perito Antônio Carlos
Villanova, primeira opção desse Senado Federal, que declinou do convite por já

ter se manifestado sobre os documentos em questão, gentilmente cedeu, a

pedido do Senador Luiz Estevão, parecer que emitiu em resposta à consulta do

Senhor Fábio Monteiro de Barros'
6

• Note-se que as condusões do perito Villanova

em nada discrepam daquelas emitidas pelos demais técnicos consultados:

nas idades relativas dos quatro documentos

examinados, ·com uma margem de erro ni(J

superior a três meses, são aquels$ neles

consignadas e que, portanto, não foram

recentemente lavrados ou assinadosH•

Evidentemente, estamos tratando aqui sempre da

relativa. uma vez que a técnica pericial em documentoscoPia:não permite

afirmar, com predsão, a data exata em que determinado documento foi

confeccionado, mas sim uma estimativa, que pode ser coerente ou não com a
nele lançada.

~,ji~~
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Afinal, todos os negócios e empreendimentos

referidos são sustentados por contratos trazidos aos autos da

representação, cuja idoneidade e autenticidade foram atestadas por pelo

menos três peritos de renome nacional e indiscutível capacidade técnica:

dois deles consultados pelo Senador Luiz Estevão, o Instituto' Del Picchia e o

perito Carlos Guido da Silva Pereira, e o outro nomeado por esse Senado

Federal, o perito Leonardo Rodrigues. SENAOO fEDE.1\AL.

Hoje sabe-se que muitos desses pagamentos

realizados pelo Grupo Monteiro de Barros para o Grupo OK tiveram origem em

recebimentos por conta da obra de construção do prédio do TRT de São Paulo 

afinal, esta era, à época, a principal fonte de recursos do Grupo Monteiro de

Barros para honrar seus compromissos.

Embora possa parecer atraente, principalmente aos

adversários do Senador Luiz Estevão, a hipótese de imputar ao Grupo OK

participação nas obras do TRT de São Paulo por conta dos valores recebidos do

Grupo Monteiro. de Barros, a afirmativa é não só leviana, mas principalmente

irresponsável, _na medida em que despreza inúmeros fatos concretos que a

desmentem cabalmente.

Evidentemente, o desfecho de todos esses negócios e

empreendimentos gerou, nos últimos 10 anos, considerável fluxo de capital entre

os dois grupos empresarias, principalmente do Grupo Monteiro de Barros para o

Grupo OK.

Além disso, o Banco OK forneceu empréstimos ao

Grupo Monteiro de Barros em diversas ocasiões, garantidos por recebíveis de

obras públicas em Pernambuco, o que acabou por conduzir o Grupo OK à gestão

financeira dessas obras, com a respectiva contraprestação pecuniária.

02548 Quinta-feira 22
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assinados
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1.996 1.997?

(...)

12. No presente caso os documentos estão

datados e os exames foram direcionados no

sentido de comprovar ou não, mesmo que

relativamente, as datas neles apostas. Caso

não estivessem datados e não existi~e

RESPOSTA: Evidentemente sim (...) '~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

----

Portanto, afastada a leitura estrábica do Senador

viciosamente turvada pelo propósito predeterminado de conduzir

do Senador Luiz Estevão,. há que se reconhecer que
apresentatfn

Se não

S€J'lt.QO F::DE~..tl

~'OlQcC)lo

- 38 -

RESPOSTA:

2. (... )

(...)

encontramos nenhum anacronismo que efida

a presunção de autenticidade e fidedignidade

do documento, e o material usado nele é

consistente com a data aposta no mesmo,

"não foram assinados e rubricados

uQuesitos formulados pelo Senador Romeu

Tuma.

Vejamos:

40
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Mesmo a análise isenta do laudo oferecido pelo perito

Leonardo Rodrigues, nomeado pelo Senado Federal, confirma as assertivas dos

demais pareceristas. Afinal, ainda que em resposta a quesito formulado em tese

pelo Senador Jefferson Péres, o perito informe que não é possível afirmar que

determinado documento "foi produzido na data que nele consta
ll

, mais

adiante, em resposta a quesitos nO 02 e 12 do Senador Romeu Tuma, o Dr.

Leonardo Rodrigues esdarece que

Igualmente, tomando por base a estimativa da idade

relativa, o perito Carlos Guido da Silva Pereira pode concluir que os documentos

02550



sicofantas.

Não é verdade.
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VI

Os tais "documentos novos"

Entretanto, não pode pesar contra o Senador Luiz

Estevão o fato de seus algozes articularem acusações a conta-gotas, divulgadas

ao dia, com o propósito de não lhe conceder um único momento de descanso.

seria que fosse acusado de uma só vez de tudo que lhe imputam, para

que também de uma só vez pudesse responder às infâmias, sem a necessidade

de apoquentar seus nobres pares como se fora Quixote às avessas, desdobrando

se em mostrar que os monstros que erguem contra ele não passam de moinhos

de vento.

Exemplos claros desses monstros esfumaçados de

ficção, sem garras ou presas, são as acusações de sonegação fiscal e de ligações

telefônicas recebidas do Juiz Nicolau dos Santos Neto: a sonegação foi

desmentida em parecer do Professor Osiris Lopes Silva, respeitado ex-Secretário

da Receita Federal, enquanto 900/0 das tais ligações, criteriosamente examinadas,

ou têm duração inferior a 30 segundos, caracterizando quando muito mera

tentativa de comunicação; ou ocorreram simultaneamente, o que seria - por

óbvio - impossível.

Às vésperas da reunião desse Conselho, quando se

o processo pronto - segundo intenção de seu Relator hoje

demonstradamente inveraz, chegaram às mãos do Presidente Ramez Tebet e do

Relator Senador Jefferson Péres documentos trombeteados na imprensa

se fossem prova irrefutável da participação do Senador Luiz Estevão no

de recursos para a construção do TRT de São Paulo.

hCI<:Col() i..~~ISj;HI\'e

~~ t~t.I::-v.~
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Criticam o Senador Luiz Estevão porque está sempre

correndo a explicar as matérias divulgadas na imprensa. O que pretendiam? Que

se calasse diante das ofensas, inverdades e assacadilhas? Que sucumbisse ao

massacre diário promovido por seus detratores e adversários políticos? Não, o

Senador Luiz Estevão não se curvou - e não se curvará - sob o peso das

mentiras contra ele articuladas. Ao contrário, já deu provas de sua obstinação e

não vê demérito em ser chamado de "peregrino de sua própria causa".

jfl'iACQ rEDf?lAl

Todo o mais são ilações mentirosas de detratores e

A versão do Senador sempre foi a mesma, desde o

início, absolutamente fiel a verdade dos fatos. Foi enriquecida com o passar do

tempo, na medida em que se multiplicaram as acusações e o esforço do Senador,

em detrimento de sua atividade parlamentar e do convívio familiar, em se

dedicar a colecjonar documentos distantes para fazer frente às acusações frouxas

e diuturnas.

Acusam o Senador Luiz Estevão de falta de decoro

em razão de alegadas constantes mudanças de versões para os fatos que lhe são

atribuídos.

É de se perguntar: se o Senador Luiz Estevão era,

como querem alguns, sócio oculto do Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho no

recebimento de valores para construção do prédio do TRT de São Paulo, porque

razão então recebia esses valores por meio de cheques regularmente

registrados na contabilidade e lançados nos liv.ros das empresas do

Grupo OK? - Ora, não ·sejamos ingênuos! Sócios ocultos recebem sua parte "por

fora", em contas de laranjas ou em depósitos no exterior! Não registram tudo em

empresas de sua propriedade e, principalmente, não recolhem tributo sobre o

butim!

02552 Quinta-feira 22
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Assim, fossem verdadeiras as insinuações

maledicentes de que o Senador Luiz Estevão seria "sócio oculto" da Incal,

amparado em \\contrato de gaveta", essa participação seria oculta não porque

dissimulada, mas sim porque microscópica, infinitesimal, de todo insignificante,

equivalente a miseráveis 0,00225% do capital social.

I Não se compreende, portanto, o escarcéu provocado

pela imprensa e por Procuradores de São Paulo a respeito dos referidos

documentos. Muito menos compreensível é o fato de o próprio Procurador-Geral

da República, em desabalada carreira, ocupar-se de entregar pessoalmente e em

mãos os documentos ao Presidente desse Conselho e ao Senador Relator.

C:\WINDOWS\TEMP\AFlESTEVFIN_RMFAAO_.DOC

Fato concreto é que a denúncia contra o Senador Luiz

Estevão, que o Procurador-Geral da República prometia iminente, até agora,

passada mais de uma quinzena do episódio, não se materializou.

\ Ao contrário disso, nesse meio tempo, o

que também recebeu das mãos do Procurador-Geral da

República a "prova irrefutável", no último dia 07.jun.001 julgando Reclamação

formulada pelo Juiz Nicolau dos Santos Neto, que pretendia se ver processar no

STF e não em primeira instância paulista, entendeu que não

Oportuno transcrever notícia divulgada no propno

site de informações do Supremo Tribunal Federal na Internet

(htto:U200.130.4.8/netahtml/noticias.htmn:

rrotocalc "'i~ISI.H:1t~
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empresa que à

celebração dos contratos e do quase simultâneo distrato sequer havia

se naolln::ado à concorrência para a construção TRT de São Paulo.

Acresça-se que pouco maIs de dois meses após a

divulgação do resultado da concorrência favorecendo a Incal Incorporações

os acionistas da empresa promoveram, em 15.maio.92, astronômico aumento

capital social, para o qual somente concorreu Monteiro de Barros Investimentos

reduzindo pó a participação original da Incal Indústria e Comércio de

ltda., então subscritora de 90% das ações, que - na absurda hipótese

ainda vigirem os contratos - teriam sido transferidas para o Grupo OK.

S€.NAOO F€OEIU.l

Portantol

Os contratos firmados com o Grupo Monteiro de

Barros foram imediatamente distratados os registros nos livros de transferência

de ações das sociedades cancelados. Todo o negócio jamais chegou a ter

jurídica e sequer foi levado a registro na Junta ComerciaL

Como já se disse, antes da apresentação das

à licitação para construção do prédio TRT de São Paulo, o Grupo OK

"''''f''IC'I''U''f''iar-se com· outros concorrentes. As tratativas que mais avançaram

realizadas com a Construtora Augusto Velloso e o Grupo Monteiro

a ser documentadas. Na última hora, às vésperas

apresentação das propostas, Grupo OK optou pela associação com

Construtora Augusto Velloso, "de mais de 60 anos de existência, de maior

tradição no ramo da construção civil".

Tais documentos, até por sua absoluta

desimportância, não merecem considerações outras além daquelas já trazidas

Senador luz Estevão em seus pronunciamentos de 29 e 30.maio.OO no

Plenário dessa Casa Legislativa.
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Portanto, a despeito das diatribes da imprensa e do

Ministério Público, é o próprio Supremo Tribunal Federal que, mesmo conhecendo

dos tais "documentos novosll
, entende, com a serenidade, justiça e

imparcialidade que lhe é peculiar, que é prematuro estabelecer qualquer conexão

entre a ação penal a que respondem o Juiz Nicolau dos Santos Neto e o

empresário Fábio Monteiro de Barros Filho e as investigações sobre as empresas

do Senador Luiz Estevão.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO Quinta-feira 22 02557
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"Cabe indagar se, por suspeito de tais

práticas, o Senador é passível de punição

nesta Casa, considerando-se que os ilícitos

ocorreram anteriormente à conquista do

mandato, de que é detentorn
•

(a)

Fatos anteriores ao mandato

VII

Voto do Senador Jefferson Péres

Mais adiante o Senador Relator admite que:

Sua Excelência acrescenta ainda, para não deixar

dúvida de que trata de elementos que precederam à eleição:

Ao tratar em seu voto do que chama "fatos

anteriores ao mandato", o Senador Jefferson Péres enfoca especificamente o que

considera "indícios veementes de envolvimento do Representado no esquema

fraudulento da construção do TRT de São Paulo/l, acrescentando a estes "outros

fatos" que demonstrariam "a freqüência com que o nome do Senador aparece

como suspeito de envolvimento em ilícitos penais", acarretando "graves danos a

sua reputação, a ponto de perturbar o seu desempenho parlamentar".

. Demonstrados à exaustão os inúmeros vícios que

conduzem à nulidade do processado, cumpre detalhar o exame acurado do voto

precoce de Sua Excelência, especialmente no que diz respeito ao mérito.

SENAOO fEDE,Il{!.l
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STF nega reclamação ao ex-presidente do TRT/SP,
Nicolau dos Santos Neto
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal negou
hoje a reclamação (1;420) do juiz aposentado e ex
presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São
Paulo, Nicolau dos Santos Neto, que pretendia ser
processado e julgado pelo STF juntamente com o
senador Luiz Estevão (PMDB-DF). Acusado de
envolvimento no desvio de R$ 169 milhões para a
construção do Fórum Trabalhista, Nicolau dos Santos
Neto está sendo procurado pela Polícia Federal desde o
dia 25 de abril, quando foi decretada sua prisão
preventiva pela Justiça Federal paulista. Durante o
julgamento, foi voto vencido o ministro Marco Aurélio,
que julgava procedente a reclamação. Os demais
ministros consideraram inexistir, no momento,
conexão probatória entre os fatos sob investigação
penal que corre na Justiça federa! contra o juiz,
por sonegação fiscal e atos lesivos ao patrimônio e
ordem tributária, e o inquérito em andamento no
Supremo contra o senador Luiz Estevão, por fraude
na construção da sede da Justiça Trabalhista
paulista. De acordo com o ministro Celso de Mello, a
possibilidade de conexão no caso se revela
prematura, uma vez que o objeto das investigações
que apuram supostas práticas delituosas
envolvendo o juiz e o senador, na condição de
controlador das empresas do Grupo OK, são fatos
diferenciados. "Guardam autonomia e não caracterizam
ainda a hipótese de conexão probatória e instrumental
entre os dois inquéritos", ressaltou o ministro em seu
voto.
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"é sabido, no campo do Direito, que as

disposições proibitivas são de

indole restritivas, abrangem

unicamente os casos ou pessoas que

designam e

Essa regra será tanto mais inflexível na medida em

que, ao par de temporário, é também

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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lia interpretàção das normas constitucionais

ou complementares relativas aos direitos

políticos deve tender à maior compreensão do

princípio, deve. dirigir-se ao favorecimento do

direito de votar e de ser votado, enquanto

regras de privação e restrição

entender-se nos limites mais estreitos

expressão verbal, segundo as boas

regras de hermenêutica u17
•

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

17 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.383.
18 NOGUEIRA, Rubem. Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro Parlamentar; in Revista
de Informação Legislativa, ano 29, abr.-jun.93, nO 118, p. 355.
19 DA SILVA, José Afonso. Op. dt., p.142-3. '. '. '.
20 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.369. :J:':'l",~i;u FED€,IU.~

r'Of'h:olf: i. t1!i1'.'.:lI.Hivé

(..• ), salvo perda nas hípóte~es indicadas na

própria Constituição'tl9. Em resumo, "tem o eleito o direito de exercer e

mandato, que é mandato político representativo,,20.

que tratamos do

o ex-parlamentar Rubem Nogueira, em artigo que

tece "Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro Parlamentar/fi

publicado na Revista de Informação Legislativa, lembra que

/'lrOlljCOit
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"uma exegese literal, tanto da Constituição

quanto da Resolução nO 20, parece indicar

que

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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pela sua gravidade,

e suscitar

punição, na medida em que ferem a

dignidade da instituição d.

Ocorre que a \'interpretação menos restritiva" - título

geral que apadrinha a criação jurídica de Sua Excelência, a \\punição reflexiva ou

refletida!1 - invocada por Sua Excelência, confronta com a exegese adotada pelos

mais respeitáveis juristas nacionais, aqui representados pelo renomado

constitucionalista José Afonso da Silva, para quem

Stl'VAOC

Produz, assim, Sua Excelência pérola na exegese da

regra punitiva que há de integrar seu currículo pelo resto de seus dias a

amaldiçoar o fantasma do jurista: mais do que tentar vencer a consabida

vedação da interpretação analógica em desfavor do princípio da reserva legal,

Sua Excelência criou no mundo jurídico sob a rubrica geral "interpretação menos

restritiva" (sic) a punição \'reflexiva" , capaz de - contrariando as regras de

espaço - remeter à punição alhures fatos de antanho.. É isso,

exatamente isso, que propõe o Relator.

Entretanto, atropelando a garantia da reserva legal, e

desconsiderando o princípio geral de Direito que veda, em processos de natureza

punitiva, a analogia ou a interpretação extensiva em desfavor do acusado, Sua

Excelência propõe a esse Conselho "interpretação restritiva" das

regras constitucional e regimental, sugerindo o entendimento de que
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Justamente por constituírem exceção à regra de

irrevogabmdad~do mandato é que as hipóteses e o procedimento para perda

do mandato devem observar o princípio da estrita legalidade
24

e seus

corolários, os princípios da reserva legal e do devido processo legal
2S

•
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"as ações que concernem ao decoro

parlamentar e à previsão de perda do

mandato devem ser, em tese,

contemporâneas do exercício da função

(art. 55, 11 e § 10 da CF)',26.

mencionando-os fora de contexto, definindo com isso pretensa contradição e

reduzindo o efeito da opinião do jurista em parecer que instrui os autos do

processo ético-disciplinar contra o Senador Luiz Estevão, e que lhe era

francamente favorável.

ESCRITQRlü DE ADVOCACIA
FELIPE .AMODEO

Não há, porém, opinião contraditória, pela

diversidade de situação e pela forma com que se exprimiu o jurista. No caso

Ernandes Amorim não tinha havido CP!, nem encaminhamento das apurações ao

Ministério Público, com argüição de existência de fatos relativos às empresas que

se deveriam examinar, como ocorrera quanto ao Senador Luiz Estevão. Demais,

o Senador Amorim pedira, reiteradamente, como consta do parecer do Senador

Josaphat Marinho, que os fatos fossem apurados. Por isso ele mesmo ádmitiu a

investigação como "essencial à pesquisa plena da verdade e à própria defesa do

Senador", "a fim de que se apure se há violação do decoro parlamentar", assim

votando apenas "pela admissibilidade do processo", sem formular ou adotar

acusação ou qualquer juízo de valor.

Além disso, o parecer exarado pelo Professor

Josaphat Marinho naquela ocasião, em trecho propositadamente omitido pelo

Senador Jefferson Péres, ressalvou que

Desta sorte, é coerente o jurista Josaphat Marinho ao

salientar, no parecer que instrui o presente processo, a tese de descabimento do

processo para perda de mandato por fatos anteriores, que não tem as

peculiaridades daquel'outro.

26 Parecer do Senador Josaphat Marinho, Diário do Congresso Nadonal de 24.mar.95, Seção lI, pp.
3902-5.
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21 BASTOS, Celso Ribeiro et alH. Comentários à Constituição do Brasil; 4° vai., tomo I, Saraiva, 1995,

Op. cit., pp. 211-2.
22 CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição de 1988; vol. V, la ed., Forense Universitário,

1991, São Paulo,Op. dt., p. 2659.
23 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., pp. 211-2. -
24 "O prindpio da legalidade é (...) um prinópio basilar do Estado Democrático de Direito, como
vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na
legalidade democrática" (DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.421).
2S "O princípio da ampla defesa, ou due process of law, é assegurado a todo parlamentar ameaçado
de perda de mandato, quer por parte da Mesa que toma iniciativas de afia0, quer por parte de
qualquer parlamentar ou de partido político, ambos agindo mediante provocação" (CRETELLA JR.,
José. Comentários à Constituição de 1988; vaI. V, la ed., Forense Universitário, 1991, São Paulo, pp.

2667).

Por fim, em última tentativa de fazer valer sua tese

inventiva, o Senador Jefferson Péres não hesita em - de forma absolutamente

deselegante com honrado e distinguido ex-membro dessa Casa - "pinçar" trechos

de parecer e'5arado pelo ilustre Senador Josaphat Marinho no exame de

admissibilidade de representação oferecida contra o Senador Ernandes Amorim,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Todavia, sob o argumento de que "jurisprudência

interna não existe", o Senador Jefferson Péres busca em socorro a sua tese

precedentes da Câmara dos Deputados, invocando o julgamento dos Deputados

Federais Jabes Rebelo e Hildebrando Pascoal. Ocorre que tais precedentes em

nada lhe favorecem, uma vez que mesmo Sua Excelência viu-se forçosamente

obrigado a reconhecer que tanto um como o outro parlamentar foram afinal

cassados em de~orrência de atos praticados no exercicio dos respectivos

mandatos.

Ora, "a extinção do mandato se dá, em regra, com o

exaurimento da legislatura,,21. Logo, corno bem ressalta José Cretella Júnior, "o

decurso do tempo é a regra, o modo normal da perda ou extinção do mandato. A

perda antecipada é sanção, ou pena,,22 - e, como lembra Celso Ribeiro

Bastos, "forma excepcional de extinção"
23

•

02560 Quinta-feira 22



Quinta-feira 22 ··02563

exercicio

:)ê.NI... üli f t0E~U.t

falta

- 51 -

de ser contemoorâneos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

A luz do Regimento Interno e do Código de

Ética e Decoro Parlamentar, Resoluções 93/70

e 20/93, do Senado Federal,

"O regimento é a lei do Senado.

"no exercício do mandato. o Senador

atenderá as prescrições constitucionais e

regimentais e as contidas neste Código,

sujeitando-se aos procedimentos disciplinares

nele previstos".

C:\WINOOWS\TEMP\AFLESTEVFIN_IU>'IFAAO_,DOC

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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Esse quadro não mudou, sendo que, a propósito de

supostos fatos ocorridos no Senado, mais adiante se tratará.

Vale ainda reproduzir a seguinte passagem do

parecer do Ministro Brossard:

Com efeito, o artigo 10 da Resolução nO 20/93,

invocado pelo prestigiado parecerista, informa que

Oportuno ainda ressaltar que o voto do Senador

Jefferson Péres não atentou, igualmente, no parecer do ex-Ministro do Supremo

Tribunal Federal, ex-Ministro da Justiça e ex-Senador Paulo Brossard, referido na

defesa inicial e que demonstra, à saciedade, que somente fatos contemporâneos

ao mandato autorizam o processo de cassação:

Junho de 2000

- 50 -

que ele não venha a ser

denunciado, ou condenado, em conseqüência

do apurado na CPI, porem sofra

precipitadamente a punição política.

"Imagine-se, em situação como a do Senador

Luiz Estevão, que

DE ADVOCACIA
FELIPE AJ\10DEO

f'(nocn;r, U!~ISI1il!I'l'i,

Sr:.NAOO F€OEP,A.~

Se não pode configurar-se a hipótese do

inciso 11 do art. 55, para a perda do mandato/

como demonstrado/ a do inciso VI depende

de "condenação criminal em sentença

transitada em julgado. não há,

sequer, denúncia decorrente das

averiguações da CPI",

"inexiste o suporte fáticoh'/ porque não houve

conduta parlamentar contrária ao decoro da

Casa. Tudo que se alega é estranho ao

Senado e de data anterior ao exercício do

mandato.

venerável ex-Senador complementa asseverando

Como observa o Professor Josaphat Marinho,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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27 fls. 105 dos presentes autos.
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ESCRITÓRlO DE AD'VOCACIA
FELIPE AMODEO

Quinta-feira 22 02565

1" f O,(lCO;" ~ "!,Si;di".

ftL 125.2/$.~-._...-'0

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
FELIPE Al\10DEO

- 53 -

55

Em conseqüência, quanto a essa

documentação, ninguém melhor do que o

Ministério Público, como titular da ação penal

- se crime houver, trata-se de crime comum 

para tomar as providências, diligenciar,

formar a prova, constituir a prova necessária

para, se for o caso, denunciar e punir

eventuais culpados.

st:!I4.:.ÚC FEDEFiAl

Longe de qualquer prejulgamento, entendo

que ninguém melhor do que " Ministério

Público, nessa circunstância, poderá

examinar esses fatos pretéritos que não

"Srs. Senadores, ao menos no rol das

denúncias que nos foram apresentadas

naquela sessão, os fatos são pretéritos. E

não se pode estabelecer nexo causal com

vantagem extraída ilicitamente do

exercício do cargo, nem .. como quer a

Constituição - que tenha havido abuso

das prerrogativas asseguradas ao

membro do Congresso Nacional.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Cumpre aqui transcrever passagem da proposta do

Senador Amir Lando, afinal aprovada por esse Conselho:

Senador Jefferson péres e do - sempre culto e atento - Senador Amir Lando

de aplicar aos parlamentares a pena de censura escrita apenas relativamente aos

fatos ocorridos no Plenário dessa Casa, acolhendo deliberação da Mesa de

submeter ao exame do Ministério Público todos os demais fatos

anteriores ao mandato, constantes de dossiês que foram encaminhados por

um e outro Senador.

FtOl0CtlIO- 52 -

"ao editar a Resoluçã fiO 20/93 ao seu

Regimento (...), gizo... indelevelmente a

quebra do decoro ao desempenho do

mandato de Senador; a possível falta de

decoro engraza necessariamente no exercído

do mandato senatorial e dele é inseparável".

Pela norma regimental, expressa e reiterada,

a quebra de decoro parlamentar s6 pode

dar-se pelo senador e enquanto senador.

A contemporaneidade entre 04 fato e o

exercício do mandato é necessária e

ínarredáver.

"Nem o Regimento Interno, art. 22, que se

limitou a reproduzir a Constituição, art. 55,

nem a R.esolução 20/93, art. 5°, que trata

especificamente do tema da falta de decoro e

de ética parlamentar, estende seu alcance

aiém do mandato, do tempo do mandato

e do seu exercício.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Aliás, idêntico procedimento foi adotado

recentemente por esse mesmo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no caso

de representação encaminhada pela Mesa do Senado contra os Senadores

Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, respectivamente Presidente desta

Casa e Líder do PMDB. Naquela oportunidade, foi aprovada proposta do próorio
:)ENAJC

Logo, a apuração dos fatos anteriores ao exercício do

mandato compete ao Ministério Público Federal, conforme aliás recomendação da

própria CPI do Judiciário, acatada pela Mesa do Senado na forma do artigo 19 da

Resolução nO 20, de 1993.
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28 Entrevista publicada pelo jornal O GLOBO em 02.jun.99.
29 Doc. nO 02 em anexo, calendário da tramitação da proposta orçamentária para o exerdcio
financeiro de 1999 na Comissão Mista do Orçamento.

aconteceu em

"duas vezes pelo Representado, que tentou

convencê-lo a mudar seu parecer, como

relator-adjunto, na parte que recomendava

redução drástica da dotação orçamentária

para a referida obra/'.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"influenciar um membro da Comissão Mista

de Orçamento, com o objetivo de assegurar

recursos para a obra do TRT de S. Paulo h
•

Ora, o deputado petista João Fassarella, em sua

primeira versão para o episõdio28
, informava que teria sido procurado pelo

Senador Luiz Estevão única vez, em outubro de 1998. Entretanto, no

período referido, o Deputado Distrital Luiz Estevão, recém-eleito Senador, não

havia sequer sido diplomado. Pior: o Deputado Fassarella sequer

~ub-Ii"~lator ~omi~~o Mi~if!l Orçamento, o que somente

Tão poucas vezes foi tão verdadeira a conhecida

advertência de Mittermeyer acerca da natureza da prova testemunhal, que o

autor, sem meias palavras, considera "a orostituta

Afinal, o Deputado João Fassarella é testemunha

parcialidade, uma vez que, por dever de fidelidade partidária, está

comprometido, com o resultado da representação oferecida pelo Partido dos'

Trabalhadores, e seu depoimento é indigno de fé, escancaradas as inverdades e

contradições de suas múltiplas versões para o fato, merecendo ser contraditado

na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal.

o parlamentar em questão teria sido o deputado

petista João Fassarella, que afirmara ter sido procuradoHá sim esse precedente

julgamento do Presidente desta

DE ADVOCACIA
FELIPE Al\.10DEO

Espera-se apenas que esse Conselho haja com igual

e eqüidade no exame do processo ético-disciplinar instaurado contra

Luiz Estevão.

Fatos posteriores ao mandato

(b.i)

Intervenção em favor da liberação de verbas

para conclusão das obras de construção do

Fórum Trabalhista do TRT de São Paulo

(b)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Valendo·se do testemunho de Deputado Federal

dos Trabalhadores, agremiação política que figura à testa da acusação,

Jefferson péres imputa ao Senador Luiz Estevão, após a diplomação e

posse, ter procurado SéNADO

hl){oc·,!o

c:\WINDOWS\TEMP\AFLESTEVFIfUU4FAAO_,Doe - 54 ..

Afastada a atribuição desse Conselho para o exame

questões anteriores ao exercício do mandato parlamentar - matéria

exame do Ministério Público e, se o caso, da própria Justiça 

restam ainda alguns fatos que o Senador Relator reputa desabonadores,

posteriores à diplomação e posse do Senador Luiz Estevão nesse Senado

Portanto,

56

recentíssimo, adotado por esse Conselho

casa.
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Posteriormente, em resposta à consulta do Senador

Relator, adaptou sua versão de modo a adequá-Ia à tramitação da proposta

orçamentária de 1999.

Quinta-feira 22 02569
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Seria de todo ridículo acreditar que o Senador eleito

Luiz Estevão fosse procurar justamente membro de partido político que lhe faz

dura e encarniçada oposição e que fora por ele recentemente derrotado nas

urnas para pleitear verbas em favor de obra já então questionada no Tribunal de

.:)t~AiJO ,;:EDflt~

ProtocolO L.~'isl:ari~

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Al\10DEO
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Entretanto, mais uma vez a nova versão não socorre

ao obsessivo intento acusatório. Afinal, nos dois primeiros domingos de janeiro

de 1999, dias 03 e 10, o Senador Luiz Estevão, conforme já demonstrado, esteve

ausente do País. Restariam, portanto, somente os dias 17, 24 e 31.jan.OO. Como

o contato pessoal com o Deputado Fassarella teria ocorrido dois dias após o

primeiro contejto com seu assessor, exclui-se de imediato o dia 31.jan.OO. Logo,

o contato com o deputado petista somente poderia ter ocorrido nos dias

19 ou 26.jan.OO, após aprovado não só o Relatório Parcial do Poder Judiciário,

em 13.jan.OO, mas também o próprio Relatório Final do ~Orçamento, em

17.jan.OO.

Flagrado o deputado na mentira, seu assessor

respondeu a esse Conselho com nova versão para o fato: instado pela
4

defesa a

confirmar a versão do deputado, o petista Fábio Chaves Holanda "confirmou os

termos do ofício" do também petista Fassarella, eximindo-se de "confirmar com

precisão as datasll em que teriam se dado os encontros com o Senador Luiz

Estevão, sendo certo apenas que o primeiro deles ocorreu - tal qual a canção 

"em um dia de domingo/'.

Os documentos que comprovam a viagem do

Senador Luiz Estevão vieram a público através da imprensa logo após a chegada

aos autos da versão inverídica do deputado petista.

Portanto, a menos que o Senador tivesse o dom da

ubiqüidade. ou do deslocamento astral (ou virtual, para usar de

contemporaneidade), seria impossível que estivesse pessoalmente com o

Deputado e seu assessor respectivamente nos dias 12 e 10.jan.OO, como

mentirosamente afirmado.

Si:NÀO~ fEO(J'A~

FrO'OI,;{#IU I. ii,uiauVlI
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3D Does. 03, 04, 05 e 06 em anexo-

Ocorre, todavia, que o Senador Luiz Estevão, ,após

ter se empenhado vigorosamente na campanha de disputadíssimo segundo turno

entre o atual Governador Joaquim Roriz e o candidato petista Christóvão

Buarque, empreendeu viagem ao exterior logo após a posse de seu

correligionário, em companhia de sua esposa e filhos.

Assim, o Senador Luiz Estevão deixou o País às

lhl0min d~ madrugada do dia 02.jan.OO, em jato particular prefixo PT-OOI,

conforme registros da Polícia Federal, com destino aos Estados Unidos da

América, como atesta o Comandante Eduardo Fabiano Santana, retc~ando ao

Brasil somente em 13.jan.OO, conforme declaração obrigatoriamente entregue

à Receita Federal quando do rei~gresso em Território Nadonal
3o

•

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Conforme essa nova versão construída pelo petista

FassareJla, os dois contatos do Senador eleito Luiz Estevão teriam ocorrido antes

da aprovação do relatório setorial do Poder Judiciário em 13.jan.OO, daí sua

relevância.

Agora, o deputado petista afirma que havia siqo

procurado primeiramente no dia 10.jan.OO, domingo, quando não estava em

Brasília, tendo autorizado seu assessor a receber o Senador eleito. Dois dias

depois, em 12.jan.OO, o Senador Luiz Estevão o teria procurado pessoalmente,

para tratar de recursos para a Justiça do Distrito Federal e, segundo afirma a

testemunha infiel, para as obras do TRT de São Paulo.
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preocupação fundamenta4

Administração do Tribunal de Justiça"

"a

lIsustentação da eficácia do art. 36 da Lei nO .

9.692, de 27 de junho de 1998, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração do

orçamento de 1999, que conferia prioridade à

destinação de recursos para o funcionamento

de 60 (sessenta) Juizados Especiais, mais de

30 (trinta) deles na dependência ria

construção de sedes em cidades do Distrito

Federal'~

lIrecursos setorialmente remanejados de

projetos não recomendados pelo Tribunal de

Contas da União, a exemplo da nova sede do

Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Naquela reunião foi transmitida ao Senador Luiz

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Al\10DEü

Tais fatos podem ser comprovados com a leitura de

declaração de 02.jun.99, subscrita pelo Dr. Silvano Bonfim, Secretário Geral do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que confirma o

comparecimento do Senador Luiz Estevão àquele Tribunal em 13.jan.99,

atendendo a convite de seu Presidente, o Desembargador Hermenegildo

Fernandes Gonçalves, para reunião à qual também esteve presente o

Desembargador Corregedor Lécio Resende da Silva. 32

Estevão

que consistia na

alocando para esta finalidade

32 Declaração firmada pelo Oro Silvano Bonfim, Secretário Geral do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, em 02.jun.99.
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para tratar de interesses da Justiça do Distrito Federal - e não de São

Não o fez na condição de lobista de empresa privada -
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31 Correio Brasiliense, edição de 02.jun.99.

P;>:,t(II:~~(1

A hipótese é risível.

~'i(NAlJ:.) f!::QE.~l

ad'veírsãlriC)$ -, mas na defesa legítima dos interesses do povo do Distrito

mais de 460 mil votos, já o havia eleito seu representante no Senado

Pretendia com esse encontro assegurar destinação de verba no

VII:r
amCI

H.V da União para o funcionamento dos Juizados Especiais de Brasília,

a partir de previsão constitucional - especialmente para aproximar

seus jurisdicionados. Agiu, portanto, no legítimo exercício de suas

atribuições políticas, e não como lobista de interesses de terceiros, atividade 

aliás não regulamentada no País, a despeito de profícuos estudos do Vice-

Pl"Pc.:itiente Marco Maciel.

Por fim, como já se disse o tempo todo, o Senador

Estevão não nega que tenha procurado o Deputado Federal João Fassarela

(PT-MG), intE~grêmte

Ademais, inquiridos por ofício os Relatores Gerais

Presidentes da Comissão Mista de Orçamento entre os anos de 1995 a 1998 

Senadores Renan Calheiros, Ney Suassuna, Carlos Bezerra e Gilberto Miranda,

Deputados Iberê Ferreira e Aracely de Paular Ministro do Tribunal de Contas

União Humberto Souto e Ministro do Meio Ambiente José Sarney Filho -r

Contas da União e, pior,
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nos nomes, matrículas e relação funcional dos .

servidores responsáveis pelo recebimento,

guarda e análise dos documentos

encaminhados pelo Banco Central do BraSil, e

outras instituições financeiras, decorrentes da

transferência do sigilo bancJrio para essa CP!,

decorrentes do Onda n 046/99 '" CP/ _

'Justiça ~ e de seus desdobramentos". 34

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"quebrar segredo da Justiça, sem autorização

judicial ou Com objetivos não autorizados em
lej'~

o requerimento em questão, formulado pelo Senador
Luiz Estevão com amparo no artigo 90, inc. IV, do Regimento Intemo

33
, através

de ofído nO 551/99, datado de 16.jun.99, SOlicitava ao Senador Ramez Tebet,
Presidente da CPI do JUdidário, fossem informados

A intenção, por óbvio, era saber a quem se dirigir o
Senador para obter informações de seu interesse. Secundariamente, preservava-

se o Senador Contra eventuais desvios funcionais que permitissem o vazamento

de informações absolutamente sigilosas, de resto tipificado como crime nos

termos do artigo 10 da Lei nO 9.296, de 24.juf.96, que comina pena de reclusão,
de dois a quatro anos, a quem

A iniciativa teve por objetivo a preservação de
direitos do Senador Luiz Estevão, que por vezes teve conhecimento de dados de

sua comunicação telefônica e de suas empresas pela imprensa, além de outros

dados também objeto de sigilo transferido à Comissão Parlamentar Inquérito, de

natureza fiscal e bancária, que chegaram a seu conhedmento através da mídiaO).

---
"'Ás comisSÕeS compete (...) receber petlçÕes, redamações, representaÇÕes OU queixas de Qualquerpessoa {...Y. .
34 Ofício nO 551/99 do Senador Luiz Estevão.
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A representação depreende esse propósito

ameaçador a partir de requerimento escrito formulado pelo Senador Luiz Estevão

à Presidência da CPI do Judiciário e de reuniões posteriores dos servidores com o

Presidente e Relator da Comissão a propósito desse mesmo requerimento.
SÚdAUO fH)~~.a.t..

p(O\UCOltl ~ 'J'J!lia~iq

Finalmente, a última acusação lançada contra o

Senador Luiz Estevão diz respeito a supostas pressões e-ameaças que

alegadamente teriam sido lançadas contra servidores do Senado e de outras

instituições federais cedidos para assessoramento da CPI do Judiciário.

ESCRITÓ~O DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

(b.2)

Ameaça a servidores no curso dos trabalhos

da CPI do Judiciário

Regional do Trabalho da 2a Região-SP, cuja

liberação de recursos acabou vedada ma

forma indicada pejo art. 50, § 20, da Lei

Orçamentária Anual - 9.789/99".

Evidentemente essas imputações frouxas e sem base

não podem respaldar processo de cassação de mandato por quebra 4de decoro

parlamentar; a não ser que se trate da cassação daquele Deputado, que assacou

acusações tão irresponsáveis contra outro membro do Congresso Nacional,

destituídas de mínimo substrato fático e probatório. Isso sim constitui - sem

sombra de dúvida - abu~o de prerrogativa constitucional que remete a

comportamento incompatível com o decoro parlamentar.

o que é lamentável é que o Deputado Fassarella

tenha se aproveitado de fato real para deturpá-lo e acrescê-lo de condimentos

inverazes, criando versão fantasiosa e absurda com o propósito de atender o

interesse partidário na cassação do Senador Luiz Estevão.

02572 Quinta-feira 22
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Se isso tivesse

demissão

cabelos brancosf

para casa e não vai ser

levaru.
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E o próprio servidor Luiz Cláudio esclarece o motivo .

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
FELIPE .Al\10DEü

"depois da reunião ficou constatado que

l1Não

"um constrangimento porque os assessores

não entenderam a atitude do senador'~

Do mesmo modo, a servidora Dulcídia Calha0, em

resposta à indagação da defesa se, em algum momento, teria sido ameaçada ou

intimidada pejo ~enador Lu iz Estevão, respondeu convicta:

Finalmente, o servidor Luiz Cláudio de Brito, que já

coordenou a assessoria de tantas CPIs dessa Casa Legislativa, quando indagado

se fora ou se sentira ameaçado pelo Senador Luiz Estevão, respondeu, do alto de

sua experiência e característica altivez:

Ainda a propósito de todo o episódio, o servidor Luiz

Cláudio de Brito foi claro ao afirmar que, embora na época realmente tenha

havido

a verdade é que

de todo mal-entendido:

C:\WINDOWs\TfMP\AFLc-rm!N.RMFAAD_,DOC
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Essa a,narrativa serena dos fatos, corroborada p.:;~':)s

testemunhos de servidores desse Senado Federal ouvidos por esse Conselh. Je

Ética Decoro Parlamentar.

o servidor Francisco Naurides

categoricamen" 2' em seu depoimento que em momento alaum foi pessoalmente

Assim, os servidores Luís Cláudio de Brito, Francisco

Naurides Barros e Dulcídia F. Ramos calha0 negaram em seus testemunhos a

esse Conselho que tivessem sofrido ameaças ou me~"o que tivessem se sentido

pressionados ou de algum modo constrangidos por atitudes do Senador Luiz

Estevão.

flameaçado pelo Sr. Senador Luiz Estevão ou

por qualquer outro membro da Comissão, ou

por qualquer coisa que houvesse sobre

informações".

Tal reunião de fato aconteceu, inclusive

presença ao Senador Luiz Estevão, convidado pela Presidência

Judiciário. Nela foram discutidos o vazamento de informações e o requerimento

formulado pelo Senador. Desfeitos eventuais mal-entendidos e

providências para garantia da preservação do sigilo de documentos e infcjrrTiaç!oes

reservadas repassadas à CPI, o próprio Luiz Estevão voluntariamente retirou o

requerimento que havia formulado.

Entretanto, alega-se que esse alguns servidores

se sentido constrangidos a partir do referido documento, razão

solicitaram ao Presidente da CPl reunião para tratarem do tema.

Tratava-se, portanto, de inidativa revestida de

legalidade, na defesa de interesses legítimos e juridicamente protegidos.

02574 Quinta-feira 22
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"Logo após as atitudes tomadas pela

presidência e pela atuação do Senador

Geraldo Althof essas questões foram J5anadas

e não houve mais nenhum tipo de

constrangimento por parte do grupo que ficou

trabalhando comigo".

É o que diz Luiz Cláudio de Brito em seu elucidativo

DIÁRIO DO SENADO FEDEML - SUPLEMENTO

testemunho:

Essas suspeitas de vazamento é que levaram o

Presidente daquela CP! do Judiciário, hoje Presidente desse Conselho, a nomeár o

Senador Geraldo Althoff espécie de guardião dos documentos sigilosos

transferidos àquela Comissão, tarefa da qual Sua Excelência se desincumbiu com

extraordinário denodo e rara competência, pondo fim a qualquer celeuma.

Portanto, não houve 'lualquer ameaça ou pressão

sobre servidores, mas sim a preocupação coletiva com o vazamento de

informações, principalmente aquelas provocadas por interesses de desafetos

políticos e opositores do Senador Luiz Estevão.

Insistir na tese da ameaça é não só tola obstinação,

mas, principalmente inominável deselegância com dois parlamentares integrantes

desse Conselho: o Senador Presidente Ramez Tebet eo Senador Paulo Souto,

então respectivamente Presidente e Relator da CP! do Judiciário, que teriam

estado presentes à tal reunião com servidores do Senado. Afinal, não há qualquer

menção ao fato no Relatório da CPI do Judiciário, e não se tem notícia que os

nobres parlamentares tenham recomendado a adoção de qualquer providência

contra o Senador Luiz Estevão, o que por certo teriam feito se verdadeiro o fato.

Muito pelo contrário: a única providência adotada _ a

partir da redamação do Senador Luiz Estevão de vazamento de informações _

foi, como já se disse, a nomeação do Senador Geraldo Althoff guardião dos

C:\WINDOWs\TEMP\AFLESTevFIN_RMFAAD_.OOC

Junho

"algumas matérias foram publicadas em

alguns jornais de Brasília, como o Jornal do

Brasil, com fotos de alguns documentos".

St,N=-(;O f'iif~A.t.

f"fotCic~iv \., ~'5i1lf.d.
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66

"O Senador tinha informações de que os

funcionários que trabalhavam, que estavam

tendo acesso aos documentos sigilosos faziam

parte do gabinete do Senador José Eduardo

Dutra e das lideranças do PT, então isso

trouxe uma certa preocupação a ele, que, por

isso, entrou com esse requerimento".

- 64-

Preocupação que se justificava, porque, no dize~ do

Então, prossegue Luiz Cláudio,

"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

pr:incipalmente 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 H
•

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

servidor,

02576 Quinta-feira 22
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nameaçar alguém, por palavra, escrito 01U

gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de

causar-lhe mal iniusto e grave H
•

"Eu estive, a partir dos fatos que ocorreram...

Relatei à minha chefia imediata os fatos que

estavam ocorrendo, e foi isso que foi feito H
•

Essa, pasmem, é a única t~stemunha que confirma a

Ora, a ameaça é figura típica que encontra clara

descrição no artigo 147 do Código Penal:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE Al\AODEO

E não se venha apontar como testemunhas os onze

fantasmas ouvidos secreta e sigilosamente pelo Senador Relator. Esses são

espectros lançados por Sua Excelência apenas para desviar a atenção dos

Senadores desse Conselho de Ética do fato real, material, concreto, de que não

há nenhuma prova da ame~ça que o Senador Jefferson péres entende bastante

para recomendar a cassação do Senador Luiz Estevão e, com ele, o voto de

quase meio milhão de eleitores.

tal "ameaça"!

Por fim, quando cobrada sua atuação na condição de

policial frente à prática de crime, seja de ameaça ou de constrangimento ilegal,

sob pena de prevaricação, saiu-se o brioso Marcion com um breve muxoxo:

Quando objetivamente indagado sobre no que

consistiria a ameaça, o valoroso policial esquivou-se de responder.

o destemido Marcion disse ainda que servidores se

sentiram ameaçados com o requerimento. Mas quando indagado se

"objetivamente, nos termos do requerimento, o requerimento em si continha

alguma ameaça", viu-se mais uma vez obrigado a reconhecer aue não.

frOl<l.::::i<Q
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

FELIPE Al\10DEO

CPl do Judiciário, o que mais uma vez

daqueles redamos.

68

criou um clima de tensão

e intimidou funcionários de uma que já

apontava como um dos suspeitos"'.

"soaram como ameaça
0

,

Entretanto, insiste o Senador Relator na invectiva

agiu o Senador Luiz Estevão

Sf.Nt.DO

"encarado como uma pressão",

o perito Marcion, que informa ter se

em determinado momento apenas por "falta de condições

realização de seu trabalho" (sic), continuando a prestar

que o requerimento formulado pelo Senador Luiz

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

CP!,

Senador Relator forma sua convicção a partir

da polícia Federal José Marcion da Silva, colhido na reunião

desse Conselho.

c: \Wll'400WS\TEMP\AFi.5i'EVF1N_RMFAAD_.OOC

os meios

Entretanto, quanao instado

conhecimentos jurídicos na qualidade de policial, viu-se forçado a reconhecer

requerimento do Senador Luiz Estevão se l"J::\fcri~m a um direito

asseourado constitucionalmente.

assessoria

e

documentos sigilosos à disposiÇão

leaitimidade e oertinênc

02578



É uma conduta que deve ser aferida em sua

objetividade, e não a partir de sentimentos subjetivos e excessivas

suscetibilidade de um ou outro policial ou servidor mais frágil ou excessivamente

sensível.

Ocorre que a providência sugerida por Sua Excelência

como acertada foi. a primeira adotada pelo Senador Luiz Estevão, ainda em

14.jun.99, por intermédio do Ofício GSLE/no 547199, dirigido ao Senador Ramez

Tebet, então Presidente da CPI do Judiciário
36

:
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Senhor Pr~ente.

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

L(l:y' ~S'rl·:YXO

.7.'..."",...

Ac Excslei~i$Smo Se~or

Se:l..'=Cor RAr~EZTE!::lEi
?rcsidelile da C?I CO Judidári::l
SENAOO FED:RAL.

~nhuma éessas transações co~erçl.:.:.s en'd'Jsu a cbr.'l
c C~:lSl.-JÇ;c;. é:fScde do:) Tr.b~l Region3l Co Trab:llr.o ée São P:~. o~~e:o c...:
::;ast.c;:.~~o por e~~1 C~m:SS~.

Co:'lf:fTT1C já c~rt:i ã i!"!;)rcr.sa e 30 Pie':r:t-.;:) éo Sc~o
F~:Ieral. \lS em:r.'esa5 Cf: q"Je ~rticilXl mantive :m algúns ncüêc::s em p3rceria
COr:': o Gtl.:~~ ln:ol.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AM:üDEO

.....

A ~~açào aá'na é absurda e ilegal.

A i'elesp. ao tr.3ns1erir o slgilo tele1õnico i1 CP', o fez. ~os
:im:::s c:z: Icg:S~ç51o \;ige~1fl e tal deveria ser o pr"cc';ir.'lI::r.:o d:l Cc:':1itsãc. No
~so ;lresente. as inf:J~ções foram i~lrr.ente ~sadas a te.:eeir::::. não e~~o

:lirpt:!".i....eis :lÇ!~ 3S p:ar.as envolv~ e não ~tiam siCo sccr.Jer ~'.iSt":~:3s.

O::m:s do tais 1atc~. Oijo-mc a Vossa ;:':;eIf:ncieJ x
s~-I:'iCo ~~ :-:(.Il'!i!ett~=- mrt.a. pe~lexidade.

N~ m;esmo da dirisi·me à c:001tler.ação dó! CPl solicitünd:J
Cl:.J~ me for:'lecess~m as dütss d(:s telefOnemas, os horários e scn é'J~ão.~

Sl,,:."'~:~n:j~l!'ltemente. informaram os funckmários da ct't que não~. :',am
c!ess,"s dacos, já qyo encontravam-se em list3gens nà;, r.:3gn.... caso
~~n:iici:Hk3cas em caixas de pape!ão. não ~enco ha\'id::2 até aquele mo:':'lento um;:
anCl/:sa cesses Cc~me:l:Os.

P:lril minl'".a estranheza. no dia dez do çO~nte r.o:ês. a
ifi~:-ens~ nacio!'l:/ \leiC'Jc-u :er a CPI doJ~o identificado atSI.."lT\3S r~ClçõeS
~o t~e~one ~ellJlêlf" do J.wi4 Nic:clau ptll'a os números eYentualmeNC l,I$3dcs por
~jm. ei-l 6~s:.i3.

C~..'GSLEJ n.~ 5L7!99
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3S Pancada com a ponta do dedo médio, firmada, para o golpe, no polegar, e dada geralmente nas
orelhas.Sin.: peteleque, petelecada, picotê, teco.
36 Doc. nO 07 em anexo.

Finalmente, não se diga - como faz o Senador

Relator à falta de melhores argumentos - que, embora legítimo o propósito do

Senador Luiz Estevão, o meio por ele escolhido para fazer cessar a divulgação de

informações s~gilosas "foi impróprio", quando o "correto seria reclamar e pedir

providências exclusivamente ao presidente e ao relator" da CPI do Judiciário.

A própria legitimidade de propósito e legalidade do

meio empregado pelo Senador Luiz Estevão afasta a hipótese da ameaça. Afinal,

só há ameaça de mal idôneo, grave e injusto. Não se pode ameaçar alguém de

mandá-lo para Marte, porque essa ameaça não é,f idônea. Do mesmo modo, não

se pode ameaçar' com um peteleco35 um praticante de artes marciais: o fato não

é grave o bastante. Por fim, o homicida não pode ser ameaçado de ser preso -

esta é a pena justa para seu crime.

Ademais, não pode haver ameaça sem o propósito

dirigido para tal 'tim. Não há como imputar à alguém ter ameaçado outrem

querendo ou não, como pretende o Senador Relator. Ou se Quis a ameaça, ou

se tinha em mente prop?sito diferente. E o propósito do Senador Luiz Estevão foi

claramente o de dar cobro e fazer cessar o vazamento de documentos e

informações sigilosas a respeito de suas empresas.

02580 Quinta-feira 22
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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Li:!ffZ E:m?v.i.(.
":;:.,fi/CÓ-

oGrupo Emp~al e.o qual sou aclonis~ reali:ou ét.:.as
'OI:~ ';)ai.;j C POder Jl;diciário: a constru;ão do Fó:".Jm da cidade do Flaraooà _ CF
e a ~...e do Mhs~ri:l PClblico do Oi$trito FederaL l\~nnul1"1l3 dess'ls ooras
W.,.l;lC-eu q:Jê.lqusr cenGr.c:.a da if'Te91bOO-e:.des QU supetf':'1uramer.:o.

Ressa~o ~ i3nterioftnente êlO ~n::!mo de '~snaCor dn
ReiJübl~ o (mico cargo pü~Eco ~3dc por fTrim ~i o éa ~PUtaQ(l O.:s1rital n'J
pet:odo de 1995 ., 1~9S, pol'fSflto Sia'l'!l ClU-ak\t,:er ingerência ~i:eta ou in~ir.eb COf':'l
re~iz2çôo daq :J-::.a o~::a.

Rassalte·sc. por CPOl'CU"'.o. que a C?I es~â ~~rig;:ó.j, ~c:
:::':, :l ç'~c<:.r ~gilo czs infcmmções Que lhes são forr.ec.d~s ~Io S13n~ Central
ti_= 3rasiL. p.cr cut'os ~Iec:mentcs da créditc ou 'lue importem na rove~ç.:.o
éa inünic.:.Ce de pessoa·s - jur:dic3 OY flSÍCCl - ccn~rJ.e disp51!m os Ci!iígC::' se.
.....e:s·: X. d'l Ccr.stt:.ulç~ ::ederal. ~, da lei 1579152 ~ ~. § ~, da LCI4595:Ct1.

A CPI r;:ia~ para invcst.~~ irraguhridüdes 10 !'Q~cr
Jl,;c:ciá:io. ao c::r publiciCêlde das transações comerciais e financeiras man~
pela emprcsil co:)S1n.:rot'3 cio i=órum 'Paul~ com oSr'.J?O Qmpresarial dO qual sou
::.cionist3 inal;lSs:3 e.":'I m3téfia alheia ao seu ~etivo defl:liéo, com grnvissiT:tas
~r:seq~lâ:"l"'.J:!.s p:JrCl a ·m:lgem das err.presas e ~aste do minh~ rcput-:.ç.io
;:l~t!:ica.. co:l:uné.;r.do perante opinião pú~Uca Omandato de~r C:a Re?ú~liC:l
:ni::\Jdo :t;i qc.:a:.ro mes~ com reb.çces~s regulares ernrJo em;>rcsmi
occl1'id~.s IJm rrcmer.tos I:."'l:eríores àminha JX)sse.

Recentel'Tl€nte. a di'l1J~ do che:,ues QU:: evi·:jcn'"~í.l
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ESCRITÓRlO DE ADVOC.ACIA
FELIPE AMODEO

Cumpre fazê-lo como um alerta à preservação das

instituições democráticas, tão duramente conquistadas após anos de arbítrio e

franco cerceamento às liberdades políticas.

VIII

Considerações finais

Essa e todas as demais providências posteriores

adotadas pelo Senador Luiz Estevão tiveram por objetivo, única e

exclusivamente, fazer cumprir e observar seus direitos e garantias de cidadão,

valendo-se tão-só das prerrogativas asseguradas a qualquer brasileiro, tenha ele

assento ou não no Senado Federal da República.

A título de considerações finais, cumpre apenas

rememorar a advertência que já se fazia ao fim da defesa prévia apresentada

pelo Senador Luiz Estevão, retomando os princípios orientadores do processo de

cassação do mandato de Senador da República que, de resto, dev,em conduzir o

julgamento desse Conselho.

Afinal, a garantia da preservação do mandato

eleitoral cons~itui um dos pilares sobre os quais repousam os princípios da

representatividade e da soberania popular, fundamentos tão caros aos Poderes

da República, em especial o Legislativo e, no seu seio, o Senado Federal.

Isso porque somente nos órgãos legislativos - onde

todos integrantes são de fatos alçados a sua posição pelo voto popular - é

verdadeira a máxima de que todo o poder emana do povo e deve ser exercido

em seu nome.
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Congresso, amparadas apenas em sua vantagem numérica, venham a cassar

arbitrariamente o mandato daqueles que lhe façam oposição sistemática ou que

simplesmente ousem dissentir em matéria de seu interesse.

Esses, portanto, são limites precisos, fronteiras bem

definidas que, uma vez ultrapassadas, dificilmente poderão ser novamente

demarcadas. De um lado impera a legalidade e a justiça, de outro o arbítrio e a

opressão. A legalidade acolhe e protege a todos que têm razão, e responsabiiiza

e pune aqueles que não a têm; o arbítrio não poupa ninguém. Cumpre a ~sse

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao se defrontar com processo de tal

natureza, traçar o caminho que, nos anos vindouros, trilhará o Senado Federal.

SCi'.:.~.!J\j f~C:t~A~

hOIOt:l)lu lli;I:l13t:Y~

ESCRITÓRIO DE AD'VOCACIA
FELIPE AMüDEO

Se ultrapassadas as questões prejudiciais

anteriormente levantadas, que impedem ou inviabilizam o oferedmento de

defesa por inteiro, obstando julgamento legal, e - sem renunciar ao direito de

questionar a ilegalidade de decisão nesse sentido pelas vias competentes _

integram o requerimento desse arrazoado os ítens que seguem.

Primeiramente, é a presente para requerer seja

julgado extinto o processo, sem apreciação do mérito, em razão da flagrante

insuficiência de elementos de provas para sua instauração, estando ainda

pendentes em outro procedimento investigações solicitadas pelo Senado Federal

ao órgão do Ministério Público na forma do artigo 19 da Resolução nO 20, de

1993 - o que, no mínimo, recomendaria o sobrestamento do feito até conclusão

dos trabalhos do parquet.
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Também não se admite seja cassado o mandato de

República com amparo em suposta conduta indecorosa que anteceda

do mandato ou que não tenha relação com seu exercício. Nessas

julgamento do parlamentar será o de seus eleitores e, se o caso, o

Judiciário.
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se admitirá a cassação do mandato por

outra que não esteja expressa e claramente definida em

normativo que imponha categoricamente essa sanção. Aí reside a garantia maior

o arbítrio e a opressão, a segurança de que a sanção será imposta

lei vigente, e não como resultado da vontade de momento de uma

maioria. O respeito a esse princípio preserva mais do que a

irrevogabilidade do mandato eleitoral, mas também - e principalmente - o

e à dissidência. Renunciar a sua aplicação significa criar perigoso

que no futuro poderá permitir que as forças majoritárias do

ao

Por essas regras! não se admite seja cassado o

Senador sem a observância ao devido processo legai e sem que lhe

seja assegurada a mais ampla defesa e o direito de contraditar provas

eventualmente produzidas.

Portanto, a suspensão temporária ou a cassação do

Senador da República, ainda que expressão da vontade política de

seus pares, deve necessariamente observar com rigor as normas procedimentais

expressamente inscritas na Constituição da República, no Regimento

C6digo de Ética e Decoro Parlamentar. Trata-se

julgamento arbitrário. O julgamento político não alforria a

obediência à lei. a Constituição e aos princípios gerais do direito. ..

No Senado Federal da República ainda mais

significativa essa representação, mais personalizada na pessoa do exercente do

uma vez que é também o único órgão legislativo em Que seus

escolhidos em escrutínio majoritário, e não proporcional.
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Requer, por fim, seja declarado nulo o parecer

proferido pelo Senador Relator antes das alegações finais da defesa, 1á
antecipando seu voto pela cassação e antes mesmo do início do julgamento no

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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Mesmo o exame concreto das imputações remete

jnexoravelm~n~é ao reconhecimento da improcedência da representação, ou

porque as acusações se referem a fatos comprovadamente inexistentes, ou

porque não prova a existência fática daquilo que tão-só irresponsavelmente

supõe ou alega, ou ainda porque os pouquíssimos fatos verdadeiros não

constituem irregularidade ou abuso das prerrogativas do mandato senatorial.

No mérito, requer seja reconhecida a improcedência

da representação, seja porque amparada em fatos anteriores ou não pertinentes

ao exercício do mandato parlamentar, seja porque a representação não traz em

suas imputações qualquer acusação que - sequer em tese - configure hipótese

de comportamento incompatível com o decoro parlamentar, posto que _não se

amoldam aos tipos legais descritos no artigo 55, inciso II e § 10, da Constituição

Federal, e artigos 50 e 11, inciso II, da Resolução nO 20, de 1993.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE A.M:ODEO

Deferidas as preliminares argüidas, com a realização

de novas diligências, complementação das provas e regularização do processo,

protesta pela realização de novo relatório para exame desse Conselho dê Ética e

Decoro Parlamentar.

Do mesmo modo, requer a conversão do julgamento

em diligências para que o perito indicado pelo Senado responda aos quesitos

formulados pela- defesa, e para que não só a defesa, mas todos os integrante~

desse Conselho, tenham a oportunidade de inquirir as testemunhas ouvidas em

segredo pelo Senador Relator.

fatos novos trazidos em aditamento no relatório e voto do Senador Jefferson

Péres.

fk~I{
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Na absurda hipótese de superadas essas preliminares

apontadas como questões de ordem, protesta ainda pela suspensão do

julgamento e sua conversão em diligência, para que a defesa tenha a

oportunidade de contraditar, através de provas e requerimentos de diligências, os

S€f.iAOO f€Df~A~

f1 f o\oc'" -
011) L.tri,.s;ati"~

Essas são questões de ordem públiça, que podem e

devem ser conhecidas a qualquer tempo, o que impõe sejam submetidas

antecipadamente à apreciação formal da Presidênda ou, se entender, do

Conselho, destacadas uma a uma.

Ainda, indu ") arquivamento da represe"ntação sem

avaliação do mérito o fato de os Part.~os Políticos que figuram como autores

terem renunciado ao direito de oferecê-Ia na medida em que aderiram - sem

ressalvas _ ao Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Judiciário, que

remetia suas conclusões ao exame mais aprofundado do órgão do Ministério

Público.

Também remete à extinção do processo sem exame

do mérito e seu conseqüente arquivamento o vício na representação dos Partidos

Políticos que ofereceram a representação, uma vez inexistente prova do ato de

manifestação de vontade partidária, carecendo os subscritores da representação

legitimidade constitucional para oferecê-Ia.

Remete, por igual, à extinção deste processo e seu

decorrente arquivamento à preexistência de processo ético ainda em curso, como

já demonstrado, inidado na forma do artigo 19 da Resolução 20/93 com a

determinação pela Mesa da remessa de peças ao Ministério Público.
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Termos em que,

e. deferimento.
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De todo o exposto! protesta pelo arquivamento do

processo disciplinar, pela manifesta improcedência.
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Perito em Criminalística
Com especialização nos Estados Unidos,

Alemanha e França

SHIS QI 25 Conj. 9 Casa 1 71660-290 BRASIUA, DF Fone (61) 367-~926 ·367-4639

b) - Termo de Acordo, estabelecido entre o Grupo OK e a

Saenco, datado de Sào Paulo, 01 de março de 1996, com quatro folhas de

papel banco, liso, medindo 210 x 296 (A-4), timbrado "GRUPO OK" em

vermelho, editado em impressora a jato de tinta, assinado e rubricado a

esferográfica e a hidrográfica (ponta de feltro), mantido o conjunto por

grampos metálicos, conforme mostra o Anexo nO 021 em xerocópias. -

c) - Contrato Particular de Consqlidação e Ajuste e outros

Pactos, tendo como Primeira Contratante GRUPO OK -

'il"M'-t'\l!"Jf'!l1'\1"\l A "'~Tef'l {f!!Q I a e como Segunda Contratante MONTEIRO

n.U,,"Ull;;';» E LTDAo1 datado de São Paulo,

28 de maio de 1977, com cinco folhas de papel branco amarelado, liso,

medindo 211 x 312 milímetros, timbrado "GRUPO OK" em vermelho, editado

em impressora matricial, assinado e rubricado a esferográfica, mantido o

conjunto por grampos metálicos comuns, de acordo com o visto pelas

xerocópias do Anexo nO 03.:t

a) - ·Contrato Particular de Promessa de Venda...., tendo como

Outorgante GRUPO OK .... E S/A.. e como

Outorgada MONTEIRO

LTDA., datado de Sào Paulo, 07 de abril de 1994, com três folhas de papel

amarelo claro, liso, medindo 214 x 280 milímetros, editado em impressora

matricial, assinado e rubricado a esferográfica, mantido o conjunto por

grampos metálicos comunsr conforme reproduzido nas xerocópias no Anexo nO

01. -

de quatro (04) e representam dois (02) Contratos Particulares, um (01) Termo

de Acordo, e um (01) Distrato, todos editados em computador e assim

caracterizados segundo a ordem cronológica das respectivas datas:

fVO'\.<COré ~ '!I:)I~U".

5é.NA::;0 Ft: J·~jl\M.
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Verificaçao da não de documentoS.

Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho.

5HIS QI 25 Conj. 9 Casa 1

1. • DOCUMENTOS APRESENTADOS A EXAME

Te!ldo procedido aos necessários exames, e completado

observações pertinentes, passa o signatário a apresentar seu LAUDO na

que segue. -

1.1 _ Os documentos submetidos a exame, são em

o abaixo assinado, Antonio Carlos Villanova, • Perito Criminal

Federal e ex-Diretor do Instituto Nacional de Criminalística, aposentado;

Professor de Criminalística e Documentoscopia da Academia Nacional

polída e da Academia de polícia Militar do Distrito Federal (Curso de Formação

de Oficiais); professor de polída Técnica e Científica do Curso Superior de

polícia da Academia de polícia Civil de Brasília; Membro Fundador e Sódo

Emérito da Assodação Brasileira de Criminalística (Incr. 020 F); Membro da

International A$Sociation of Forensic Sciences (IAFS); Perito das Comissões

Inquérito do Congresso Nacional quando do processo de

do ex-Presidente Fernando Collor de Melo; e Perito Judicial militante

os Tribunais do País (Incr. 0177fTJDF) - recebeu solicitação do Sr.

Monteiro de Barros Filho para proceder a exame nos documentos que serão

seguir identificados, com a finalidade de verificar a não recenticidade

mesmos, ou seja de que são compatíveis com as datas neles apostas. -

Antonio carloS ViUanova
Perito em Criminaiística

Com esoedallizacão

Assunto:
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da

Assim

2.3\ • No
parte

dassifrcados como ....·'90 S, que seriam aqueles em papel ainda

manualmente, ou seja até meados do século , --'''~~''''.IIICl(JOS em
de fahrir""";;A ....~A-':~;_~. em

máquinas de escrever <;'cLnças, e os editados e por cornpiuta'ç'al:J,

rec:enl:es, quando
pertinentes ao momento presente.•

mais recente
deve ser COflSICleri30a

restrito à

)!·;\.~D;; fEDE..~J.L

rr"t'J;;Ui&; I..fl~h$léi"!f"

dOCUlme~ntlo, e à determinação

Y"',- _~

como

ImoreSSQS por restando portanto estabelecer se esta

para
F'\;=.... l""'1'.~"",."Il"'\ conhecer aquela neles utilizadas, a par da \/OI".'t"lf".::tr:lf\

de existência de vestígios outros pelos mesmos apreSentados e em abono da
resultante de tal exame.•

- O exame
chamada "idade das tintas"
por vezes

11l1~1 Ol.lCaVef, ou de

ou então por fgnlOfêlncra

trcI<),-V'" : ~ "

.s~ (~ll ~;\) , r ~J\
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2.42 - Todavia, a esferográfica dominava amplamente o mercado

escriturai, e a determinação da idade de seus lançamentos passou a ser a

prindpal preocupação dos documentoscopistas, o que começaria a encontrar

solução a partir de trabalho do Dr. Werner HOFMANN, Diretor do Laboratório

da policia de Zurich, apresentado em 1963 durante o l° Ciclo Internacional de

Polícia Científica, reunido na sede da INTERPOl, em Paris. -

/" 6

71660~O BRASIllA, DF Fone (61) 367-1.926 367..4639SHI5 QI 25 Conj. 9 casa 1

"... W-,*.Q::c./V vv- ..

Departamento do Comércio dos Estados Unidos, no' qual se destacarám

Richard BRUNELLE e Antony CANTU, este último o autor do processo da. . ,

determinação da chamada "idade relativa" dos lançamentos a esferográfica.-

Curiosamente, a base do processo foi a verificação de que os

lançamentos à esferográfica, realmente não "secamA' de imediato, ou seja sua

inter-reação com o papel suport~ só se completa depois de alguns anos,

quando a fixação da mesma ao papel é definitiva, podendo ela ser então

considerada como realmente "seca"; e até ser atingido este estágio, os traços

podem ser solubilizados por solventes, ou eluentes adequados, o que é
denominado de "estratibilidade" da tinta, que pode levar alguns anos para
realmente "secar'. -

n-Butanol +Etanol + água destilada, nas proporções de 50 : 10 : 15 ~

· /lI
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Antonio carlos Villanova

Perito em Crimínalística ':~t.;IJ.e::'!f) .:~r)E;'\J..l

Com espedaJizgção nos Estados Unidos, 87 hO"'~Q'\,o "1I~.3.Olti\'trl
Alemanha e França

2.43 - Entretanto, é de esclarecer desde logo que a

determinação exata da idade de um lançamento manuscrito á esferográfica, ou

seja de sua data - a indicação de dia, mês e ano· é praticaménte

impossível, só sendo alcançado o estabelecimento da chamada "idade

relativa "I pela comparação de sua estratibiJidade com a de out~ de idade

conhecida, ou então positivando o anacronismo de diversos lançamentos que,

consignando datas diversas e afastadas, devam apresentar estratibilidad.e

também diversa e compatível com os espaços de tempo representados
datas que registrem. -

2.44· Relativamente à técnica do método, há diversos tipos d~

eluentes passíveis de aplicação, uns mais fortes que outros, sendo que aqu~le

mais comumente utilizado para pigmentos com ausência de nigrosina, é o

chamado "eluente universal", cuja fórmula é devida a NAKAMURA e

SHIMODA, que é a seguinte :

ode 2000

5

~E I.... ;. (~~! ~- t th:'l\J,i.,

flrOHJ";\'/I~ .... ~h"lélU~"
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Antonio Carlos ViUanova
Perito em Criminalística

Com especialização nos Estados Unidos,
Alemanha e França .

SHIS QI 2S Canj. 9 Casa 1 71660-290 BAASlUA, DF Fone (61) 367-1~26

Muito embora o trabalho de HOFMANN se ori.entasse para a

identificação dos múltiplos tipos de esferográficas então já existentes, por_

processo de eromatografia em camada delgada (TLC), o método empregado

deixou antever a possibilidade de sua aplicação na determinação da idade

daqueles traçados, o que deu inido a múltiplas pesquisas em tal sentido, as

quais tiveram sucesso somente vinte anos após, com o projeto a

desenvolvido pelo BATF (Bureau of Álcool, Tabaco and Firearms) do Departa-'\
"

No espaço percorrid~, a partir das tintas ferro-gálicas de 1836,

passando pelas tintas anílicas, até a chegada da esferográfica pelos idos de

1940 e seu atual domínio na escrita de documentos de todos os tipos, os

documentoscopistas sempre dedicaram espedal atenção ao estabelecimento

da "idade" deste ou daquele lançamento escriturai, indo desde a estimativa

dos descoramentos e/ou oxidação dos traçados, passando pela migração dos

cloretos e sulfatos, e pela resistênda maior ou menor a ação d~ solventes, ou

seja o da solubilidade da tinta do traço em discussão, ou de seu

comportamento nos ensaios cromatográficos. -

----------f1g---~-.:;::;;--+/--
í fé. _ f"'~ftIVl."'"'

2.41 ... Assinale-se inicialmente que tal problema tem

preocupado os documentoscopistas desde o surgimento das tintas. ferro

gálicas, no século IX, até. a atualidade, passando pelas tintas anílicas, as de

secagem rápida, o surgimento e expansão da esferográfica a partir de 1940, a

caneta de ponta de náilon em 1964, até a moderna "floating ball", surgida em

1980....
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aposta no Termo

... assim então ~1I;;'ClJCHJd:), tocas nas

folhas dos mesmos.

Passando
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3.1

c) Contrato

b) Termo de Acordo de

dias;

ViUanova
Perito em Criminalística

Com especialização nos Estados Unidos,
Alemanha e França

d) Distrato Contratual de

a) - Contrato de

b) -

do eluente

traços das assinaturas

menos aquela de Fábio Monteiro

caneta ensaiada

pequenas áreas circundadas

os resultados então

aplanática de dez aumentos

conelusões:

esteroaraflca: -i

"1

88

exames,

o processo desenvolvido

remover pequenas
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a)

2.45

Perito em Criminalística
Com especialização nos Estados Unidos,

Alemanha e França
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Antonio carlos Yrilanova
Perito em Criminalística

Com especialização nos Estados Unidos,
Alemanha e França

SHIS QI 25 Conj. 9 Casa 1

4. - CONCLUSÃO

Brasília, DF, em 15 de outubro de 1999

U t:;j'~~~-:,.,~
.-..J (:artas

PIritD ~..M"'"

00000000000000000000000

em ambiente suficientemente úmido para provocar tal enferrujamento e

oxidação, o que vem confirmar que os mesmos não forma confeccionados
em época recente. -

--------------- 10

Assim, ante o visto e relatado, a concJusão a que é levado o

Perito signatário, é a de que os documentos objeto do presente exame, não

foram confeccionados em época recente, mas sim nas datas a final neles
consignadas. -

Nada mais tendo a acrescentar, o Perito signatário encerra o

presente Laudo, por ele digitado e impresso no anverso de dez folhas de papel

timbrado de seu uso, e integrado peJos seis Anexos referidos no contexto, com ~

o qual é devolvido o material submetido a exame. _

ode 2000

Fone (61) 367-~926

fraca, com inicio de

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

5HI5 QI 25 Canj. 9 Casa 1 71660-290 BAASlUA, DF

Eluição

solubilização do.traço.....

semanas)

Antonio carlos Viilanova
Perito em Criminalística 5~,,,1..a~) Fê~:::~\.t..L

Com especialização noS Estados Unidos, 90 Pr:w.'~O'l. lo- .:tL.6t1l/ll
t

Alemanha e França !

_---------------------::====-===-----9~.2/2b~~

esferográfica;
c) - Contrato de 28 de maio de 1997 (121 semanas):

Eluição fraca, contida pelo sulco do traço que se apresenta

levemente afetado. -

Desse modo, em uma minuciosa inspeção efetuada nos

documentos objeto do presente Laudo, o signatário assinalou diversas marcas

deixadas por clipes a eles apostos, delimitadas por ferrugem, conforme

mostra a xerocópia a cores integrante do Anexo nO 06 (setas em verde) bem

corno registrou a visível oxidação de vários grampos, indicando claramente

que os mesmos documentos haviam permanecido, e por bastante tempo, em~),

d) _ Distrato Contratual de 30 de outubro de 1997 (101

3.2 _ Outro elemento a confirmar a não recenticidade dos

documentos examinados, resulta da verificação dos vestígios deixados noS

mesmos por clipes e grampos utilizados para prender suas folhas, ou grupar

uns com outros, ou em pastas ou arquivos: acrescente-se que tais vestígios

representam dados conclusivos e de valor em Documentoscopia, conforme

registra Ordway HILTON ("Scientific Examination of Questioned Documents" -

Chicago, 1956, pg. 86/90). -

Tais eluições indicam, de maneira clara e insofismável, que as

relativas dos quatro documentos examinados, com ~ma margem de

erro não superior a três meses, são neles e que,

portanto não for;aM P ........tl'!mente lavrados e assinados. -
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VU JI. V.l'.\.7.tU"t J1.~, em 08 de maio de 1992,
de 50% do terreno identificado na

foi· integrahnente recebido, pelo
nada mais tendo a

:~:~ N.i>.í;IJ ; Eí)t.J~~L

b) o saldo~ no valor de CR$ 567.427.000..00 (quinhentos
quatro~~tos e vinte e sete
cotação comercial do dólar nofte..:nnenc.ano

dos juros de 1 ~~

de 1994.

r?

!"r~)"lo.:~l~ ""'j::ti41ivlIl

a) 3. impomnciJ de CR$ 925.000.000,00 (novecentos e vinte e cinco milhões cruzeiros
reais): neste ato, pelo que a OUTORGM"TE dá plena quit.tção ã OUTORGADA do
valor recebido; e,

R~ti.ticação de Área e Unificação (processo nO 647/89), requerido pela OUTORGANTE e
proprietiria-eondômina, Argon .. Comércio e Constrnções Uda.

:ki'i~iXl Ft;j!.:lt.~l
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São Paulo, 01 de abril de 1994

./7 rf;
~ ~/

Grupo OK - C •- eInCOIpora~

tTfORGANTEl\l ÚQ ,
z..,fonteiro de ~arros Construções eJnco~::1 r
OUTORGADA. '\

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Foro da CoIlLlrca de São Paulo _SP,
com e:lcJusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 'venha a ser, para dirimir
quaisquer controvérsw oriundas do presente instrumento.

Assi1l1, por estarem justos e acordados, na melhor tonna de direito, assinam o
presente insirumento em 02 (duas) ,ias de igual teor e forma, na presença das testemtmhas '
abai",o identifica&.s.

Ui~~c C__-f: ~ 7

!k?1 I{'-f. L( f. ~? C,

TE5"ffi\flJ1\'HAS:

~--=-., ---o \ / -::::. r;
<- . .' /'---= '--' '/

E- f/ 1'=. i;-,/'/.!::::: ir t ir I-P E. 4' <:);;

r;. .', t
Sf.~A.i.;O :=E.Ot.~Pi.l

frOi"J'COl f ) i..1I~13Iat;"4

~ 2.r1i7J::-----
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cLÁusULA SÉTIMA: A OUTORGANTE se compromete e se obriga,· panl o fim
especifico de possibilitM a lavratura da escritura púbJiC41 de venda e compro, após a devida
quitação do preço total avençado na Cláusula Terceira, a apresentar, no prazo de 20 (vinte)
~ após o recebimento por escrito da solicitação feita pela OurORGADA, todas as
certidões previstas em lei das Comarcas do foro do únóvel e de sua sede, além de
quaisquer outros documentos que venham a ser exigidos por determinação legal, de forma
a não permitir qualquer impedimento para a efetivação do ato jurídico translativo da
propriedade e seu conseqüeme registro no Cartório de Registro ImobiliáriOt

CLÁUSULA DÉCIl\1A : O presente instrumento, celebrado em
in'etrative~ é obrigatória. às partes, ~1ensiva aos seus herdeiros e sucesso.

CLÁUSlTLA NONA: O descumprimento de qualquer condição e10u situação expressas
nas cLííusulas deste instrumento, independentemente das medid3s judiciais ou ~1rajudiciais

que sejam ~-emualmente necessárias para levar a termo final a presente co~:
implic:lI'â na 'obrigação do OlJTORGANTE ao pagamento ã OUTORGADA de. uma
muita penal contrélttUl de 20~1, (vime por cento) sobre o valor desta operação imobi1iãri:l
corrigida monetariamente: com base na v:uiação cambial do dólar oficial none-americano,
praticado no dia mterior ao do pagamento, acrescida de juros de 1 o/o(um por cento) ao
mês: até a da~ do efetivo adimplemento.

A OUTORGANTE se obriga a manter sempre em dia, até a data da lavratura da escritura
mencionada n~ Cláusula, independentemente do custeio pela Argon • Comércio e
Canstruçàes Ltda., OS ~ostos, taus e COD1ribuições que onerem a totalidade do imÓvel
referido no Parágrafo Único da. Cláusula Primeira, deste.

Parágrafo Único

CLÁUSl1LA OITAVA; AOurORG~ se obriga, também, :1 não ~\'3f a fração
id~ de 50~'~ (cinqüenta por cento) do imóvel remembrado em objeto,· a qualquer titulo:
prete~~o ou motivaç:io, mantendo--o sempre desonerado de ônus e obrigações para com
ter;;~iros.

C~.Á.USUL.A SR:'XTA : A OUTORGADA, será imitida, pela OUTORGANTE, na poss~ .
da fração ideal do imóvel em objeto, bem como daquela que corresponde ao terreno
referido na Cláusula Segunda deste instrumento, no ato da la'\"I'atura da escritura de venda e
compra, quando passará a arcar, na proporcionalidade direta da fração ide:n ora prometida
vender, e:om todos os encargos que venham a recair sobre o imóvel a partir daquela data.

:A?7'-
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Na ocorrência
efetivado àté a dia '>JV.U\J.o,JY. pa~ssarao

ou seu saldo devedorl

décimos por
to ora

terminativo e
facultado à I\JlJ"\"fo.irp\

tantas

Assim t

Monteiro de Barros IIF\""l 6"'Ikili6 l"i FI e'

S/A se
Incorporações
até o dia 30 de

a .
trezentos e vinte mil reais)l a. ser acrescida da

inteiros e cinco décimos por
a título dos da êHocaçao

reembolso de e da eXl:)ec1:atl\,ra
implantacão e do emoreendimento.

Junho de 2000---
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TESTEM~U~N~ :~~/<)
/. fúi/ /PJ //~ "j/ /í;' /

Y""" 1/' / .~/\oi

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

São Paulo - SP, 01 de março de 1996

Grupo OK - Construções e Incorporações S/A.
irrcr1Jlã""rJns Pinto

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

~.~r"·a.,~DI~
{~ ,~

Saenc~mento e Construções Ltda. .
Lino Martins Pinto ,
CGC/MF no. 26.424.275/0001-46
End.: SCRS quadra 503 1 bloco C I loja 47/49
~taSí\ia - DF (l (n~(;

wJJt' ~.'. ~/;/V~ ~i~.~ ~
.Fábio Mo teiro ~ Barros,.F'jlho "
Fiador \J ..-/

')

.. DE ACORDO 11

~
~ ,

6 f\, \1,,"'\ ~

f' - '1'. Ir\' ~ (~\ ,,"- , (l?...r;,t.",- ~.]lJJ~.
Monteirot Ba~.s Empreendimentos Imo iliários e Participações
S/A. 'r' \J I
Fábio Monteiro de Barros Filho
CGC1MF n.o. 60. 684.636/0001-21
End.: R~a Sete de Abril nO. 342 - Conjunto 34 - 3°, andar ,(.~

Sao Paulo - SP , í
/ .... i

;.t

·1/.
.:'

hotúco'\l lll;.:ti;th,.

~ 1.5 J./--;;----1/
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Também, comparece no presente Termo de Acordo, o
Dr. Fábio Monteiro de Barras Filho, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade nO. 5.808.310-9, expedida pela
SSP-SP, inscrito no CPFIMF sob o nO. 895.904.738-491

domiciliado nesta Cidade, na Rua Sete de Abril nO. 342 - 3°. andar,
para, na gualidade 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 honolános advocatícios, ·renunciando, nos termos do
artigo 1.492, incisos I e 11, do Código C:vil, ao beneficio de ordem
inserto no artigo 1.491do mesmo diPlom~a ai, bem como ao
artigo 1.499 do mesmo diploma legal. r

v.h~1
StNAiiO ft::'!f}t~l

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 106/0 (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 advocatíciosI estes na base de 200AJ ou no percentual
que vier ser arbitrado judicialmente.

A quitação operar-:se-á, automaticamente, com o
pagamento integral do valor aqui estabelecido1 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 IntermodaJ de Cargas Santo Antônio.

:1,/
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Escritura de Venda e
da Comarca -desta

vendedora a ora VEND'EDORA
denominacão social), e,

• Bloco B - leia 59·- eSi» 70.380

Fazenda Santana
Fazenda Santo
(2. 182~27 ha.). Em conseqüência~

instrumento versa sobre as

.::~_;-•.~.~;i.."i ;:t~t..f:,Al

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 53.750A5 Ma. (cinqüenta e três mii
setecentos e cinqüenta hectares e quarenta e cinco ares), tendo a
VENDEDORA promovido o desmembramento da área rural em objeto
(53.750A5 ha.), em 12 de terras rurais, estando devidamente
registradas na n°. do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de São Félix do Araguaia - IVIT, na qual estão perfeitamente
descritas e caracterizadas as suas medidas e confrontações: tendo sido
designadas coma: a) Fazenda São (5.630)1 ha.), b) Fazenda São
Judas (5.595:59 Fazenda Santa Terezinha ha.), d)
Fazenda São Assis e) Tamarana

Fazenda São ha.),
h) Fazenda Nossa Senhora

Fazenda Reunidas .
ha.), e m} Fazenda Santo

consolidação, o objeto do presente
glebas ora identificadas.

\f a;;;;.nL,U;;;;'UVTV"\, denominada Companhia de Desenvolvimento Araguaia 
Codeara, inscrita no CGC/MF sob o nO, 03.631.397/0001-08, com sede na

de Santa Terezinha 
Inct)rpC)rada, em 30.06.94,

seu estatuto consolidado
sob o nO, 940234734, e, atuê!lme:nte,
com inscrição no - - - - s_
mesmo local, é
glebas de terras

dação em pagamento, em favor da VENDEDORA, daqueles imóveis por esta
indicados, tornando-se, assim, de sua propriedade, tudo como pactuado no
mencionado Contrato de Compromisso.

(0611 245·6000 •

SENs:.DO F'€0::~/.i.
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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.

Parágrafo Terceiro
Caso o pagamento da dívida confessada no Parágrafo Segundo anterior, não
tenha sido integralmente efetuado até " dia 30 de dezembro de 1997, a
PRIMERA CONTRATANTE promoverát para fins do seu recebimj:nto, 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 divida
ora confessada e a taxa de juros de 3% (três por cento) ao mês: pro rata die.

cLÁUSULA OITAVA
O presente instrumentol celebrad'o em caráter irrevogável e irretratável, é
obrigatório aos CONTRATANTES. extensivo1[ seus herdeiros e
sucessores. '. r

/ . ~J~ÀvÁJ~i~ \ !l~/('
do
r :i:;'it-OU fED~Âl

Parágrafo Sea~ .,-ia
Contudo, das ôespesas apuradasI acima mencionadas, resta impago,
calculado nesta dataI o valor de R$ 580.000:00 (quinhentos e oitenta mil
reais), pelo q'ue, neste ato e na .melhor forma de direito, a SeGUNDA
CONTRATANTE se confessa devedora à PRIMEIRA CONTRATANTE da
dita importância, a qual será paga até Ó dia 30 de dezembro de 1997,
acrescida de juros de 3% (três por cento) ao mês, pro rata die.

americano até o dia 30 de junho de 1994, tanto relativamente à cessão de
direitos (letra Ua"). desde o dia 22 de dezembro de 1993, data da contratação
inicial. cama relativamente aos reembolsos (letra llbD). desde a data dos
efetivos ·desembolsos. A partir de 01 de julho de 1994 somente ocorreu a
aplicação da taxa de juros nos termos ora pactuados.

~

t.
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cLÁUSULA SeXTA
A SEGUNDA CONTRATANTE efetuou diversos pagamentos à PRIMEIRA
CONTRATANTE, referentes: (a) à cessão de direitos sobre os imóveis do jã
mencionado Anexo IV; s: (b) a título de reembolso, porque a ônus da
Primeira Contratante, relativamente às glebas de terras rurais em objeto,
concernente às despesas dos custos de manutenção: compreendendo.
dentre outros, segurança e vigilância, da execução de vias de acesso: da
colocação de cercas das glebas de terras rurais, do desmatamento de parte
das glebas e da formação de pastos, além dos serviços topográficos e
levantamentos planialtimétricos: e pagamentos de natureza fiscàl.

cLÁUSULA QUINTA
Também, nesta data, foi lavrada a Escritura de Venda e Compra e Dação em
Pagamento no 27°. Tabelionato de Notas da Comarca desta Capital, no Uvro
nO. 1.208, às fls. 76, figurando (a) como vendedora, a ora VENDEDORA (já
incorporada e com sua nova denominação social), (b) como compradora, a
Agropecuária Fazendas Reunidas S/A, também integrante do Grupo
Monteiro de Barros~ e (c) como outorgante dadora a PRIMEIRA
CONTRATANTE, no importe de R$ 2.828.628,851 sendo R$ 2.728.628,85
em moeda corrente, considerado o valer histórico,· e R$ 100.000,00 em
dação em pagamento, valor de aquisição das 09 (nove) glebas de terras
rurais: objeto da mencionada esaitura, que perfazendo 36.444,89, abrangem
as Fazendas São Francisco de Assis (1289,43 Ma.), Tamarana (4.235,00
ha.)l São Paulo (1.838,80 ha.), Rio Crisóstomo (8.659135 ha.), Nossa
Senhora (4.235,00 ha.), Santana (4.490,78 ha.), Reunidas (6.307,97 ha.),
Santo Estevão (3.206 129 ha.}, e Santo Antônio (2.182~27 ha.).

_ Agropecuária e 'Participações Ltda., a qual integra o Grupo Monteiro de
Barros, que se confessou devedora da PRIMEIRA CONTRATANTE do
importe de R$ 2.237.759,80 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil,
setecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos)l que é o igual valor
de aquisição das 03 (três) glebas de terras rurais, objeto da mencionada
escritur~ que perfazendo 17.305,56 ha, abrangem as Fazendas São
Domingos (5.630}1 ha.), São Judas (5.595,59 ha.) e Santa Terezinha
(6.079,26 ha.).
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partes resolvem neste ato firmarem o presente distrato, considerando que :

ora Contratantes~ apesar de constar na Cláusula Décima do mencionado Contrato de 07 de abril
199"+~ ti sua irrevogabilidade e irretratabilidade, presente e na melhor forma de direito1

distratar as referidas contratações, como de as têm por disrratada em todos os seus
e condições~ para que as mesmas sem nenhum valor e efeito, pelo que dedara ter

o Primeiro Contratante do Contratante a importância sk R$ ::::.845.00rOO (dois
oitocentos e quarenta e cinco mil reais), pelo que ambos o~rlontrata:mes_/ pagos e

\ I
\ I

I f\ I

\/V
A1

) 11 \ /I A

.')(.~~Ot) rCDf:lA I:

f"r~~(Iéoil; ..

Contratante: GRUPO OK - CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES S/A: com sede
Cidade de Brasília - DF, na SAU/SUL - Quadra 05 - Bloco 07 - Ir. andar, inscrita no CGC sob

nO. 01.535.160/0001-06, neste ato representad~ na forma do seu Estatuto Social: pelo seu Diretor
Martins Pinto;

105

1) por Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra e OUtroS Pactos: firmado em 07 de

de 1994, cuja cópia passa a int~JW 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°. Subdisrrito, Butam~ com a área de 16.795,00 metros quadrados, ou 1.6;95 ha.. cujas
mediàas e confrontações são as constantes da matricula n°. 98.899 do 18°. Registro de lmóvei&
desta Comarca, levada a efeito em 08.05.~ cujo valor de venda foi int~~ralmente pago pelo ora
Segundo Contratante; (b) prometeu vender ao Segundo Contratante um terreno no Bairro de
Taboão: no 13°. Subdistrito, Butanti: com a área total de 21.573,00 metros quadrados~ ou
2,15í3 ha., cujo roteiro éo constante da matricula nO. 94.900 do já citado Cartório de Registro
Imobiliário~ cujo valor de venda foi integralmente pago pelo Segundo Contratante~

o Primeiro Contratante, em conjunto com a condômina Argon - Comércio e Construções Ltda.,
oromo\'eram o remembramento dos terrenos acima identificados: originando a matrícula nO.

do 18°. RecistTo de Imóveis desta Comarca, em conformidade com o Vlandado
subscrito em 10. 11.9Õ: Escrivã Ruth Ma.zzacoratti da Silva. do Cartório do 1°.
Oficio~ e assinado pelo Juiz de Dr. Francisco Eduardo Loureiro~ da la. Varã.:
ambos de Registros Públicos do Fórum Junior, desta Capital. e Sentença de
15.10.90, extraído dos Autos de Retificação de e Unificação (Processo nQ

• 647/89): estando
cadastrado pela p'refeitura \1unicipai de São Paulo - SP sob o Contribuinte no) 171.2:2·tOOOl-7:
as retro citadas operações imobiliárias foram devidamente quitadas.

Contratante, MOl'iTEIRO DE BARROS E
com sede na Rua Sete de Abril n°. 342 - r. andar, nesta inscrita no CGC sob o n°.

ló/.j"j) ..:::02/0001-50, neste ato representa~ na fenna do seu Contrato Social, por seu Direto;
Prf'<:id~nte Dr. Fábio Monteiro de Barros Filho.

por estarem justos e acordados, na
presente instrumento em 02 vias

testemunhas abaixo Idelntifi:cacjas.

São Paulo- SP, com e) ::-Iusáo de qualquer
venha a ser, para dirimir quaisquer

São

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLmt1ENTO

melhor
igual
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Certifico que o present
expediente foi encaminhad
ac destinatãr:o via pcs~~

e~ 15/09/199~ :g3'F
. {L .

~ )lretor d~ecr~tar:a

1~, .--:-~~ .J'~ <$~
()/I.··~ \",~" ....

- . T~tt~~m

Certifico que o prese~t(

expediente foi encaminhadc
ao destinatário via posta:
em 06/06/1(1t - 6' F

. 'd 4 • •Dlretor e Secre~a~la

- 1(' I ...,y! . .."'jõ- (2';:.
t:-"y '11.;j.iJ/l r ··JlllJinu. :rt)tC.J (tíO.JÚ4

\ _: ~ ':: (": \ i :J

Perito em Criminalística
107
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SE;~.t4.00 FEGE?iÂl

hl,;tC,.;c:l4J LtiS;~Ii!tI"'~

Visualização de eluições obtidas a parti de ensaios efetuados em :
de setembro de 1998, em documentos oficias com data registrada ....

Ce~~:fico que o presen~e

expediente foi encaminhad~

a~ destinatàrio via posta:
em 14/07/1998 - 3'F

. A .!G .11)lretor dd~ecre~arla

Certifico que o presente
expediente foi encaminhado
ao destinatário via postal
em 19/03/1997 - 4 i F

. -A Je:, .1. DIretor déVsec!etarIa

G/~~n G.'Y,.,t!xit; ~~~
A~:tjfjar Judiclano
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GRuPO OK - CO~STRUÇÕ~RPORAÇÕES S/A
Lino Martins Pinto - Diretor Presidente

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 Contratantes elegem o foro da Cidade de São Paulo - SP para dirimir eventuais
controvérsias deste instrumento, por mais especial que outro seja.

o~
\Q'j \\Y{ll ~ ~ 90.

f'I"O":O;~ \.~§131~\'1I"(.

~zà~

TESTEML~~I/ i/Inri)1;;,/1/· )
, ~~./

Q I .. 4, ílO
ltGJ,- \; ,c!~ ~r \
MOr-.-r';t oJARROS ~NS~JÕESE iNCORPORAÇÕES LTDA.
Fábio )1onteiro de Barros Filho - Diretor Presidente

.. 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, herdeir~s e sucessores.
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Data : 11/04/100
Pago : 2
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DEPUTADOS

jE N':'J)Q. ffJ~~L

~ ZJ:[1j-iF--
li" 'ttIOi;OIO \. .~laHii.l\lO

Proposta inicial através do ofício 445/MPÓde 15/09/98
09/11/98 - Leitura da Mensagem no. 768/98-CN (1.342/98, na origem),

encaminhando modificação ao Projeto de Lei no. 41, de
1998-CN.

19/11/98 - Designados os Relatores das áreas temáticas de I a VII,
respectivamente Deputados JOÃO FASSARELLA, MÁRCIO REI
NALDO MOREIRA, JOÃO HENRIQUE 1 ALEXANDRE SANTOS, ROMMEL
FEIJÓ, JOSÉ LOURENÇO E SENADOR CARLOS PATROCíNIO

19/11/98 - Designados os Relatores das áreas temáticas de I a VII, res
pectivamente, Deputados JOÃO FASSARELLA, MÁRCIO REINALDO MO
REIRA, JOÃO HENRIQUE, ALEXANDRE SANTOS, ROMMEL FEIJÓ, JOSÉ
LOURENÇO E SENADOR CARLOS PATROcíNIO.

25/11/98 - Anexada autorização dos Representantes de Lideranças na
Comíssão t Relator-Geral da Proposta Orçamentária/99 e o
Presidente para recebimento de emendas individuais dos
Parlamentares que ainda não o fizeram, até o dia 26/11/98

26/11/98 - Encerrado o prazo, ao projeto foram apresentadas 8.022 emen
das

/11/98 - Publicação e distribuição dos avulsos das emendas
01/12/98 - Anexado o ofício 001/98-REMPO, de 01/12/98, do Relator Seto

rial-Adjunto da área VII, transferindo as emendas, indevida
mente vinculadas à área temática VII, para as áreas II1, IV,
V e VI

02/12/98 - Anexado ofício 001/98-RELAGRIC, de 02/12/98, do Relator Seto
rial-Adjunto da área 11, transferindo as emendas/ indévidamen
te vinculadas à área temática lI, para as áreas IV e V - fIs
34 (vaI. VI)

02/12/98 - Anexado ofício 001/98-RELSTP/ de 02/12/98, do Relator da área
temática V, Dep. Rommel Feijó, transferindo as emendas indevi
damente vinculadas à área V, para áreas IV e VII, fls. 35 e 36
(vol. VI)

07/12/98 - Anexado o ofício 001/98-COFF/CONOF, de 07/12/98, com as análi
ses sobre os pedidos de retificação de emendas, encaminhadas
àquele órgão técnico pela comissão, através dos ofícios 5-064,
065 e 067 /98-CMPOPF I de 26/11 e 01/12/98 - fls. 37 a 82 .(v. VI)

15/12/98 - Anexado o oficio 002/98-RELSTP, de 15/12/98, do Relator-Adjun
to da área V, transferindo as emendas indevidamente vinculadas
à sua área, para a área IV - fls 83 e 84 (voI.VI), e ofício
s/n/98-CMPOPF, da Presidência à Coord. Técnica do Processo Or
çamentário para 1999, sob remanejamento fI. 85

16/12/98 - Anexado ofício 002/98-COFF/CONOF - Consultorias de Orçamento
da Câmara e Senado, de 16/12/98/ com as análises sobre os pe
didos de retificação de emendas, encaminhados às consultorias
pela comissão, através dos oficios 8-069, 070, 072, 073, 074 e
078/98-CMPOPF, fls. 86 a 170 (vaI. VI)

17/12/98 - Ofício 003/98-COFF/CONOF - Consultorias de Orçamento da Câmara
e Senado, de 17/12/98, comunicando alterações (remanejamento 
conforme ofício s/n de 15/12/98), fls 171, voI VI

07/01/99 - Ofício s/n do Relator-Setorial Adjunto da área IV, Dep. Ale
xandre Santos, transferindo emendas, indevidamente vinculada .
à sua área, para a áre~ V, FI. 172 - velo VI

11/01/99 - Ofício OOl/99-RESSTP, de 11/01/99, do Relator Setorial Adjun-
. to, Deputado Rommel Feijó e ofício 005/99, de 11/01/99, do De

putado Márcio Reinaldo Moreira, Relator Setorial Adjunto, so-

Data : 11/04/100
Pago: 1

do

da

da

das

ANO: 1998

avulsos

Relatório

de

do
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NúMERO : 041
MSG/ORIG: 1049
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MATÉRIA: PLN
MSG/CN : 0603

EMEN'l'A:
"Estima a Receita e fixa Despesa da União para o exercicio
financeiro de 1999 11

NOME : Senador RAMEZ TEBET DF: MS
PARTIDO : PMDB
OBSERVAÇÃO:

Designado através do Ofício P-099/98-CMPOPF, de 07/10/98

IV - C R O N O G R A M A

v - T R A M I T A ç Ã O

DADO COMO LIDO
07/10/98 - Designado Relator-Geral o Senador RAMEZ TEBET, conforme

. ofício P-099/98-CMPOPF 1 desta data.
16/09/98 - Entrada na CMPOPF, das Informações Complementares à

.:i~i"A~:'J réDf~.A.\..·

r:\)U:C~'IC 1..11~IlUat;V\

~ e>7I-7

OBS.: Cronograma elaboraào nos termos da Resolução no.
03/98-CN, que

"Regula, a - título excepcional, a apreciação do
projeto de lei

orçamentária anual para o exercício financeiro de

ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA O EY~RCfCIO FINANCEIRO DE 1999

III - UNI D A D E

1. Distribuição de avulsos
Mensagem••••.•••...•...•....... até 12/11/98
2. Apresentação de emenàas ••••••.•••••• o•• o•••••••••• o••• de
13 a 20/11/98 .
3. Publicação e distribuição
emendas .••••...•• até 23/11/98
4. Apresentação e votação
Colegiado .••••••.•• até 10/12/98
5. Sistematização do Parecer
Comissão .••••.•••.•.•...•.... até 12/12/98
6. Discussão e votação do Parecer da Comissão e da Redação

Final no Plenário do Congresso
...cional .••••••.•••....•... até 15/12/98

~~FÃ DOS DEPUTADOS

I - I D E N T I F ~ C A ç Ã O
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Data : 11/04/100
. Pago : 4
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DOS DEPUTADOS

24/02/99 - Publicação da Lei no. 9.789/99. (com veto ao art. 14)
06/05/99 - Anexadas emendas de Relator de n. 81010165 a 81010247 no volu

me IX - tomo II fI. 304
06/05/99 - À SSCLCN

a IX,

Data
Pago

com as análises
t encaminhados às

através dos Ofícios
a 215 - Vol. VI

I com as análises
encaminhadas às

através dos ofícios
ofício 671/GSOS/98,

,~(hu".Jí,j rfDe~l~

~fO!UC(1Í4'

tomo I, tomo II volume IIII
(proposta inicial)

Congresso
proposta

112

informações complementares

na 2a. 3a. Reuniões deliberativas
ORj99, os Relatórios Setoriais VI

Alexandre Santos, respec
tomo III e tomo 11

4ao Reunião Deliberativa do Co
, os Relatórios Setoriais das á-
e V - Deputado Rommel Feijó, ora

tomos II 111, res
na Sa.o Reunião

Relataria Final
Processado - Valo VIII

216 a _
REUNIÃO DELIBERATIVA

Relatórios Setoriais I -
- Depo Márcio Reinaldo Moreira e VI - Sen.

anexados aos volumes VIII tomo

01/02/99 

01/02';99

19/01/99 -

15/01/99 -

14/01/99 -

licitando desconsideração de emendas transferidas indevidamen
te para outras áreas - fIa 173 e 174 - Valo VI

12/01/99 - Anexado oficio 003/99-COFF/CONOF, de
sobre

'k:.1V1AP..A DOS DEPUTADOS
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Brasília, 19 de abril de 2000
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Declaro que estive prestando serviços profissionais com a
aeronave PT-oor, na condição de comandante, decolando de Brasília rJo dia 02
de janeiro de 1999 com destino a Aspen/CO/EUA, realizando escalas técnicas
em Maiquetia/Houston/Denver/AspenlHouston/Maiquetia, retornando a
Brasília no dia 13 de janeiro de 1999, tendo a bordo da aeronave, no percurso
de ida e volta, o senhor Luiz Estevão e seus familiares, no total de 06 (seis) ,
passageiros.

s:: r~A UQ f EOfF'\!~~.

h':H~,cel(: i. :lg's'~[j':"e

fll..-2~V---
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Em atenção ao Ofido GSLElN.o 509/00 de 19 de abril último, informo a V. sa. que, de
acordo com o Sistema Informatizado do DAC-SIAC, consta a seguinte movimentação da aeronave

PT<>01 nó mês de JAN/99:
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(,(:

Jsaac O~Q"Q
MII··~··AV.

/-,

ANTO(LT~.<e.~
O1efe do SERAC 6

(; ~";\1

\---_.-~ "

~ ~.r" f··~\ ,•.••

:: ~~. ~.~ :.,

TRECHO
sRASÍUA/CAAAOS
CAA.ACPS/BRASÍUA
aRASÍUA/SÃo PAULO
SÃo PAULO/BRASÍliA
BRASÍUA/SÃO PAULO

122
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hOi(rçt>h) \.'@lslatiYi$

Atenciosamente,

'A'~Á..-c<-O <'7--

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL • SUPLEMENTO

Brasl1ia, 2 4 :~1 ~ f ~[~:

Prezado senhor,

DIAS
02
13
20
21
28

C:\6dtl\oAOOS\Of. diwrsos.dOe

Ao Ilustríssimo senhor
Nilson da Silva RebeUo
Chefe de Gabinete.

Oficio n9 124/6DT-l/ c4C.5
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a obra do Tribunal
últimos anas, recursos

125
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LUIZ ES":"EY.io

.Si:'l'uzaóp

·)·t..\iA.~"jO F~C~~A~

Jo'PQ\!",:;oiG !.'!'!l;"Ihl't

Colocoome, todavia. como sempre estive! à dispos.,;.-:iO
dessa CPl, em qua:quer momento, para prestar todos os esclarecimentos que se
flzerem necessários para dirimir questionamentos das minhas relações com
órgãos do Poder Judiciário.

Por não fazer parte das quadros do Tribunal de Contas da
Ur.:Z.0 não era responsável pela fiscalização do andâment~ dessa C'J de qualquer
outr: obra pública.

Assumi o mandato de Senador da República om
de fevereiro do corrente ano, não tendo, portanto, assento no Congre ~so

e sua Comissão Mista de Orçamento à qual coube, de 1992 a 1998, i :;ferendar ou
não a prop~sta crçamentária do Judic:ário que, inclusive, foi !~cíementada

ar::.:z~:ner.te per emendas de iniciativa de parlamentares cu bancada:-.

r·' cc

Desta forma, vejo totalmente descabida a ttntatlva de me
at:-;8u:r resp0n.sabilic:lde sobre as irregularidades argüidas na ~xecução da
re:f;Jrija c:)nstruçào.

Não era, e nunca fui. membro ou servidor do Trib:.mal
Superior do Trabalho, ao qual cabia anualmente a el~boração (3 proposta
orçamentária da Justiça do Trabalho que consignavam recursos par~ ssa Gora e
a quern cabi3, também, a liberação dos respectivos valores n(~assários à
execuç30 das obras.

Toma-se conveniente lembrar
Regional do Trabalho de São Paulo recebeu, ao longo
para seu inicio e continuidade.

Saliento que o volume de negócios do Grupo Empresarial
do qual sou acionista ultrapassou o montante acumulado de um bilhão de reais
nos últimos cinco anos, e as transações comerciais envolvendo essa empresas e
o Grupo lncal não atingem a 2,50/0 dessa quantia. É comum que empresas se
assodem para empreendimentos definidos. Importante ressaltar que outros
negócios foram realizados pelo Grupo lncal em associação com outras empresas
do ramo da construção

Of.fGSLE! n.O 547/99 - cont.

f'mi(::;úi(; 1.~~!.iJj;l(#\f'!:

;- .:~. ,,\;;' ;; '.:

I; .).~

~

Brasília, 4 de junho de 1999.

,.; ....
jU. ,;."

/0."

/ ..
1~~ ..,.. '~.~.
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declarei à imprensa e ao Plenár:J do Senado
mantiv( 1m alguns em

tais fatos, dirijo·me a Vossa E;::elência

acima é absurda e ilegal.

Conforme
que

Senhor Presidente,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

ESTEV.lO

$/UZ.dÍ.',

Ao Excelentissimo Senhor
TE~ET

do Judiciário

Federal. as empresas
o Gn..:po Incal.

Nenhuma dessas comerciais envolveu a obm
ce dOa Sede do Tribunal Rpninn~l do de São Paulo, objeto de

in'Jesi~~;;é~C3l0 por essa Comissão.

Diante
s~nt:do é3 manifestar minha perplexidade.

Telesp, ao transferir o sigilo telefônico à CPl, o fez nos
Iim;~=s da legislação vigente e tal deveria ser o dn Comis:são. No
caso oresente. as foram passadas a terceirag, não estão

as partes envolvidas e teriam sido sequer analisadas.

coc)rdema1cáo da CPI solicitando
:), os e sua

Suroreendentemente, informaram os funcionários da CPI que não disp'~
encontravamose em listagens não magn.....cas,

acondicbnadas em caixas de oaoelão. não tendo havido até aquele momento uma
analise desses documentos.

. Para minha estranheza, no· dia dez do corrente mês,
imprensa nacional veiculou ter a CPl do Judiciário identificado algumas ligações

celular do Juiz Nicola para os números eventualmente usados por

Of.JGSLEJ n. 547/99
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LtIZ ~T~Y..'i.O
.%Aadop

C.C.:
Senador CARLOS \OVILSON
Vice-Presidente'
Senádor PAULO SOUTO
Relator

Sti'i~:iu ff0f.~À~

rrOloCOir. ~ V"3'ilt.""

)//. ~~
( Senador LUIZ ESTEVÃO

Colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência cs
protestos de elevada estima e consideração.

É imperioso assinalar que em uma Casa de Leis, como o
Senado Federal, o dever primeiro, que a todos se. impõe não é outro se não o de
guardar fiel observância à Constituição F~deral e às leis q~e elabora, sob pena de
constituir em exemplo nada dignificante, como se estivesse a dizer à sociedade
que as leis existem, mas não d~vem ser cumpridas.

À yista do exposto, solicito a Vossa Excelência a adoção
de providências no sentido de impedir que infonnações protegidas por sigilo sejam
divulgadas ao público, a fim. de evitar, desta forma, a ocorrência de prejuizn
irreparável a pessoas que não estão sendo objetivo de investigação por parte da
CP1.

Of.fGSLEJ n.O 547199 - cont.

126LUIZ E~TEV.."i.o
.5':Aaaé,

Ressalte-se, por oportuno, que a CP\ está obrigada,
~ 3:' a guaréar sigHo das informações que lhes são fornecidas pelo Banco
do Brasil, por outros estabelecimentos de crédito ou que importem na
ca intimidade de pessoas - jurídica ou física - consoante dispõem os artigos
ir.c:sc X, da Constituição Federal, 2°, da Lei 1579/52 e 38, § 3°, da Lei 4595i64.

\1
I

Ó

o Grupo Empresarial do qual sou acionista realizou duas
obras para o Poder Judiciário: a construção do Fórum da cidade do Paranoá - DF
e a Sede do Ministério Público do Distrito Federal. Nenhuma dessas obras
recebeu qualquer denúncia de irregularidades ou superfaturamento.

A CPf criada para investigar irregu:-:1ridades no
Judiciário, ao dar publicidade das transações comerciais e financeiras mantidas
pela empresa construtora do Fórum Paulista com o grupo empresarial do qual sou
acionista ingressa em matéria alheia ao seu objetivo definido, com gravíssimas
consequências para a imagem das empresas e desgaste de minha
política, cC:1fundinào perante opinião pública o mandato de Senador éa
lnic;ado h6. quatro meses com relações comerciais regulares entr~ t;mu(t;~Q~

ocorridas em momentos anteriores à minha posse.

Ressalto que anteriormente ao mand:ito de.. ::s!'lador
República o único cargo público ocupado por mim foi o de Deputaá() Distrital OI)

penedo de 1995 a 1998, portanto sem qualquer ingerência d:reta ou ~r.direta

reaiização daquela obra.

Recentemente, a divulgação de cheques que evidenciam
a existência de transações entre a empresa responsável pela obra qt:'Jstionada e
o grupo do qual sou acionista, causou a este último grande ;~esconfql~o,'
decorrent'J da ilegal exposição de seu sigilo bancário e do teme:' de outros
p~r~~iro~ de verem negócios lícitos estampados na imprensa de í.~:do °
stlgerindo a existência de irregularidades.

Não ê demais enfatizar que as empresas ::e que
c::~sta ou acionista não são objeto de investigação, quer porque não fralizaram
~(..~iciparam, de qualquer forma, da referida obra, quer porque n~:~
q:;atc:;~er vantagem ilícita.

Of.JGSLEJ n.o 547199 - cont.

02636. ~ta-feira 22
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"Instrumento de Compra e Venda de Ações,
de 20 de fevereiro de 1992

• Monteiro de Barros Investimentos S.A
transfere para Fábio Monteiro de Barros Filho
SO ações ordinárias da IncaI IncorporaçõesS.A."
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL • SUPLEMENTO

• "Incal Incorporações S.A.
• Ata da Assembléia Geral de Constituição da Incal

Incorporações S.A., realizada em 19 e fevereiro de
1992. Local, Horário e Data: Rua do Bosque, 1313 
São Paulo - SP- às 10:00 horas do dia 19 de fevereiro
de 1992.
USTA DA SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA INCAL
INCORPOAÇÕES S.A :

• I1\ .:AL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALMÍNIO LTDA .,
90~ ações ordinárias

li MONTEIRO DE BARROS INVESTIMENTOS S.A. - 100
ações ordinárias"

02644 Quinta...feira 22
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99,9763%

;-)':/1..13 0:'; ,;:[Df~~l

t'fOh)l;l)i:: 1..6ljISIó!UW:

900 ações
Cr$ 900.000,00

0,0225%

50 ações
Cr$ 500.000/00

0,0012%

900 ações
Cr$ 900.000,00

90%

100 ações
Cr$ 100.000,00

10%

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL '- SUPLEMENTO

~"ckjwollod:z.ooo

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

'~~~:...l.
~. ,....~.,:.,,'Y ..so~~.:rt.

st.;,;.GO rtlj"t.~AL

P10~~t;Olo U~:s:iti".l)

_Fábio Monteiro Barros Filho
50 ações."

Barros Investimentos
Composição acionaria resultante dessa Assembléia Geral:
_ Monteiro de Barros Investimentos S.A.

4.000.0S0 ações
Comércio de Alumínio Ltda.

"IncaI Incorporações S.A. CGC nO 67.491.654/0001-53
Assembléia Geral Extraordinária - lS.0S.1992 0rdem do
Dia: a) Aumento de capital por subscrição particular; .

em vista que foi integralizado totalmentE
1 os acionista aumenta-lo por subscri"';f\

oarticular em dinnelfo, unicamente pela acionista

02650
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Versão dos fatos

Versão dos fatos

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"A Representação nO 2, de 1999, alega
que, ao longo dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Judiciário, o
Senador Luiz Estevão alterou sua versão
dos fatos apuradosr à medida em que
novas revelações foram surgindo. H

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 3

"Assim, o Representado teria alegado mal
conhecer o Sr. Fábio Monteiro de Barros
para, posteriormente, admitir que são
amigos e que existem dois negócios entre
eles: a construção do edifício-sede da OAB,
em Brasília, e a compra da Fazenda Santa
Terezinha, em Mato Grosso. Mais tarde,
confrontado com documentos, admitiu a
existências de outros negócios comuns."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 3

.:l::i'1AL'U FEDt~,i;,L

f~ot~;co;~ ;. ~~I~j ..iiv~

Relatório Final da CPl do Judiciário, pág. 342

Relatório Final da CPI do Judiciário, pág. 316

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Ocorre que a desses
não foi efetivamente

demonstrada. Des~a formal segundo
esses documentos devem ser

tecnicamente examinados pelos órgãos
cornoE:telltes, para os fins de esclarecimento

sua autenticidade! especialmente no que
se refere às datas de firmatura que neles
constam. fi

"Dessa forma, à luz do disposto na Lei da
Improbidade Administrativa, em especial nos
seus arts. 3°, 5° e 6°, recomendamos
expressamente ao Ministério Público Federal a
instauração do devido procedimento legal para
investigar a responsabilidade dos titulares dos
Grupos Monteiro de Barros e OK, Sr. Fábio
Monteiro de Barros Filho e Senador Luiz
Estevão, em 1I'II'3\+pin1lnnin

02654 Quinta-feira 22
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Correio Braziliense, 27-mai-1999

" ...ser amigo e ter sido sócio de Fábio
Monteiro de Barros Filho - dono da Incal
Incorporações, responsável pela obra no
TR'"F."

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

. 20
i26 é2{)~ /0:-rh7:.. . i .' ",t::Ll.w...t()

• ~~71'~
J • ·-lOr., I ";-".A:;L.-'-- ~._..•. LO.;, :.rnAL u ............ -: ... ~ 1eZI';'

;í,,' I I r ! 1L=c i
BllAsIl. _-~_._ •••_ t7

Mir.isririoPúbliaJFetie:mli1Jimi:~instaurarinJ:luéJ!m/WllQpururpossfvtireitJJ;.40àoGntpoOKam:aúlf:al

~,~~:~~~I
~,....r... ............... _

;=~~~=~ ~
~;..::;; ': ===: - =:::
==-:=~~

~~~~
~.~::: ~ê~ª
~=~ = -- -.:.....::.J '__a

itiiJi~~ii~ll
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CPI convoca os
donos da Inca!
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"O Senador confirmou que tem relações
comerciais e de amizade com Fábio Monteiro
de Barros. Admitiu que o empresário pegou
eml3réstimo no Banco OK de propriedade do
Senador. Também as filhas de Luiz
Estevão e de Fábio eram amigas.."

Jornal do Brasil, 27-mai-I999

02656 Quinta-feira 22
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Em entrevistas e no ofício enviado à CPI,
Estevão argumentou que é amigo de Fábio
há dez anos e que manteve com ele
negócios nas áreas agropecuária, imobiliária
e de empréstimos bancários."

Correio Braziliense, 22-jun-1999
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

...admitiu ter relações comerciais com
Fábio Monteiro de Barros de longa data"

oGlobo, 2í-mai-1999

4/06l"'l'IM"Il·"I
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mais da metade delas, se davam em
simultaneidade. Ou seja, a telefônica
registrava, em um mesmo momento, três
ligações feitas pelo tal juiz para telefones, às
vezes, iguais ou diferentes, que teriam, em
determinado momento, pertencido a mim, e
falava comigo. É algo inédito uma pessoa
conseguir, por três ou quatro telefones, falar
simultaneamente com outra pessoa."

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPI, 3Ü-jun-1999

:>U~..J,l

Versão dos fatos

Versão dos fatos

ao longos dos últimos 11 anos,
aproximadamente, começamos a desenvolver
alguns negócios na área imobiliária,
principalmente na área de construção civil, e
na área agropecuária com o Grupo Incal,
Grupo Monteiro de Barros. Alguns desses
negócios resultaram em empreendimentos e
outros não chegaram a resultar em
empreendimentos./I

Pronunciamento do Seno Luiz Estevão na Sessão Plenária, 27-mai-1999

•• '{,,!.... '- ,. o~,!:!,_Tt"tiC
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DJÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

.'~ \, ..

• " ...especificamente no caso dos telefonemas trocados
entre o ex-juiz Nicolau Santos Neto e o
Representador em discurso na Tribuna do SenadOr
em 27/05/99r afirmou perE:mptoriamente que se
tratàva somente de duas ou três ligações. No
entantor no relatório final da CPI, apenas com a
quebra do sigilo telefônico do Sr. Nicolau dos Santos,
constatou que foram trocadas um total de 68
(sessenta e oito) ligações entre ambos. Ou seja,
demonstrou que a relação entre eles era muito
próximar desmentindo definitivamente a versão
iniciaL"
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Pressão sobre assessores
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Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 4

"A Representação nO 2, de 19991 acusa0
Senador Luiz Estevão de ter exercido
pressão e formulado ameaças contra os
servidores públicos requisitados para
auxiliar os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inauérito do Poder
Judiciário. /I
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DIÁ.RIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• "À vista do exposto, solicito a Vossa
Excelência a adoção de providências no
sentido de impedir que informações
protegidas por sigilo sejam divulgadas ao
público, a fim de evitar, desta forma, a
ocorrência de prejuízo irreparável a
pessoas que não estão sendo objetivo de
investigação por parte da CP!.II

Oficio do Seno Luiz Estevão ao Presidente da CP!, 14-jun-99
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Pressão sobre assessores

"É imperioso assinalar que em uma Casa
de Leis, como o Senado Federal, o dever
primeiro, que a todos se impõe não é outro
se· -não o de guardar fiel observância à
Constituição Federal e às leis que elabora,
sob pena de constituir em exemplo nada
dignificante, como se estivesse a dizer à
sociedade que as leis existem, mas não
devem ser cumpridas. /I

Oficio do Seno Luiz Estevão ao Presidente da CP!, 14-jun-99

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Inexistência de pressão
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Jornal do Brasil, 17-jun-1999
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"O pedido de sindicância será encaminhado pelo
Senador Jefferson Peres (PDT-AM), junto com a
convocação o de uma reunião interna da comissão
para avaliar o incidente. 'Lamento o
comportamento do Senador Luiz Estevão. Se
houve ameaça de intimidação aos funcionários é
um fato grave que exige a abertura de
sindicância pela corregedoria do Senado'r
anunciou Jefferson Peres. Para eler foi 'muito
grave' a declaraçãode Estevão de que vai sobrar
para os funcionários"

pressão
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Tebet deixou a reunião para encontrar-se
com os assessores em seu gabinete.

que em poucos
me disse que

se para
que a
conhecimentol

l contou Tebefl
Correio Braziliense, 17-jun-1999
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Versão dos empréstimos

Versão dos empréstimos

"A Representação n° 2, de 1999, alega que
imediatamente após a revelação dos
primeiros repasses de recursos oriundos da
obra do TRT-SP para as empresas do
Representado, este afirmou que tais
repasses justificavam-se por se tratar da
devolução de empréstimos. feitos pelo
Banco OK de Investimentos às empresas
do Grupo MS. II
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 6

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 5

• "Todavia, com o decorrer das investigações 
quando se descobriu que tais repasses ocorriam
para outras empresas do Grupo OK e não para o
ban(;:o, e que o total de repasses totalizava
aproximadamente US$ 46 milhões, enquanto
que o total dos empréstimos representava
apenas US$ 2,7 milhões - o Senador Luiz
Estevão teria abandonado esta tese que
justificava os créditos que suas empresas
recebiam das empresas do Grupo Monteiro de
Sarros."

Inexistência de pressão

Folha de São Paulo, 17-jun-1999
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• "O senador Jefferson Péres (POT-AM),
membro da CPI, disse que levará a
suposta ameaça de Estevão à
Corregedoria. 'Vou pedir uma reunião de
emergência na CPI. Isso não pode
acontece r', afirmou . /I
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Versão dlos empréstimos
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

·.L.U,\ JURNAL

"Empréstimos do banco são uma coisa,
transações comerciais ou negócios ou
empreendimentos são outra coisa,
absolutamente separadas."

"... nós tinhamos negócios com o
Monteiro de Barros, negócios
fazendas e dações de empréstimos.

Correio Brasiliense, 04-ago-1999
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Versão dos empréstimos

Versão dos empréstimos
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• " ... reitero que os negócios entre o Grupo Ok e
o grupo Incal referem-se a empreendimentos
imobiliáriosr agropecuários e empréstimos!
efetuadbs ·através de cheques nominativos,
regularmente contabilizados. Esses negócios,
que não só relacionam-se com a obra do TRT
SPr não atingem 2,5% do faturamento de
nossas empresas nos últimos 5 anos. fi

Jornal do Brasil, 26-jun-1999

• Auditoria efetuada pela AKW S/C Auditores
Independentes no Banco OK de Investimentos
S.A., por determinação de sua própria
Diretoria, procedeu levantamento no acervo
de documentos da instituição financeira e
constatou a absoluta regularidade de suas
operações

Bá1Ef j [

Versão dos empréstimos
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Primeiro eu dei meus imóveis no ato e ele
me pagou a prazo, em dois ou três anos.
Evidente que tem que ter havido juros.
Então, tem o valor dos imóveis, tem os
juros incorridos no período e mais o
reembolso de eventuais custos que nós
tenhamos 'feito naquela área./I

Correio Brasiliense, 12-ago-1999
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Relatório Final da CPI, pág. 299
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Versão dos empréstimos

"Conclui-se Q.Y.g, sob o aspecto formal da lógica
interna do dossiê e informes complementares,

Assim, tendo
apresentada

Relatório parcial da CPI, 28-set-1999
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"Assim sob o
interna, as

documentos aoresentados
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Versão única dos fatos

Aquisição das fazendas

o Estado de São Paulo, 29-set-1999
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"O Senhor Fábio Monteiro de Barros,
proprietário do Grupo Monteiro de Barros,
apresentou à CPI do Judiciário o Contrato
de Compromisso de Venda e Compra das
terras da Fazenda Santa Terezinha, de
22.12.93, no valor de US$ 2 milhões. 1I

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 8

• "A CPI do Judiciário, que investiga o
envolvimento de Estevão com a Construtora
Ikal, responsável peja construção do Fórum
Trabalhista de São Paulo, recebeu um
relatório preliminar da consultoria técnica do
Senado considerando as informações
enviadas pelo próprio banco suficientes para
esclarecer as operações entre a empreiteira
e a instituição."
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das fazendas

Aquisição das fazendas
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Agropecuária Fazendas Reunidas S.A.

Ata de Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária

Deliberações da AGE: a denominação
social fica alterada para Agropecuária
Santo Estevão.

Observar que a participação acionaria não
foi alterada ."

" ... a proposta de dação em pagamento foi
oferecida ao INSS em 04.12.97, muito
tempo depois da transferência do controle
acionário da Agropecuária Fazenda
Reunidas/Santo Estevão que ocorreu sete
meses antes (abriIj97)"

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 9
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Aquisição das fazendas
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Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 9

.,....-.......-I~
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Estevão'. 1I

" ... em 30.04.97 1 segundo consta da ficha de
Breve Relato fornecida pela Junta Comercial
do Estado de São Paulo ( ... ), houve
transferência do controle acionário da
empresa Reunidas para o

OK e o nome da empresa foi
Santo

:/t' lo ~\; i/; j?

....\

02678



Quinta-feira 22 02681

TÊlUíO DE 'l'RA1'lSFERÊNOA N.' o.!.

~-a* 4:'19~_4-:"!'-'~

~~~~::~
~-::'-:--------------
~clI ,~"'~....:.4 _~ t4t.....m""".
nII;SD 1_"'11 1IIdorCl'l<5:âao-.- __ .. l:III!a:o. l'tlo_-=_
!oi ....... 'IW acéeQ-................ <li 'l'O" __ .. é:= 'l"C __;..

- .. '-::.:z. ~q.~'
ttc<moOl~.u O_c:..Ies:·~. __ ~I"
ltvRoN."_c_l_ O_~PO. i( 1'W'Itc.~~
l'U.~". ::':"40-~~'

~
-'--o ~43

fo • j <"'I-A~.)I-.,lCl __ --':ot~

~\:W•. OiJ i:t~E~.t.L.

''":(1\(.:;0:;;' :'~~lsj.ÜYlS

/'l.' ---- /7 ~40<' 00/..4••
0

_ J ti C E S f
"'- '.,A~... /_ Jf.'.OE"'IEtr,.~"'····;;"~--""~---._a4-.. - o.~a.... e:..c...ClIII""llI.66-~4:.k. ...__"'" _...........,,~....._

=-"':"~-.o..""""~:.Z''' ~ .
'~IfIfJ.fP'LA:lIVMdotlll!l'Jdr~~~.r milll llllltllllClldce fi

::..;.""..""',,<-:."'::::, .. '----~-21i%·-
-",:,"". . ~"-tf.' .. 40 •.!~~~_. 1'7 ""==:_.~~~~~:~~-=~;:-- n'·i:r! .i--!--?-. /

............--=...... .'
~?:ª=~ __ o

E>:. [j"", ~ ClXlIb» ~_-., 1l1I::l:clol!n'"""_
« .... t;»./. • ÃV_'C'\'ÍrtIll" "

K~Glmo OE TRANSfEllbfOA Df
AÇõES NOMIHAnvAS

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

TERMO DE ABERTURA

---
'I'ÊRiUO DE TBANSFERÊNCIA N.' O'~

. r ~"'-,...e" *li."!LaI6lt~~_.~_ ••-_•••- Ç(.~~~~~~~~""'.4.<> ~r-'ft":s-~
=-=--j:=~'::1 :=~ ~ ~

U~~iF_A~~~~~;
- ~_.-:-.._.- ~ ~~-------_.=~.

r~~~~-~~?~ =::~ ~.~~~~1

.).~. r,.!· :.:~) ,,~. 0EfL.i.1..

j'lro~c..:,)Í;i :..~~llSlath;~

Aquisição das fazendas

~oQO.__·1$

_ ...._a..~~:..=.:=s....;:i·
c:ertClUlf~4l.----_·_...
==-=.~I""". ees:-----

.saae=.~~1
~~4U~

.CIII.~Z~1ID\lllA
I:ll&..c::="~
.Cl'IIlI'QO'~.~S'
e=..u=.tlIIIIJII'&

Cl>I_ ..__ rf1SlRl.~_.'Te':'llI_ ... _.-e-oo....- .. 
'luGf'&_lIIZl!l'CI'IíiillJlIDlS.--

~_lt.o ... VS&lII"

~---.....--
~~

~://:- ::' o ~~.x

_.-..-
~..._.
oIIl:;l)"__CliII.....-_...-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -.SUPLEMENTa --

ti " •••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 ofereceríamos em
dação em pagamento junto ao INSS; e, caso
tivéssemos proveito nessa transação,
evidentemente, pactuaríamos um valor e
pagaríamos a eles".

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPl, 30-jun-1999
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Aquisição das fazendas

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 9
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• Um dos pontos considerados "inconsistentes ll

pelos meus acusadores seria o valor de 15
milhões de reais, obtidos pelo Grupo OK pela
venda dos 54.000 hectares da Fazenda Santa
Terezinha.

• Este valor representa um preço médio de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por
hectare, acrescido de despesas incorridas na
propriedade.
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terra nua.
efetuado pelo Incra deu-se

Títulos da Dívida Agrária, com
resgate de dois a vinte anos, (documento
folha 25) que a valor presente, em 1995,
eqüivaleria, mediante deságio da ordem de
52%

1
ao valor apurado.

Na mesma
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"Desta forma, de acordo com a
Representação nO 2, de 1999, o
Representado teria praticado ato lesivo ao
decoro parlamentar ao tentar, mediante
simulação, justificar os repasses de
recursos originários da construção do
fórum trabalhista de São Paulo, do Grupo
Monteiro de Barros para o Grupo OK."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 9
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• A empresa Amaral D'Avila Consultoria e Planejamento
Rural procedeu a avaliação de parte dos imóveis rurais
nominados de Fazenda Rio Crisóstomo, Fazenda Nossa
Senhora, Fazenda Santana, Fazenda Santo Estevão,
Faze_nda Santo Antônio, que fazem parte da Fazenda
Santa Terezinha, compreendendo uma área total de
22.767,69 hectares, atribuindo-se a essas glebas o
valor de R$ 11.550.000,00, ou seja, R$ 507,30 por
hectare.
Como a área total da Fazenda Santa Terezinha é de
53.964 hectares o valor total da mesma é de R$-".
27.377.000,00 (vinte sete milhões, trezentos e setenta
e sete mil reais).

14f06;200021'~

02696 Quinta-feira 22



62

Quinta-feira 22 02699

;', -J. __ ... _ •. ~; l,:.·'tj't~

..... ~:.;. li"" 1 ....

....:·.....ea t:;. ,'''=... ~!. '"' ••... '4i .. :u.. iL.. '= .t.rrri.,

4l/0lh,.."... Art., <: -.:" U:'O lU.D::ZSIS t13'TO

'!'O,' :-"."-!:." f· U't\H :;;'!l7 :.i"~":"••'::JI~ ..~ ..

"':.-:;\I~ ... 'Co",·"":, .• ,, ·;.:.·:u .. :::.·". frlfl!."iN ........

.;~~--

. ').. :i~''''."C"

~ ::::'::~~': "~:'-~ •• , .. "0 ",:"~~:::••"""., :

AIô-:"'S j. Jt:"'l')c"L"=t~el "'1~'U-rh'"

ac.f"'C•• 1t.4A:.4'tllcC"'!llW1ti:OGOfl:I"Q'{ ..

, •••". """,.• ~.='" ó;,,_••, ••" ::'!.,r jt.c.. t:: 4!'''

f'~It: ... :: ...::\ ..... :';t."~:,,, , .. :: ' .•

Gi;;~f;~~

.?.,::; .......:.

:-.~~: .. :~: :." .~..~: ~"~:7:'

7':f- -/A-
J!.:}.1HJ~ \T...A 111':aJOll

TI ;1)C1t3t"t'1'"@i) jtj l~11] ([~
(~

~~C5';:~~~"

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

. ::t..~

• :-.l t~.1 ..:.. "oi CC'.,.' '.':- : :(~t' JC: . c .. "......

~~_i~_~}~~.•
... -. ~.a • .e, ...J ...1.!..... ~ ..... :'.1... :';' ~ c.":::;'c.;..:~

·~~.c.:~;t. w:.c (~~~ ..: ,,~.::.~.:..::..; ..... .;1':1\_':' .. .>0

unho de 2000

;~~;::'~b.
... ~.;;'; '.J~r

f j <' ~J"'~;" '- ~~Is:atii:~

··§:.:..:?cOl(

-g:;,~d~F;~;:;~~'

i§?CQ1<

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

;c~u?Q~

02698



64

Quinta-feira 22· ·02701

~~ ?j/6!/=-ti'~

h(,1IIJCCiC l!!'.l)!'Üi.-•

tt:~!·.~~I:; .~:f2E:r\Ál

.:~}-

"": . .:r-(':.~. ,- ~.r...'':'. "::1 ...,""t"_ ::.... ':-;.::1',.

~~.f' 'ta ..... ; ..... ". U-;':'~»"-(

"4tllit·:t•• ~.......:: ;~ ..:. ';0 C(;::~\..4::'t1 ~A''"T!:I:i,'::'1l

::)c ('O~J.')l=:l."'·:'."" p••~1:~7: f~A ~~ ;'~I f'''~.

~~ ;:"... !.:.:.. .;~ '"WH"-,!,C ...... .1«' ~v':'l ...:'::..

; : ":.::... r-:c- . o -::~(,~"" Joo ..=sr::f';t... ~.. .:.::;-

; :::::(.:-.-:.,. :-::0 ~;.. !:rh' ..l(u't....~..

12°. Andar: ins
;ste ato representa,

.."i~ ...... --,.~,.....:e::w-.lJI''--'Jr&:~'~;~_l.-._I'"

\

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -'SUPLEMENTO

?C~../

.)

,,/
(p'

'r,,~8'

:;/'~~---=:-
~;\:~~;~;;; OUYEiRA XT:

-----

i~~••_ lo:C :i'. 1Õ~ n'.... ':"'"t"'~"·I:~:a. ~.::.:t ;J;a

:4"'... U.Q.1..1~ ~""r:"t'"'l'..

';""'.0:.1':' ~t _.L.'" .41("41

h"~::':.;~.. , e ;4(::1;;.

~.. ..~.;. .. "',,:1:'1 ·e :,,.:~..., , l; ...,-:..r~ :':'•.~

~jK" ~ •. :': t... .:oI:': ..... C: ..... .._ I_~~;..

(~!:;..,,.,:.,. oll! ..~-:~tt:l; ..=~. -.-:"".tI I"t:'~

5L~;';/' \~~.~ ~~:. :':'·':'.~.. Á'"

< ' __."-~:'; -..;"__ Jo

./"~~;:1;=~ ......

.~:-;-;::~~

~foi"::;':"\; .... Ei~l.sl;.!i"-

/-_..JQ-:'::-~ _~

.... ·t-~:::-·

·;2;ta:±:;=~~·_·--_ .....

'(~~~"'"_'-':~~'i-' ~~'-_"
~=~:;'~:,~~~~.~~s:.t..

~::~.:.::;;:s.~:- r:.t~~.~.~;

",""-:-'

..-;/-~ -ff
hL~:;

-'1:?,

.r/ e::~
i .......,.

..!gO OK - Const"'U;ÕeS e lncorp:
jM~RA CONTRATANTE

". h~~~~c.~;~~i~"" -~~.:~.
'~·t:r.\O~i\1'I!':-?r-l'l'J

~c;~.R<i'":3~ 009 SSPijjr ~~1""

------·/f) -
llll~ n ~l:'l:=n.l.Q U Ol.l'iJ:1lU. =0

!±~~?~:'

// ~ ------.::/ L..]., .....--,..:.'
~nz E5TEV..\O !H.Ol.lVEIR.-\:iETO x:.J%.:r.

J./:I.~;:'"
'.;,~ .._-

__-tl!ótl!(.-\lCTt:<.(!'i'r.ü

o .... '::'::"

'~/'" -~:.'., .~:-..
:~:j~L::::-~S;;.1:.
"~~:.~ .. :-:. ':';:r~~':..::~~ ....-:

~~~~,
-: .- ....-_._.--.
/. - " ..~'.:.....:

.~ ." -J.-

~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~~~!---

~~~

----_.~j--

,j <Z:-·~;
~~~----:'l~.--:.;....

.....,i'...... -:Jo~Jcl~

td?:- ;f~?~~~"J
'-'tI:IDo(,.('_..,....~õ:s ....., .......

i :~::~::~::~~~t~ ~. ::n~~d;:u I.~ r:·~~;2:~t.

02700'. Quinta-feira 22



66

Quinta-feira 22 02703

I" •• -:~ .. :;,,4 \:~~

• :-~s::..."S p.êtS'::..~'""$ s';r~;hr.r:c:s :::
:::I:::2':~ :-.e~.: J:::- ~ ;-.~~ G-.J

~UTO~ro 00$ €'l:.l:Ué"$
~w.moos ! RE.~~c;rrv~
Rc~·T~OOS:

..C.:nc-~sesf("~!iQSI.lt11~d31.
nasassin::.::u.r:..2:::~te::te:'nunt-..')s:

-~~ ~'~-('."!~:~:~:::;;~:~:i'~~_

.~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~~~~=;~~~~~:~ ~

.... .... ~ tl\ ...~\.

,.~r:J· ::;'';~\ 'I, '.. i )1,':;;« íi'll1

-:.~~

riu'\. prc.-c:-i,,,n<t n<-

Ç~~<:.L.1.l~.:.:\ ,o..

p..;.!Sl:..(~.I,1-.:1.:.:

-4l1s quatl"'O ú .....

C1fil!Qm~nftQ"" qOc:o""'ti411nad."

~ Cora0. - r..óri("".-dI4.'-.

lI:lrltl "'rej.... não f"C":~ttal~.D1'n

dc.· p ....."d .. ~1...~~ J-r<"'rufd:"~.

r.lCtlac.""á.."nar<"'Ift :ti;lutllJ-r .........

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

-'Z:"

tl'.ll·â:"lo

~~p4'"'.(... 1Írn'C... 'ft"'" JIHl......s-:.rit.a'.

"'0I·ih1'"'<'""i,3UC... .,bt... pCl"o!:1"'c."

~;. :'1:-.1 ~..~:.",~ ,:.",:.; • .:<'\~.. ~::_ :-:::....'l:.:.;

~,ç:.:~~ ?",.-:S,,::: ~:?:'('J,":lC.4:' :":"~C:~:;";l"~~:-; .~.

(;\C·h..:.- • .... 4'.~:'t:.,.:t: (~tt.:o:...•

c"c.:; ~~ 4C,(c. ~c f.rc.Jt':'.~.1·,Ü" 'M.", !(,t'?·1!f':T.':

~Ct ..·< ...:, ~. y<t'J:1:':lt:.Jr ~:.: ~,. ... ,~ • ....=J';~ P'r.~~. ~

--·02702 Quinta-feira 22



68

Quinta-feira22 :·02705

~~

..:::::..l~

~..:..«re.e:l:l'''el:'l:l~ce-200ii

~j?~~;~~~~~;~~:!~~
;;.~~.

yis<s\;'~:'""i:ara:daee:e~tV3~:;n::: .. ::m
::-:I:"~ 4C::~:.' oa.~ ~e~,,~~:r;;~~~

:r.'"'\C':.: • (i~4':'i:: ~1 ~~-'J:';;)~Q:S

.::f;..J...·~.n."!tJc:1Ç=-:"StC;;: ~cs:t:;ç:::::::~

Terminal de cargas

1';~,.~: Il!~ I.. .. i!.s;õl.liv&

==

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

~~ ~ 1. ."; t=E D[}'t.Ai.

~;::::oç:,~rW2:; y2'.t.: J;e ~ ~r~j~ eco;
C:::;:::~:''5 OC$ :-'''~~~.!I''7!'C::t,:c :i'~:.:z~:-;

:;!~s ~"';;J;S :=!'! a~~:~ ..:: :ô1:-':~: ?.::.)

::-: ~I.:~~:~ :: :.!~~., :~-: ~. \J

:r-~::~ ~~ :T'~~:::s::s:. ~., s.;..~=~~
~~a~;s :;,:~ ~ 1~T~:.sc:.: ;.e'~ "~::f~/:

::il ~~ ~.ar:.,., ~ ....~~.er.tc:. ~",:,,~

'11. (~:.:::'~ c~ ~ :. Clr.:u :~~~

;~:a."'l.1 Ci CJer",;~ ;~~; :t;:-:
~:'::2 ~,fi~:;oecs Gi ~~oc: .....:c
,:,:~~~'::i!::"I ('e:t-:.!:.:::-::ee-.::c f~.

~:"~ t:~ ;-.:~ .~ ~l)C.~«~ ~ ~.c'l~

é:!.~n.1e:s ~ l\l~~ .;or.~~i::t~~C

~ ~~-e ~ta!: ~I=~ e ".!l~ (J":m
;;"~;lS ~ ~~ :::.~-.w-.e<!: c
;;'1Wo~""':t :::,-:"~,'~::l~ ~ ,~ ...~

~~a~=~;;;.,~~.. ~/

~~~ ô t~t:~~ ~~d!W ~:: ....oz.:!
:~~ ~ ~~ ,I',st1l!S jo"~. ""~
':\~r.:\llllS ~~_":'=:'S = os O~i'$
:'eafin~ese~~.~l'!!<".~.I;5::-~I~

,:o;::.;:tam:s~~p"":':Di'".Ue:>sa-~e:-.:l!.~

':~~f)~ec.

;.,~"n~~er.'_ ~;."'S::'2tr:u:-~t. ="'::c:zn-..-.s
~ ~~'r.~:'::S ~1I1':~~. ~

::->.=~~ <: J: ''lS".:,~~ J': o"a.~<

~~: ~~I=! ~~~ 1t .*. lo :.:.~:-.;. ~c

• "A Representação nO 2, de 1999 afirma que
a associação do Grupo OK, conglomerado de
propriedade do Senador Luiz Estevão, com a
Monteiro de Barros Empreendimentos
Imobiliários e Participações S.A. em negócio
que previa a construção de um terminal de
cargas em Duque de Caxias (RJ) está repleta
de explicações inverossímeis."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 10
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Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 10

"Tivemos também um envolvimento com eles a respeito do
Terminal de Cargas Santo Antônio, da cidade do Rio de
Janeiro, um projeto muito grandioso, com três milhões de
metros quadrados em Duque de Caxias, uma área
extraordinária, que eles haviam começado esse
empreendimento, se não me engano, em 1989 ou 1990. Eles
tinham um sócio (...).
No momento em que perderam essa parceria, eles nos
convidaram para nos tornar parceiros nesse empreendimento.
Nós, então, concordamos, (...) fizemos alguns investimentos.
(...) O empreendimento teve dificuldades na sua viabilização,
o investimento era extremamente grande e eles obtiveram a
possibilidade da parceria com uma empresa francesa que veio
ao Brasil."

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPI, 30-jun-1999

realizados."

"O Sr. Fábio Monteiro de
a CPI...I,.. ,..1i",;~,

OK entrou no
de seus sócios
com
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"A Secretaria de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro informou à CPI que, até
25.10.1999, a Monteiro de Barros não
apresentou os projetos de exploração do
Terminal e que nenhuma obra ou serviço,
com exceção de sondagens do terreno,
foram realizados no local."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. li
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• "Pelos serviços antes caracterizados, a
CONTRATANTE se obriga a pagar a
CONTRATADA a quantia equivalente a 25%
(vinte e cinco por cento) de toda a receita
líquida proveniente da implantação do
empreendimento referido, conforme
definido no Anexo L/f
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"Pelo presente, comunicamos a V. Sa' l que a
Comissão Especial de Licitação, criada pela
Resolução nO 336, de 06 de outubro de 1989,
em reunião realizada no dia 3 de abril último,
aprovou o Projeto Básico e o Estudo de
Viabilidade Técnico-Econômico do Terminal
Intermodal . de Cargas Santo Antônio,
localizado no km 7,5 da Rodovia Washington
Luiz (BR-040) , no Município de Duaue de
Caxias conforme Ata, anexa por cópia.

Junho de 2000

de cargas
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Pelo presente instrumento,
de um lado o Estado do Rio
de Janeiro l devidamente
representado pelo
Secretário de Estado de
Transportes, conforme
autorização governamental
.....publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio de
Janeiro de

~!.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

o Termo de Concessão de
Uso de Terreno Mediante Imposição de
Encargos de Apresentação de

e Futura
do Terminal Intermodal de

Santo Antônio. '1

Relatório sobre o caso TRT 23 Região, pág. 256

"A Secretaria de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro e a Monteiro de Barros

02710
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• A informação não é verdadeira.
A Secretaria de Transporte do Rio de
Janeiro aprovou o projeto básico em 3 de
abril de 1990.
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"ATA DE REUNIÃO DE AVAUAÇÃO DO
PROJETO BÁSICO E ESTUDO DE VIABIUDADE
DO CONTRATO PARA A CONCESSÃO DE USO
DE TERRENO SEM BENFEITORIAS, PRÓPRIO
DO- ESTADO, MEDIANTE ENCARGO DE
CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO DO FUTURO TERMINAL
INTERMODAL DE CARGAS SANTO ANTÔNIO,
OBJETO DA CONCORRÊNCIA NO 02/90."
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"Não obstante O empreendimento não ter
sido realizado I conforme informou
Secretaria de Transportes e confirmaram o
Sr. Fábio Monteiro de Barros e o Senador
Lujz Estevão, a CPI apurou um rendimento
total de
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Oeputado Luiz Estevão
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Empree"ldimentos em Pernambuco
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• "em Pernambuco temos obras na área de
rodovias na BR-lOl, que figa Recife a todo
o Nordeste, e também no abastecimento
de água"

Entrevista do Senador Luiz Estevão, na condição de Presidente licenciado do
Grupo OK, à Revista ADEMI Brasília nO 34, edição de janJmar.98

91

Empreendimentos em Pernambuco

"Tal fato, segundo a Representação nO 2, de 1999,
não restou esclarecido tanto nas declarações do
Senador Luiz Estevão perante à CPl, quanto em
seu pronunciamento da Tribuna do Senado
Fedj:ral, causando estranheza o fato de uma
empresa sem participação direta nas referidas
obras (já que o Grupo OK tinha apenas efetuado
empréstimos bancários à IKAL por intermédio do
Banco OK) receber 47,60 % de todos os recursos
recebidos pela lKAL, além de deter uma
procuração com amplos poderes de gestão,
inclusive quanto a substabelecimento. fi

Relatório do Senador Jefferson Peres, pâg. 12
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Ugações telefônicas

ligações telefônicas

/Ias dados demonstram, segundo a defesa, que
somente três ligações recebidas do juiz duraram
mais de um minuto. As demais ligações tiveram
duração de zero a cinqüenta e dois segundos e
provavelmente foram atendidas por secretárias ou
assessores.
A defesa alega ainda que a relação de telefonemas
apresenta informações inconsistentes, apontandol

por exemplol algumas ligações ocorridas
simultaneamente, o que seria impossível de
ocorrer.,r

?v (~~/l'''. ');:; 1'."J}. !a~'Ü".;.

~.: .!"; ~. ;- ~j ,.: ~ '.::: .'t..:- ~

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 13
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"Por várias ocasiões, sustenta a
Representação, o Senador Luiz Estevão teria
sempre enfatizado que teria conversado
poucas vezes com· o juiz Nicolau (duas a
quatro vezes) e que negara manter relações
comerciais e de amizade com o Sr. Fábio
Monteiro de Barros, fatos esses, não
sustentados pelo número excessivo de
ligações detectadas pela CPI."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 13
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ligações telefônicas

Ligações telefônicas
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• Duas ligações para os números de telefone
981-0045 e 322-2223, no dia
24/12/1997 às 10:10 - duração de
05:00 e às 10:11 - duração de 11:00,
respectivamente. As duas foram originadas
do número de telefone 867-9955.

• Impossível ligar-se para dois números de
telefone distintos a partir de um mesmo
telefone originador, quase no mesmo
horário.

li!) Duas ligações para os números de telefone
364-1234 e 981-1981 no dia
05/10/1998 às 12:17 - duração de
10:-00 e às 12: 18 - duração de 05:00,
respectivamente. As duas foram originadas
do número de telefone 867-9957.

• Impossível ligar-se para dois números de
telefone distintos a partir de um mesmo
telefone originador, quase no mesmo
horário.

ligações telefônicas

ligações telefônicas

. :1J1;; ..:,}.~ '-4i .. ~(.:.::i"

r~./lJ;~ud

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

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

Três ligações para o número de telefone
981-0045 ocorridas no dia
nos horários 22: O, 22: O e 22: O, com,
respectiva'mente 05:001 16:00 e 08:00 de
duração. As três foram originadas do
número de telefone 867-9955.

• Impossível ligar-se para o mesmo número
três vezes, no mesmo espaço de tempol
mantendo-se conversação.

• Duas ligações para os números de telefone
981-0045 e 981-1981 1 no dia

às 21: 58 - duração de
05:"00 e às 21:59 - duração de 05:00 1

respectivamente. As duas foram originadas
do número de telefone 867-9955.

• Impossível ligar-se para dois números de
telefone distintos a partir de um mesmo
telefone originadorl quase no mesmo
horário.

02732 Quinta-feira 22



98

Quinta-feira 22 02735

Terreno no

Terrenos

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 15
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"Desse modo, a Representação entende
houve uma tentativa de simulação da
de terrenos... "

Era um terreno grande, para uma
cOf}strução de uns 800 apartamentos (... ).

( ... )
No caso do terreno do Morumbi! houve uma
necessidade recomprarmosl porque a
empresa à qual estávamos associados em São
Paulo teve uma dificuldade"

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPI, 30-jun-1999

:':"';::':' '<::0F..ftAL

.; .:••_. ~ ,,~•.s:.ütlliC=

i~'i~ ';.:: :ok

entre os valores
e os aennSlros efetuados

ao GOK a esse
Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Terreno no Morumbi
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Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 15

que formalmente não exIstiam como
unidade autônomas nas datas referidas na
transação, reforçado ainda pejo fato de que o
registro do imóvel aponta o Grupo OK como o
proprIetário do terreno, não obstante os
pagamentos efetuados pelo Grupo Monteiro de
Barros. fi
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Laudo de exame documentoscópico do Instituto Del Picehia, de 09-mar-2000

"os quauu ....__ --- - ~ foram
'fabricados', ou seja, não resultam de
produções recentes, que possam ser
atribuídas ao fim precípuo de solucionarem
situações específicas pretéritas, tendo em
vista denotarem 'marcas' naturais e
características de envelhecimento
progressiVO, as quais se mostram, ergo,
consentâneas e coerentes com as datas

neles afixadas
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Laudo de exame documentoscópico do perito Carlos Guido da Silva Pereira

"todos os resultados não nos permitem
concluir de outra formar senão que os
documentos não foram assinados e rubricados

e que
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licenciamento das empresas

licenciamento das empresas
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DIÁRIO DO SENADO FEDERÁL - SUPLEMENTO

quando o
dos Trabalhadores entrou com ação no TRE,

questionando o fato de que eu me decfarava licenciado
das empresas, mas teria assinado mais do que os
documentos que V. Ex.a apresenta, eu teria assinado
procurações, contratos referentes às empresas das
quais eu estaria licenciado./I

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPI, 30-jun-1999

à
Superior

o que a lei
o detentor de

mandato eletivo esteja proibido de administrar
empresas. O que ela diz é que ele não pode participar
da administração de empresas financeiras e não pode
participar de empresas que tenham contratos com
cláusulas não uniformes com o Poder Público, que é
uma situação de poder concedente. Então, uma
situação completamente diferente. 11

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CPI, 30-jun-1999

de 2000

h • :<·~:á~hi'~

das Empresas

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 16

nO 2, de 1999, no
CPI do. Judiciário, o

alegou, em diversas
encontrava afastado do

empresas desde 1994. Após a
comprovavam o
que os mesmos

comprobatórios de atos compatíveis com
o exercício de mandato parlamentar, o que seria
contestado por conhecidos juristas."

Relatório do Senador Jefferson Peres, pág. 16

14/06!'10oo 11'~
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Licenciamento das empresas

1.' !,.~.~~i.fle
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• " ••• OS juizes não aceitaram o~ argumentos
apresentados pelo PT, que pediu a
inegibiHdade de Estevão por ele não ter se
afa.stado do comando de suas empresas
seis meses antes da data do pleito... "

Jornal de Brasília, 07-ago-1999

,a~'.I".I.ê'166ii4"611161.'&"i&II"III"&II"'.

,iitt-~= ~Rrll ~{f~~

I~:~~~

.' Junho de 2000

Ucenciamento das empresas

Ucenciamento das empresas

"portanto, eu tomei essa 'providência, o
não me impede, como "'acionista
empresas, de continuar inclusive
assinando cheques, inclusive assinando
contratos, inclusive assinando
procurações, inclusive recebendo
notificações judiciais. Logo, não há nenhum
conflito nisso, e a matéria já foi julgada

mais alta Corte de Julgamento de
Justiça Eleitoral, que é o TSE"

Depoimento espontâneo do Sen. Luiz Estevão na CPI, 30-jun-1999

.-:- .':"~:..,

.~. ~:' ,; r: :.~ ~ ".~~:-:.:.~
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e "Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o fato de eu
me licenciar da administração - e efetivamente
me licenciei, não por uma formalidade legal, mas
pelo meu impedimento de ser uma pessoa, como
qualquer outra;"'ônfp'resente, estar aqui e estar lá. E
quem acompanhà'cV'ineu trabalho aqui, no Senado,
nesses poucos dias, sabe da minha presença
permanente aqui nesta Casa, nas sessões, nas
comissões, no meu gabinete e tudo isso. Todos os
senhores - não há nenhuma Senadora presente - são
testemunhas de que eu não poderia estar aqui e lá."

Depoimento espontâneo do Seno Luiz Estevão na CP!, 30-jun-1999
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Correio Braziliense, II-age- I998

-:,tr
t.-J

;~~..

", "~,,,,;.~~

licenciamento das empresas

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

IIJá O deputado Luiz Estevão teve seu
registro contestado pelo PT, que alegou
não ter o parlamentar se desligado de suas
ativjdades empresariais... o pedido não foi
acatado... "

Junl}o de 2000

11

.:.:.:. ?~: ;,0;,. '-

:. ~ !!,,~ ';";;'~0»

.1- <.-~

distrital Luiz Estevão foi
como candidado a
O federal

a da
Estevão no TRE

havia se afastado da
suas empresas no tempo

lei e de 6 a 0. 11

Correio Braziliense, 07-ago-1998

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Elisão Tributária

Elisão Tributária

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"A evasão tributária é caracterizadà como a
atividade ou omissão ilícita para se alcançar a
redução da carga tributária de um
determinado tributo. No seu campo de
abrangência, tem-se desde a prática de infrações
administrativas à legislação tributária, omissão de
declaração ou de identificação como contribuinte,
inadimplência,. morosidade, até a prática de
crimes contra a ordem tributária,
genericamente denominados de sonegação e, em
alguns, casos' de fraude. 'I

Parecer do Dr. Osíris de Azevedo Lopes Filho, 23-fev-2000

• "A teoria tributária, na área do não pagamento
do tributo, contém duas figuras que, embora
apresentem o mesmº:',j,tJE:sultado - não
pagamento do tributo .)~-.::seu pagamento a
menor - têm contornos e peculiaridades
próprios. Trata-se de evasão tributária e da
elisão tributária."

Parecer do Di. Osíris de Azevedo Lopes Filho, 23-fev-2000

Junho de 2000
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Crime de sonegação fiscal
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.~~~.ab.~ •• wr;;:=.;t.......

.~ocira.~~......:c,1C""""~~~
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e "A Representação acusa, ainda, o Senador Luiz
Estevão da prática de crime de sonegação fiscal,
caracterizado pela suposta transferência da
titularidade da FàzendirSanta Terezinha, localizada
no Município do"mesrno nome, no Estado de Mato
Grosso, visando à "sonegação do Imposto de
Transmissão "Inter Vivos'l. O delito, aliás, teria
sido confessado em 'declaração prestada pelo
Representado à CPI do Judiciário."

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 17
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Elísio Tributária

DIA.RIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"A Representação nO 2, de 1999, alega que
o Senador Luiz Estevão teria, por duas
ocasiões, exercido pressão junto a órgãos

no sentido de defender os
interesses do Grupo 1"1onteiro de Barros."

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 18

.. "Considerada a descrição dos fatos e o negócio
jurídico indireto praticado/pelos consulentes 
aquisição da integralidade"--das" ações da empresa
'AI - evitando-se o pagâmênto de ITE
razões expostas ao longo" deste trabalho
de parecer de que se configurou a

ia, vale dizer. Dlaneiamento tributário
por

sonegac:ão

Junho de 2000
Junho

a evitação tributária! a
ou a designação mais

tributário f pode ser

Parecer do Dr. Osíris de Azevedo Lopes Filho, 23-fev-2000
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J~ode2000

lobista

',:.,' ":;'" ... e~I~; .. t;~.

• '<~ :'-:::~vt.;..

1J$f~ G~~iP

Lobista

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• "A Representação alega ainda que o
Senador Luiz ,Estevão teria inicialmente
negado tais':ô-~:~[~ºntros, mas tanto o
Ministro Ademat~'-Ghisi quando o Dep. João
Fassarela confirmaram em público o que
ocorrera./I

02760
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o Globo, 02-jun-I999
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"Fassarela era, no ano passado, o relator
setorial encarregado de analisar verbas do
orçamento para obras do poder Judiciário.
E contou que foi orocurado em
pelo

Junho de 2000

1~

Junho

: :.:~:'\d.,;'

era o

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 18

i'ilS.-:?'l
,.JJJ.!f-

':,'"" '. q~.3i"ii1te

Geral da União para
O Dep. João FassarQ

subrelator do poder ' .. ..I: .... i.!.poir\

Mista de f"\ ......... l""t"\.ol"'ltr

"A

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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lobista

,;OO:::.1:;~t.7~:o7-out-1998
';C,·; -, 19-nov-1998

26-nov-1998

13-jan-1999
17-jan-1999

;.:i.f",,~...

.... '. "y•.,iÓlÚW

05 - No dia 10 de janeiro de 1999, fui
informado pelo Assessor Or. Fábio
Chaves Holanda, que o Senador Luiz
Estevão desejava um contato com o
Relator Setorial. Não estando em
Brasília, autorizei a Assessoria, que
recebesse o Senador eleito, .ouvisse as
suas ponderações, podendo até lhe
fornecer cópia do relatório preliminar
que estava sendo elaborado.

• Início:

• Designação Relatores:
Apresentação de emendas:

• Aprovação relatórios setoriais:
• Aprovação relatório setorial:

41 .•'Ioun•._*J9I:Ijd.......__

""""" .....r....L......._*.-.
~.laÁmlT_~....".._,..,.1:t_.-.-...__...._._.l"Ü__~"'.-.~
t~_.S4_

QJ··\it".,..."'ú.>_,...~ __td

=::llJ4JiI.~{I)c: ..,........

~ =::""'='--

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PARA EXERCíCIO DE 1999
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IlI5dvldLOquedefczlol,4eJato.fiUo
_queam4sea4edstoclec:cr.
ruOll.11lClUlQS pata o 11rr-sP.. OOz..
~Opcl:'i1&RSlO.a:dIllaespaRQo
.cln.~tlI=taf tudo. Ordator.
fERI (seuãor Iamu Tebel. fWD8.
MS.l_~acSel:arR$lrm.

lbiopm.filIe8fll1ll'1edaClbrajicou
tnIfdI GIO lI2 ddaXllaae.

.l'crlll'Roá:Cbt:Jr=do~o

Ita~~
FJssaaBLA:Porque. de! Il=pcr
llada.QuIrldoapmetdatlloOrça
!INllCO. e'PftlCIlndo par dcztus de
jlesSCU~~por
$li OI&aqudaGln.Peaadque ellRQo
8OseNOIlWmO.S6~ggra.quarlo
apuflCmessullpç6e$cueOllella
4ortlll:llAl1NúlRquelez ..cbtado
iRT-SP,équel:ll.la1dlquabama.
queIa~CG1roslBte.rtSla.

_1
JOÃO fASSARE1L\

o GLOSO'
Rro ce 4ANEiRO. R.J

...: .. ~, .....~

oGlobo, 02-jun-1999

ht. Zf?tp'
.01'O>';CUV!!

• "O Sr. Confirma que o Senador Luiz
Estevão o procurou para pressionar pela
liberação das verbas orçamentárias para o
TRT-SP?
- Confirmo. Foi em outubro."

~ó agora entendi que havia na conoena outros interesses-'··-
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aSB, 02 de janeiro de 1999

III - As 01: 10 hs internacionalizamos o
voo PAR-OOO (Luiz Estevão) com''P'AX
brasileiros

13-01-99

PAX LUIZ ESTEVÃO DE OUVElRA NETO

- - iSS:-

:';~~I~$lç:::<,~'~:7~~::-:1 f
~

Documentos da Polícia Federal

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"D.,'~I:ii\i~!!t

~ ~ ;.~.:.~ ~::.~.~ '-

Documento da Secretaria da Receita Federal
-~JC""19"---'-'

5f:êS?::S t
~;:~~~~i t
I. ç~-'I ~

~d!s'u::5"f',,,,~m

: j~~::: ~~~:.~:::~:1i

=:-.=:.:.-=====-~.:~-=

14
~.a _

Junho de 2000

~ -~.. À.~ ..

, ~<: •.~i;.i!'l'~

09 - Neste mesmo dia, 12 de Janeiro de
1999, estava na sala de ri;uniães da
Presidênda da Comissão de Orçamento,
com os demais Relatores Setoriais,
quando fui informado que o Senador
Luiz Estevão estava na sala ao lado,
desejando falar comigo. Sai e fui ao seu

encontro.

" .V=&=/J"'k=...b.iWJ._,,~dllilz!t::Jôt1D_"""''''''"'''o..... _ ....-~

GUdAAAz:::o1~A:x:::J
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Lobista

Lobista

~~~
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'
:&i4tilflS

07-out-1998
19-nov-1998
26-nov-1998
13-jan-1999
17-jan-1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"A intermediação do senador Luiz 'Estevão
de Oliveira Neto, correligionário do ilustre
senado Ramez Tebet, Relator da Comissão
de Orçamento, era tomada~edh1o um forte
apoio à viabilização do atendimento aos
superiores interesses da Justiça do Distrito
Federal. .. /I

TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA ORICA."E"'TARIA
PARA EXERCÍCIO DE 1999

• Início:

• Designação Relatores:

• Apresentação de emendas:

• Aprovação relatórios setoriais:

• Aprovação relatório setorial:
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.. Cartas dos membros da Comissão de Orçamento

.. Cartas dos membros da Comissão de Orçamento

Junho de 2000
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Cartas dos membros da Comissão de Orçamento
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Comparativo 1995
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Dos Fatos Anteriores ao Mandato

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 37
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"No caso ora em apreciação, os fatos
pela CPI do Judiciário revelaram
veementes do envolvimento do Representado no
esquema fraudulento da construção do TRT de
S. Paulo, em conluio com o juiz Nicolau dos
Santos e o empresário Fábio Monteiro de Barros
Filho, o primeiro, no momento, foragido da

e o segundo, ora recolhido à prisão.
se sucederam desde a licitação

eivada de irregularidades, que uma de suas
empresas perdeu e não cuidou efetivamente de
anular... "
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Dos Fatos Anteriores ao Mandato

Dos Fatos Anteriores ao Mandato

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -'SUPLEMENTO

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 38

oGlobo, 02-jun-1999

• " - Ele reagiu com veemencia. Disse que
havia gasto muito dinheiro preparando o
projeto etc. Diante do resultado levantou
se e disse que ia recorrer da decisão, como
fez - recorda Zantuti, hoje juiz aposentado
e presidente do Sindicato dos Economistas
de São Paulo. 1I

"Durante os trabalhos da CPI do Judiciário, o
Senador tentou justificar os 'mal explicados
negócios entre o grupo OK e o grupo Monteiro
de Barros, com a apresentação de documentos
sem registro público. Exatamente peja
ausência dessa garantia de autenticidade, tais
documentos foram questionados pelos autores
da Representação encaminhada a este
Conselho."

19

Dos FatQs Anteriores ao Mandato

Exclusão de cláusula na Jicitação do TRT-SP beneficiou grupo vencedor

Luiz Estevão disse que entrará com
recurso contra a decisão do TRT.
Estevão perdeu no preço, mas o TRT
considerou seu projeto arquitetônico
melhor...

;'{f~:'.:.~.. ;=L·i~Jt.

o Estado de São Paulo, 19-mar-1992
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Dos Fatos Anteriores ao

SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 39
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.-...;ll'I~m·~I.!WI.cu T~t:t)~ .. ~.-=-U'r

"Não tendo! assim! os laudos periciais! valor
probante! fica a dúvida quanto à autenticidade
dos papéis, e permanece a suspeita,
sustentada em fortes indícios, de que o
Representado! antes de se eleger! participou e
se beneficiou do desvio de dinheiro público,
ilícito penal ora em fase de investigação pela
Procuradoria Geral da República e objeto de
Ação Civil Pública e de ação criminal no fórum
de S. Paulo."
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Denúncia no STF

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Dos fatos Anteriores ao Mandato

• \'De ordem do MM. Juiz desta Zona Eleitoral
l

Dr.
Gilberto Pereira de Oliveira, informo a Vossa
Senhoria que foi exalada sentença nos autos do Proc.
NO 1583/98 - Classe Xl, tendo como réus WALTER
RIBEIRO JUNIOR e JOSÉ FERNANDES DE JESUS, na
quat foi aplicada pena não punitiva de liberdade,nos
termos do art. 76 § 40 da Lei nO 9.099/95. Informo,
ainda, que nas certidões para exercício civil não seja
mencionado o i presente processo, aplicando-se o
disposto no paragrafo único do art. 20 do Código de
Processo Penal, Isendo o prazo de suspensão de dois
anos, para ambos os réus."

Dos fatos Anteriores ao Mandato

Dos fatos Anteriores ao Mandato

21 t i'>~.,
~ .JIlIlO .- 3'I/<:I{

..•(.:,.,,~':J ,.::~m:'.ll\"L

r:C\(I .. :1!1.I ....!.s.ati~

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 39

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Conquanto não tenha sido objeto da
Representação, não se pode ignorar, como se
não existisse, a denúncia oferecida ao
Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria
Re~onal Eleitoral, contra o Representado, por
conduta delituosa, incurso no crime de
falsidade ideológica, que motivou pedido
daquela Corte a esta casa, mediante o
expediente nO 69/R, de 8 de fevereiro do
corrente ano, para dar curso à competente
ação penaL /'

48 Todos os laudos demonstram que, com-'a
técnica conhecida, os documentos não
foram fabricados. E mais, pelas
características físicas e pela ausência de
anacronismo, os laudos indicam que tais
documentos são contemporâneos com as
datas que ostentam.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Além destes, outros fatos poderiam ser mencionados, a
demonstrar que a freqüência com que o nome do
Senador aparece como suspeito de envolvimento em
ilícitos penais, causam graves danos à sua reputação, a
ponto de perturbar o seu desempenho pariamentar.
Tome-se como exemplo o constrangedor episódio da
sua frustrada indicação para uma das sub-relatorias da
Comissão Mista de Orçamento. Foi tamanha a reação de
parte da sociedade, e tão grande o desconforto de
deputados e senadores, que ele se viu compelido a
renunciar ao posto. O f~to evidencia que já lhe faltam
condições para exercer o mandato à plenitude.1I

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 39
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'\ Junho de 2000--Junho
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Senador Luiz
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10 de março de 2000."
Relatório do Sen, Jefferson Peres, pág. 39

Denúncia do Ministério Público do Df
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Dos fatos Conteporâneos ao Mandato

22 de março de 2000 olho no congresso
rolha de S. Paulo

li! r ~_..-..-
.!'_~~,,_,,'ft?,~.~:;.:.=.._~!:_:.._

fi "Em apoio ao alegado, arrolou como
testemunhas três Funcionários, que, em
seus depoimentos, afirmaram que,
pessoalmente, não se sentiram
pressionados peJo Senador. "

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 44

':-:,.:~" •.#;,~ t:':'~i.:)~,

fi:";':;;';'("'4;' :"~~lsl~:h,*

DIÁRlo DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

-"_.;;;.:;~.;--.~,.
~-=-::-:-~~.~::;- -~~~;.~:-

ode 2000

.:~. ~J.ltí~ rt:..~~!..

.M.-IIUj~4.1j l. $qls~;u"j1r.

~~A.2~.
~'7J

Muito atuante Luiz Estevão (PMDBIDF)

22 de março d 2000 olho no congresso

TRAMITAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCíCIOS 1995-2000

-Folha de S. Paulo- ,
~SenaCo

I~=~~i~:
lifE~;;;~j
ti~~F~ê~~~=;
l~=E"~~ ~-:~ .E=?.;__-=

i~~~;~~~~~~~
~::.~:,:;==.;~~~~~ :-:::.• .i~_~:~

'~~t~f~~;
i==-~:':'~

[P--x.:;ici; IExedcio' Relator - IAP;'~d~-em:J
126-Abr-1995 1996! Seno José Fogaça 03-Jul-1995

[.1..1-Abr-199?~~~1~~~:~o~al~o_<:'~~_h.~_L.!~~~~:}un-199_6;
j 16-Abr-1997' 1998 IOep. Sarney Filho :25-Jun-1997

~ 25-Mar-1998' 1999 /sen. Ney Suassuna .01-Juf-1998
i 16-Abr-1999 2000 ISen. Luiz Estevão 29-Jun-1999
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Dos Fatos Conteporâneos ao Mandato

281
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Dois desses depoentes, porém, admitiram ter recebido;--'
e ouvido, telefonema do Representado, no qual
reclamava do vazamento e ameaçava processar
criminalmente os responsáveis. Disseram também
haver tomado conhecimento do requerimento, feito pelo
Representado, para que lhe fosse fornecida relação
nominal dos servidores cedidos à CP!. Um dos
depoentes admitiu, ainda, ter sabido de uma reunião
com o presidente da Comissão, para tratar do assunto,
na qual o Representado teria- afirmado aos funcionários
que poderia 'sobrar para eles/."

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 44

El!1 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?

- Não.
Ele nunca falou isso conosco. De maneira alguma,
que eu saiba, eu tenho certeza que não."

:':E~~/.íJü FEüif'.;"~

280

indagação é no sentido de se em algum
momento o depoente se sentiu ou foi
ameaçado pelo Senador Luiz Estevão.
_ 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.

Depoimento do Sr. Luiz Claudio de Brito ao Conselho de Ética, 05-abr-2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"E a indagação é simples e
depoente, em algum momento,
pelo Senador Luiz Estevão?
_ Não senhor, de forma nenhuma."

Depoimento do Sr. Dulcidia Ramos Calbão ao Conselho de Ética, OS-abr-2000

" ...em momento algum! eu, pessoalmente,
Imeaçado pelo Sr. Senador Luiz Estevão ou

qualquer outro membro da Comissão ...u
Depoimento do Sr. Francisco Naurides Barros ao Conselho de Ética. OS-abr-2000

se

02790
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Carta do Sr. Luiz Claudio de Brito

DIÁRIo DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO
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Dos fatos Conteporâneos ao Mandato
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• "O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu não esto"tJ'
dizendo falou explicitamente. Estou lhe
perguntando se na conversa o senhor ouviu do
Senador de alguma forma que ele poderia mover
ação contra ...

e O SR. FRANCISCO NAURIDES BARROS - De
maneira alguma. Com certeza... "

fi "-A SRa HELOISA HELENA - ... 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. sa 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, .•..

• O SR. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não, eu tive várias
informações; fofoca, aqui no Senado, é a coisa mais comum.

fi A SRa HELOISA HELENA - Sim, mas, aí, não é fofoca. O
senhor, se era o coordenador, nenhum assessor, nenhum
funcionário chegou para o senhor, dirigiu-se ao senhor dizendo
isso?

o O SR.. LUIZ CLÁUDIO DE BRITO - Não."

02792 Quinta-feira 22
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Dos fatos Anteriores ao

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 37

- .... - ·1·... :<l~;;;·

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

..~ ..~

"No caso ora em apreciação, os fatos aourados
pela CPI do Judiciário revelaram
veementes do envolvimento do Representado no
esquema fraudulento da construção do TRT de
S. Paulo, em conluio com o juiz Nicolau dos
Santos e o empresário Fábio Monteiro de Barros
Filhol o primeiro, no momento, foragido da

e o segundo, ora recolhido à prisão.
se sucederam desde a licitação

eivada de irregularidades, que uma de suas
empresas perdeu e não cuidou efetivamente de
anular... "

. ~-ii·~,:~~.

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 45

DIÁRIO DO

:·"It-':;:iít.Jf{~

"A respeito desse eptsoOIOr compreende-se
perfeitarnel1te a inconformação do Representado
com o vazamento de informações sigilosas,
referentes a suas confiadas à
da -secretaria da Mas a maneira
escolheu para fazê-lo cessar foi imprópria
Correto seria reclamar e pedir providências
exclusivamente ao presidente e ao relator da

Comissão. 1I

4/(lIí,.,tV\l\.,I·"
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... Dos Fatos Anteriores ao Mandato

DIÁRIO no SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• "Sendo assim, o episódio é comprometedor. Seria
natural que um parlamentar de S. Paulo, antes ,da
divulgação do escândalo, buscasse recursos para
uma obra em seu estado. Mas é inusual que um
congressista diligencie à procura de verbas para
unidade da federação que não representa, a
menos que seja movido por interesse pessoal. Pior
ainda se investigações posteriores, feitas pela CPI
do Judiciário, revelaram indícios veementes de
envolvimento do parlamentar com q desvio de
dinheiro público carreado para a obra." ~

Relatóri<1 do Seno Jefferson Peres, pág. 43

Junho de 2000

Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 39

Dos Fatos Anteriores ao Mandato

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

• "Não tendo, assim, os laudos periciaisr varar
probante, fica a dúvida qU?lnto à autenticidade
dos papéis, e permanece a suspeita,
sustentada. em fortes indícios, de que o
Representado, antes de se eleger, participou e
se beneficiou do desvio de dinheiro públicor

ilícito penal ora em fase de investigação pela
Procuradoria Geral da República e objeto de
Ação Civil pública e de ação criminal no fórum
de S. Paulo."

02796 .Quinta-feira 22
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Relatório do Seno Jefferson Peres, pág. 47
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(Vago)

Marluce Pinto

Gerson Camata

PMDB

Realizada em 14 de junho de 2000, quarta-feira, às 9h,
na sala n° 6 da Ala Senador Nilo Coelho,·

destinada à apreciação do Relatório do Senador Jefferson Pêres
sobre a Representação n° 2, de 1999.

LISTA DE PRESENÇA

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Presidente: Senador Ramez Tebet
Vice-Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca

SENADO FEDERAL

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
10a REUNIÃO

J.]/l,,'~ 'q;yc
~"'-'- V/) ~ 0-
.(~A~Z; ! ;1.: J5

ArnirLa~~
/ ..

I Afastou-se do exercício do mandato em 31.5.2000.

Casildo Maldaner

Ney Suassuna

Geraldo Althoff

Heloísa Helena

Lauro Campos

Jefferson Péres

Junho de 2000

li Tzl •

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

"Art. 10 São inelegíveis:
I - .
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras
Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos
por infringência do disposto nos incisos I e 11 do art. 55
da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes
sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e
Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para
as eleições que se realizarem durapte o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e
nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura.

rI

Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990,
alterada pela Lei Complementar nO 81, de 13 de abril de 1994

02800· Quinta-feira 22
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Secretaria - Geral da Mesa
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14.06.2000 FIs. :L 1 t4

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

pelo prazo de 48 horas, para se pronunciar sobre a peça trazida aos
autos.

Diante desse requerimento apresentado pela Defesa, para
facilitar os nossos trabalhos - porque incumbe à Presidência coordená
los e dirigi-los -, quero dizer que quanto a todas as questões pertinentes
ao Relatório levantadas pela Defesa, ou seja, quam.o às diligências
requeridas para ouvir testemunhas e expedir ofícios ao
Tribuna Federal, ao Tribunal de Justiça de· São Paulo, ao Fórum de São
Paulo, bem como à Receita do Distrito Federal, eu as dou por
improcedentes, embora entenda que elas dizem respeito ao mérito e,
portanto, só podem ser discutidas juntamente com o Relatório do
eminente Relátor, Senador Jefferson Péres.

O mesmo se diga com relação à alegação da Defesa de que não
lhe foi dada vista do laudo pericial pelo prazo de 48 horas, uma vez que,
em 16 de maio mesmo, a Mesa oficiou à douta Defesa, dando-lhe inteiro
conhecimento do laudo apresentado pelo perito por nós designado.
Assim, resta-nos. apreciar a alegação da Defesa quanto à
impossibilidade da leitura de sua peça hoje, com o argumento a que já
me referi. Para tanto, pergunto à Defesa, que está aqui presente, se
mantém o seu propósito de sustentar a impossibilidade de apresentar a
peça de defesa neste momento; com relação só ao prazo, indaao a V.
Ex3

.

SR..,FElIPE AMODEO - Categoricamente,' sim, Excelência. É
mantido nesse sentido. No entanto, a Defesa compreende e acata a
posição de V. Exa no entendimento de que as demais questões
decorrem do Relatório. Contrariando aqueles comentários que, por
vezes, fustigam também no sério trabalho de V. Exa, o propósito da
Defesa absolutamente não foi o de procrastinar, mas sim de trabalhar
com o processo pleno e completo. Para isso, a questão do prazo é
absolutamente imprescindível e a Defesa não pode abrir mão de usar
todo o prazo que lhe foi assinado, que se encerra no 100 dia útil, que é o
dia de hoje. Por outro lado, as demais questões, como até hoje não
foram decididas, a Defesa não tem por que obstar que sejam
então, como questões preliminares a serem examinadas pelo Colegiado
quando do oferecimento da própria Defesa.

Por último, a questão da perícia, até em homenagem a V. Ex3
, a

preocupação da Defesa não é tanto pelo fato de não lhe ter sido dado
prazo e mais pelo fato, sim, de que a condução daquela prova
pela Relatoria era encargo da Relataria que se processasse de maneira
correta e perfeita, e não encargo da Defesa. Como a utilização de
quesitos da própria Relatoria foram trazidos à cena, a partir daí, os

da Defesa, não respondidos, passaram a ser fundamenti' ,
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disso, a Defesa, tendo o Sr. Relator afirmado que colheu
testemunnos secretos, alardeados como verdadeiros e sem contradita

i Çll. 1\..41,.111 .",.,ov da Defesa, em razão disso, diligências no sentido
ouvidos os 11 funcionários referidos no mencionado relatório.

terceira argüição da Defesa refere-se ao fato de que, também
relatório do eminente do Senador Jefferson S. Ex3 fez

processos no Tribunal
Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e no Tribunal ou no

-que é a
.a Defesa sustenta que não lhe foi dada vista para

do oerito desianado por este Conselho de
não lhe foi

- Srs. Senadores, havendo
a proteção de Deus, declaro aberta a 103

reunião do Conselho de Etica e Decoro Parlamentar, que tem por
finalidade a apreciação do relatório do Senador Jefferson
apreSE~ntc:ldO a este Conselho na reunião do dia 31 de maio último.

Convido para tomar assento à mesa o Vise-Presidente
Comissão de e Decoro Parlamentar, Senador Juvêncio César da

idêntico convite aos ilustres patronos do Senador
!-,;;;/I.\JV,QV. ilustres Ors. Amodeo e

tomarem assento à mesa, caso
honra de convidar para compor a Mesa

...... .1""\1.... 1"\ ...'11 .... 11" Jefferson Péres.
e Srs. Senadores, em documento que me foi encaminhado

do corrente, do dei conhecimento a todos os membros do
vUII~CIIIO, os doutos do Senador Luiz Estevão aor'eSE3ntí3ram
objeções à decisão ao dia e ao horário de desta

bem como ao relatório pelo eminente Relator
reunião deste Conselho, ainda providências cara sanar

afirmam existir no da
Senador Luiz por entenderem que há

~3";~I"\~~i",,~ constitucionais do contraditório e da defesa.
esse documento a todos os membros do CanseiI lU.

resumir as da Defesa.
delas ao prazo. A Defesa dIlUiII,.,IUU.

referida e datada do 7 do corrente,
peça de defesa no horário

onTQnnendo que este não seria o horário Sustenta
prazo vai até às 18h30; aí é que se completaria

dia útil para o encerramento do



Quinta-feira 22 02805

SENADO FEDERAL
Secretésria - Gorai da Meaa

SC-4 q
&.!i:LN.- ...L--1.L

14.06.2000 fta...lJ:J..L

DIÁRIo DO SENADO FEDERAL .. SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COMISSÕES

o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Recolho a manifestação
do ilustre Senador Romeu Tuma.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra, pela
ordem, ao nobre Senador José Eduardo Dutra. _o.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) _ Sr. Presidente,
com relação ao prazo para que a Defesa apresente as suas
considerações sobre o Parecer do nobre Senador Jefferson Péres,
concordo com a decisão de V. Exa. Creio que está de acordo inclusive
com a prática com que V. Exa vem conduzindo este Conselho. Mas a
petição da Defesa faz, primeiro, referências a este prazo, onde diz que
não pretende transigir do prazo máximo estabelecido pela lei, que é às
18 horas e 30 minutos. No entanto, diz mais, no item 4:

"4 - Ademais, e principalmente, existem questões prejudiciais,
identificadas após a leitura e decorrentes do Relatório e voto, já
proferidos pelo Senador-Relator que, necessariamente, antecedem o
oferecimento da defesa, até porque, se não superadas, a impedem."

Ora, vindo até em socorro da Defesa, que terá ou não que
apresentar a suas alegações às 19 horas, caso o Conselho não acate
essas preliminares, entendo que essas preliminares deveriam ser
resolvidas agora. As preliminares foram resumidas por V. Exa:
diligências, reabertura de prazo, voltar o processo para o Relator. Essas
preliminares seriam resolvidas agora, sem prejuízo de que o prazo para
a Defesa - porque o que está sendo discutido aqui é uma petição que,
caso venha a ser deferida, si.gnifica que a Defesa não se pronunciará
hoje, porque a petição é no sentido de diligência, de retornar para o
Relator. Então, até em socorro da Defesa, entendo que essas
preliminares deverão ser debatidas agora, porque, caso elas sejam
deferidas, não haverá reunião à noite. Caso elas sejam indeferidas, a
Defesa vai iniciar a sua argumentação não sobre a petição, mas sobre a
peça em si, sobre o relatório do Senador Jefferson Péres, a não ser que
haja um indeferimento in limine por parte de V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo
Dutra, julguei, da minha parte, improcedentes as preliminares. Todavia,
não posso, em homenagem à verdade, afirmar que elas dizem respeito
ao relatório, que não está em discussão. Positivamente o relatório não
está em discussão. Não é isso? A Defesa tem ampla liberdade para se
pronunciar do jeito que quiser sobre essas preliminares ou sobre o que
quer que seja. Todavia, salvo alguma manifestação no momento do nll/
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Por isso, a Defesa entende, claramente, que não é uma questão
levantada contra a Mesa, mas sim contra a Relatoria. Daí porque, de
agora em diante, merece ser tratada como preliminar da peça de Defesa
que, com a vênia de ,V. Exa, será oferecida ao tempo certo.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Portanto, mantida pela
Defesa a sustentação de sua tese de que o prazo se-esgota às 18h30
de hoje, cumpre-me prestar alguns esclarecimentos aos Srs. Senadores.

Quando, com a aquiescência do Plenário, a Mesa concedeu o
prazo de 10 dias úteis para a Defesa apresentar suas alegações, a
Mesa assim procedeu considerando que as reuniões das Comissões
têm hora certa para começar. Por exemplo, o Regimento Interno da
nossa Casa determina que as reuniões da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania se realizem às quartas-feiras, com início às 10h da
manhã; e que a Comissão de Assuntos Econômicos se reúna às terças
feiras, às 10h da manhã. O Conselho de Ética, todavia, não é tratado
assim.

Então, fizemos isso, e a Defesa estava presente. Contudo, em
havendo qualquer resquício de dúvida quanto ao prazo e considerando
que, realmente, a nossa Resolução nada diz a esse respeito e que o
horário de expediente do Senado, pelo Regimento Interno, vai até às
18h30, a Mesa resolve, com a aquiescência do Plenário - e quer ouvi-lo
-, suspender a reunião e reiniciá-Ia às 19h do dia de hoje. Assim o faz,
para que não haja nenhuma dúvida e, também, para que não fique este
Conselho - pelo menos no que concerne a este ponto que sempre
julgamos fundamental - sujeito a questionamentos quer perante a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quer perante o Poder
Judiciário do País. Essa é a decisão que tomamos com relação às
questões levantadas pela Defesa.

Portanto, quero ouvir a manifestação rápida do Plenário - rápida
mas sem atropelar, em absoluto, a opinião dos Srs. Senadores.

Com a palavra o nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Manifesto minha concordância

com V. Ex3
, que tem procurado conduzir esta Comissão com todo

respeito e ética aos seus componentes e procurando, sem dúvida
alguma, seguir com rigor o que dispõe o Regimento Interno, inclusive
subsidiariamente aos Códigos vigentes no País. Acredito, então, que V.
Exa, quanto à sua conduta, principalmente com respeito aos prazos e
vistas concedidas aos defensores e à liberdade do Relator em conduzir
o processo de análise do comportamento do Senador em julgamento,
está corretamente perfeito. /I" ,1 :/ ~

Então, concordo com V. Ex3 nesta decisão.
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de ordem objetiva que
1"'I""'t"I"t"Iciar sobre ela.

Eu me distraí um

Defesa.

- Sr. Pre:slde~nte,

que acho que poderia ser resolvida agora. É uma
imprensa está travando a respeito da natureza da

reunião e da votação. Acho que isso poderia ser resolvido agora,
porque, quando se reiniciar a reunião à noite, essa questão já estaria
dirimida.

(Ramez Tebet) - Eu fazer essa
caso ela fosse levantada, porque tenho isso como

para mim. Mas acredito que a decisão deve ser
havendo questionamentos, e a Mesa tem se conduzido

recorrer de qualquer decisão da Mesa.
votação é secreta e vou manifestar o meu ponto de vista

a esse respeito.
Entendo que a votação é secreta, porque há decisões,

principalmente na Câmara dos Deputados, onde não existe o Conselho
de Ética e Decoro sobre pedidos de cassação ou de
de mandato por falta de decoro parlamentar - e há um número maior de
casos - que têm votação secreta. Além do mais, entendo que, se no

a votação é secreta - neste caso estou falando da votação, não
jntE~rDr'etem esse no outro sentido -, a votação aaui também
deve ser secreta.

É esse o meu de
desde logo, essa à consideração do

que incorporava essas questões às preliminares a serem apresentadas
com a Defesa ao tempo certo.

Portanto, não há conformismo da Defesa com relação ao
indeferimento. Só para uma questão prática - com a vênia da
Presidência e do Colegiado -, a Defesa as trará como preliminares a
serem oferecidas com a defesa que pretende oferecer,.-sim, ao
certo.

- Entendi

Senador

sc-s
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Plenário não mais da Presidência, porque ela já manifestou o seu
de vista - a questão

Defesa, pode .......",,+ ..........,+""".. isso, porque suas
dizem ao relatório que foi apresentado. E o relatório não está
em por ora, porque estou concedendo um prazo até às 19h.
Quero que entendam isso.
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regimental, princípio jurisprudencial do Congresso Nacional, como
salientou o Senador José Eduardo Dutra.

A SRa. HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas coloquei o assunto
em votação.

A SRa. HELENA (Bloco/PT-AL) - Sim, é exatamente
por isso. Como não deu tempo de eu me levantar, eu voto contra. Voto
por uma questão de princípio.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
A SRa. HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Porque o óbvio para

mim...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex3 está manifestando

o voto.
A SRa. HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Claro!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro.
A SRa. HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Manifestando o voto.

Até porque talvez essa experiência acabe estabelecendo mecanismos
para que nós possamos votar inclusive as outras ações do Conselho,
até porque nós votamos relatórios aqui de outros Senadores, outros
casos, e nós proferimos voto aberto. Então é exatamente por isso que
eu não poderia deixar de colocar a minha posição de que, por princípio,
defendo o voto aberto, mas entendo a legitimidade dos argumentos que
aqui foram apresentados em relação ao princípio constitucional, à
maioria absoluta, ao voto secreto que vai ser estabelecido no plenário.

O SR. OSMAR DIAS (PSOB-PR) - Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, recolho o

voto da Senadora Heloísa Helena, para que fique registrado nos Anais.
Como a Senadora Heloísa Helena fez referência ao fato de outros
Senadores terem sido julgados em votação simbólica, esclareço....

A SRa HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Entendo que não se
estava pedindo a cassação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Os pareceres concluíram
pelo arquivamento.

A SRa HELOISA HELENA (Bloco/PT-AL) - Exatamente por isso
digo que temos que adotar um princípio aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Estou esclarecendo,
porque V. Exa se referiu a julgamentos passados feitos pelo Conselho de
Ética. Esclareço, portanto, que os pareceres votados pelo Conselho de
Ética até agora foram pelo arquivamento. Em relação à única questão
de ordem levantada na época, pela Censura, a Constituição - e não o
Regimento Interno - fala em sessão secreta. Portanto, fica claroq7
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ordem foi levantada e, em sendo levantada como questão de ordem, eu
a coloco à deliberação do Plenário; Não me furto, porém, a dar a minha
opinião, como estou realmente·fazendo em todas as questões, desde
que comecei a coordenar e dirigir os trabalhos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Perguntou sobre exceção, não
é?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Vamos por partes
para não haver confusão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sr. Presidente,
com relação..

O SR! PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se não, na hora de
colocar em votação, complica.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Vou discorrer
apenas sobre a votação. Eu tenho uma posição de que aqueles que
representam alguém, todos os seus hábitos, palavras e votos têm que
ser do conhecimento desse alguém. Essa é uma posição filosófica.
Agora, a meu ver: não há dúvida, e acho que, inclusive, nem caberia
votação do Conselho. A Constituição fala que o processo de cassação
de Parlamentar dá-se em votação secreta, e a Constituição nem
especifica se é em plenário ou na Comissão. Trata-se de votação para
cassação. Se existem "ene" votações para cassação em qualquer das
duas Casas, essas ene votações têm que ser secret~s.

Então, embora eu achasse que não devia ser assim - não apenas
nesse caso mas em qualquer circunstância entendo que quem
representa alguém o seu voto tem que ser transparente -, a meu ver não
há dúvida de que a votação tem que ser secreta, tanto no Conselho de
Ética, como na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no
plenário.

O SR. PESIDENTE (Ramez Tebet) - Mais algum Senador deseja
se pronunciar sobre esse assunto que está em discussão? (Pausa)

Se nenhum Senador deseja discutir esse assunto, vou colocá-lo
em votação.

Em votação.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - (Inaudivel. Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Como?
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - (Inaudível. Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Em votação. Eu não

vejo...
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - (Inaudível. Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É. Então, fica decidido

aquilo que é óbvio, porque é princípio constitucional, rPrincí~io<'

/', " <
; ,

02808 Quinta.feira 22



a V.

- Sr.

SENADO FEDERAL
sc- 10 Secret;,ria· Geral da

M-N.c ....L.JJ..L
14.06.2000 FIs. t? 1k

- Concedo a

IVII 11 J-UU I - Sr. Presidente, peço

(Ramez

(Ramez Tebet) - Concedo a oalavra a V.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE
SERVIÇO DE COMISSÕES

Exa.

a palavra pela ordem.
"'__ 11"1>811'

Exa,

visível através do voto aberto. No entanto, entendo que está com
absoluta razão o Senador José Eduardo Dutra porque levanta o que
dispõe a Constituição e o que tem sido a prática neste Parlamento. Nos
processos de cassação '- pelo menos um acompanhei no passado -,
todas as votações foram mediante voto secreto, tanto na Comissão
Especial - não havia Conselho de Ética - e depois -na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, evidentemente, no Plenário. Isso é
insofismável.

Acho que o preceito Constitucional projeta esse entendimento e
não há outra exegese possível. Quando eu falava desse tema
anteriormente aqui no Conselho, ta/vez eu queria que se fixasse uma
orientação. Mas a interpretação dada me parece correta.
que a Constituição disciplina de maneira visível seria incorrer em
possível vício processual.

Desse modo, concordo com essa decisão, que é do Plenário e
que foi tomada quase que por unanimidade, com exceção do voto da
Senadora Heloisa Helena. Por convicção jurídica, também me
p"\rr'ID'"\1 In~ioi favoravelmente, embora desejasse que houvesse

Sr.
. forma

com que V. Exa está conduzindo os trabalhos. Quero também registrar a
total compreensão em relação à decisão em torno do voto secreto, mas
pretendo deixar consignada em ata a minha posição favorável ao voto
aberto. Penso que, não apenas neste caso, no Parlamento não deveria
,haver voto secreto, mas há uma série de casos em que ocorre o voto
secreto nesta Casa.' Defendo o voto aberto e, inclusive, no instante da
votação, vou usar do direito de manifestar o meu voto, embora
compreenda perfeitamente que, técnica e juridicamente, a decisão
tomada Dela voto secreto é absolutamente correta. Cumprimento V. Exa.

PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Antero Paes de
Barros, recebo as palavras de V. Ex3 e as do Senador Amir Lando como
generosas para com a'Mesa.

SENADO FEDERAL
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Concedo a

- Concedo a

- Sr. Presidente,
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Sr. Presidente, não há
dúvidas de que já que até esse momento sempre se oronur1CJ()U
voto aberto, agora eu já estava preparado para votar de maneira

ordem.

ordem,

- Recebo a manifestaçao de
V. Ex3 como um estímulo à continuidade do nosso trabalho, aue não é
meu, mas de todo o Conselho.

\1r.t.-:'!ll"'t"Ioe no Conselho de Por IJIIII"J'''... IV,

Presidente. No entanto, vou a
manifestei contrariamente e nem vou Mas
que, por também que o voto fosse aberto.

temo que o voto possa ser diferente caso secreto ou aberto
meu voto, sendo aberto ou secreto, será sempre o mesmo - mas é que
daríamos um exemolo de transoarência caso votássemos sempre,

o voto aberto.

que

Conselho não decidiu, nenhuma vez, por voto simbólico sobre processo
relatório tivesse concluído pela perda ou cassação de mandato.
não houve nenhum caso no Conselho de
Fica reqistrada a opinião da ilustre Senadora Heloísa

- Sr. Presidente, peço a
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o SR. JEFFERSON PÉRES (Relator) - À semelhança dos
Senadores que me antecederam, tenho preferência pelo voto aberto.
Deveria ser essa uma prática permanente do Poder Legislativo. Mas me
rendo ao mandamento constitucional e regimental e reconheço que a
decisão de V. Exa não poderia ter sido outra. A votação terá de ser
secreta. _'.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao
Senador Lúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (P8D8-CE) - Sr. Presidente, eu não
pretendia intervir nesta fase dos trabalhos, porque a decisão de V. Exa,
ratificada, ao que parece, pelo Plenário do Conselho, é arrimada na Lei,
na Constituição. Então, insofismável.

Não creio que é hora de se fazer um torneio filosófico sobre a
conveniência do voto secreto, porque alguma razão há de haver para se
ter esculpido na Constituição e nos grandes documentos jurídicos das
democracias o princípio do voto secreto. ,

Portanto, parece que estamos constrangidos em adotar um
princípio constitucional. Estou muito à vontade para falar sobre isso
porque tenho me esquivado de emitir qualquer opinião sobre o que farei
no momento oportuno, proferindo o voto que a minha consciência indicar
em relação à ttamitação deste processo.

Acho que não temos por que nos desculpar porque estamos
adotando o voto secreto, respeitando posições dos que doutrinariamente
advogam que não exista voto secreto em decisão nenhuma. De forma
que creio que a matéria é pacífica até. Portanto, V. Exa tem o apoio do
Plenário do Conselho para que seja adotado no lito da sessão o voto
secreto.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito obrigado, Senador
Lúcio Alcântara. A palavra de V. Exa é sempre uma palavra judiciosa,
assim como a de todos os outros Senadores que se manifestaram.

Pela manifestação obtida do Plenário, acho que posso considerar
a matéria em votação secreta, portanto obedecendo rigorosamente ao
que estabelece principalmente a Constituição Federal.

Concedo a palavra ao Senador Ernandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. Presidente, S,.as e

Srs. Senadores, na verdade, os trabalhos, da maneira como estão se
seguindo, estão corretos, porque é a Constituição que determina o voto
secreto.

Por outro lado, aproveito esta oportunidade para pedir aos nobres
colegas Senadores um pouco de atenção sobre esta votação. Lembro
me de que, quando cheguei aqui nesta Casa, tive o meu mandato
quase que cassado, numa atitude precipitada, baseada em relatórios
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o SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) - Sr. Presidente,
acato a opinião e a condução dos trabalhos sempre serenas de V. Ex3

.

Acato também a opinião da maioria de que o voto seja secreto. Os que
defendem o voto aberto, embora o parecer do eminente Relator seja
pela cassação, não querendo contrariar o princípio constitucional de que
o voto seja secreto, agem dessa maneira porque, neste Conselho, o
voto talvez não seja terminativo. A decisão deste Conselho será tomada
para dar seqüência ao processo, que é composto de mais uma ou duas
fases. Daqui o processo irá para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e só depois irá a plenário; aí sim, de acordo com o princípio
constitucional, a votação será secreta. Sr. Presidente, acato a decisão
de V. Exa e da maioria dos membros do Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito obrigado, Senador
Casildo Maldaner.

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - Sr. Presidente, S,-as e Srs.

Senadores, gostaria de externar também a minha posição a respeito da
proposta apresentada a este Conselho para que a votação do relatório
do Senador Jefferson Péres seja efetuada por voto secreto.

Inicialmente eu tinha expressado a minha posição em favor do
voto aberto; até cheguei a prestar declarações à imprensa nesse
sentido, dizendo que cada um tinha a responsabilidade de assumir uma
posição perante a Casa e a Nação brasileira. Mas, .tendo em vista a
argumentação expendida por V. Exa e por outros ilustres Pares de que é
preceito constitucional que, nesses casos de proposta de cassação de
mandato, a votação seja secreta, acompanho a decisão de V. Exa e da
maioria dos integrantes deste Conselho pela votaçao secreta.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito obrigado, Senador
Nabor Júnior.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. Presidente, embora
eu não seja membro do Conselho, quando possível, gostaria que V. Exa
me concedesse a palavra, por dois minutos, para que eu pudesse me
manifestar sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de lhe conceder a
palavra, como V. Ex3 não faz parte do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, para ordenar os trabalhos, consulto se algum Senador que
faz parte deste Conselho ainda quer se pronunciar sobre a matéria que
está sendo debatida aqui.

O SR. J'EFFERSON PÉRES (Relator) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Concedo a palavra a V.
Exa

. Em seguida, concederei a palavra ao Senador ErnandesA~
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Ex2
.

até porque, se houve esses repasses, esse dinheiro não foi encontrado
na rua, na esquina.

Então, se há algo a apurar, que se apure a responsabilidade de
todos e não a de uma única pessoa, como no caso do ex-Presidente
Fernando Collor, quando se criou uma CPf nesta Casa para apurar os
seus crimes, e a CPI dos empresários até hoje se encontra engavetada
nesta Casa.

Casa, também há denúnci~s. Um Parlamentâr denuncia
outro, com palavrões, com papéis, com documentos, e nada se
em relação a essas pessoas. E, agora, simplesmente se diz ter
um problema no passado ou falta da verdade; a meu ver, isso não é
motivo para quererem cassar o mandato de um Senador da República.

Dificilmente, o Senador Luiz Estevão sairá vitorioso desta
mas tenho certeza de que, no plenário, isso será debatido e de que ele
não perderá o seu mandato de Senador, porque, se perdê-lo, vai abrir
caminho para dezenas de perdas de mandato aqui dentro. Muitos

por pouco ou por muito, seus problemas. Então, se formos apurar
todos os casos, daqui a pouco teremos de fazer uma outra eleição.

Obrigado.

- Sr. Presidente, sras e
Srs. Senadores, eu gostaria de deixar aqui meu protesto em à
manifestação do Senador que acaba de falar. A maneira com a S.
Exa falou lança suspeita sobre todos nós. Parece-me que, não fazendo

.do Conselho de .mas em lhe sendo concedido o direito de
S. Ex2 não pode falar coisa. S. Ex2 deveria manter-se

dentro das normas, dos preceitos, dos limites que nos são 1I11t-'V';;;~.V"",

inclusive pela ética e decoro oar'larrlentar.
Desse modo, quero deixar claro o meu protesto quanto à maneira

com a qual se expressou o Senador Ernandes Amorim, fazendo
atlr'maCOE~S e assertivas que, realmente, não deveriam ser feitas porque
constituem uma forma de e de tornar suspeitos todos nós deste
Conselho.

Em relação ao que escutei, eu não poderia permanecer silencioso
porque penso que houve um abuso, um adiantamento por de
quem só vai votar no Houve uma antecipação como se fosse

em defesa do Senador ou uma maneira de intimidar os membros
do Conselho, tendo em vista uma possível deliberação num
no outro.

SENADO FEDERAL
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- A meu ver, esse
seu mandato sim, mas no mO~Or'l+f"\

o mandato do Senador por \.1U~õ;)I.VÇi.;;7

discute-se se são ou não verdades.
dono ou não da empresa.
ser levada por movimentos

caE>sa(;ao de ou de beltrano.
se houve quem corrompeu,

autoridade do Governo fez os repasses do

SERVIÇO DE COMISSÕES

que não condiziam com a verdade. O Relator desta
Marinho, elaborou um relatório contra a minha pessoa dizendo

que o decoro deveria vir de antes e não a do

momento em que fui eleito Senador.
se 'não me engano, .o mesmo relator está dando um

relatório diferente do nrimeiro ou do aue ele teria dada..~ minha pessoa
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(Suspensa às 10h17min, a reunião é
reiniciada às 19h16min.)

o SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Então, a
natureza da reunião praticamente não se altera.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Penso que isso não altera
nada. Peço a V. Exa que releve isso.

Suspensa a reunião até às 19h.

o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há número regimental
para a reabertura da reunião.

Pedindo a proteção de Deus, declaro reaberta a reunião do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que se destina à apreciação
do relatório do Senador Jefferson Péres sobre a Representação nO 2, de
1999.

A Presidência comunica ao colendo Plenário que, às 18h17,
foram protocoladas, na Secretaria do Conselho, as alegações finais do
Senador Luiz Estevão perante o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.

Tenho o prazer e a honra de convidar para tomar acento à minha
direita o eminente Vice-Presidente da nossa Comissão, Senador
Juvêncio da Fonseca.

Faço idêntico convite, com a mesma honra, ao Senador Jefferson
Péres, na qualidade de Relator. ..

Convido também os ilustres e doutos patronos do Senador Luiz
Estevão, os advogados Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, para
tomarem acento à esquerda da Presidência e registro também, com
satisfação, a presença do Dr. Afonso Destri, advogado que subscreveu,
juntamente com os Drs. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, as
alegações finais que serão lidas pela Defesa.

Srs. Senadores, como já foi comunicado ao Conselho, e dando
continuidade aos nossos trabalhos, concederei a palavra à douta
Defesa, para que proceda à leitura de suas alegações finais de defesa
do Senador Luiz Estevão perante o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar do Senado Federal, esclarecendo que não concederei
prazo para a leitura de defesa. Tenho-a em mãos. Ela poderá ser lida na
íntegra, afora as documentações; tendo tomado conhecimento de que a
defesa também será feita pelo Senador Luiz Estevão logo após a leitura,
estabeleceremos o prazo para que isso possa acontecer.

a SR. CASllDO MALDANER (PMDB-SC) - Solicito a palavra
pela ordem, Sr. Presidente. ///~

/1JY
L-

Junho de 2000Junho de 2000

SENADO FEDERAL

SC- 15 Secret<:tria - Geral da M8sa

~N.o ..2:-.J.iL
14.06.2000 fia. ;... 17~ .

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL • SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAl DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERViÇO DE COMISSÕES

Sobre o assunto, eu não sabia o que o Senador Lauro Campos ia
falar e tive de lhe conceder a palavra. S. Exa falou. A defesa de V. Exa
não poderia ter sido feita nesta hora. Não quero permitir que esta
reunião se transforme... Tenho o maior respeito pela liberdade de
manifestação de pensamento, pelo direito dos Srs. Senadores de se
manifestarem, mas, a bem da disciplina e da ordem dos trabalhos, peço
encarecidamente a V. Exa que deixe para falar em plenário hoje à tarde.
Quando V. Exa quiser, juntamente com o Senador Lauro Campos...

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr. Presidente,
somente quero dizer que o Senador Lauro Campos está enganado
naquilo que falou.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está suspensa a presente
reunião. Devemos retornar aos nossos trabalhos às 19h.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sei que V. Ex3

está suspendendo a reunião em função do episódio recente. Mas existe
uma questão a ser deliberada.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nós deliberamos lá...Eu
quis por parte, mas V. Ex" terá oportunidade de fazê-Ia mais à frente. 'J0

If/~<

falou.

Desse modo, fica aqui o meu protesto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Seu protesto está

registrado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PP8-RO) - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador Ernandes

Amorim, não posso lhe conceder apalavra nem pela ordem.
O SR. ERNANDES AMORIM (PP8-RO) - Meu nome foi citado,

Sr. Presidente. Estou usando os meus direitos de Senador.
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Foi citado o meu

nome.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peço que V. Exa aguarde

um minuto, por gentileza. .
Peço a colaboração de todos, porque esse é um assunto da mais

alta relevância, e não há mais questão de ordem a ser levantada. V. Exa

recebeu da Mesa a atenção devida.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - É um direito meu, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É um direito seu. V. Exa
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momento.
(Ramez Tebet) - Hoje pela manhã,

oreliminares, as questões que V. Exa denominou
dizendo que elas envolviam o mérito. Por

envolver mérito, nós as indeferimos para dar continuidade ao processo.
Não admitimos as diligências, a oitiva de testemunhas e a expedição de
ofícios aos Tribunais requeridos por V. Exa. Nós entendemos que as
preHmlnares envolviam o mérito; indeferimos, portanto. essa
Não sei se V. Exa, no decorrer da defesa,

mas aquelas constituem, a meu ver, matéria
Julgamento, naturalmente cada Senador vai

V~I UQUe, vai ter que decidir sobre o parecer: ou vota
ou vota ABSTENÇÃO. Se entender

de votar de um jeito ou de outro, orocederá
consciência.

Por outro Jado, na sistemática de julgamento deste L;onseJnO, o
Conselho se manifestará afinal, .aprovando ou não o relatório e a
resolução que o relatório sugere. A questão está em que, pela defesa

juridicamente, as preliminares devam ser objeto de deliberação,
porque cada um dos Srs. Senadores que entender que uma das
oreliminares proceda estaria votando, não pela extinção do processo,

complementação do processo para posterior apreciação.
Já na sistemática de aprovar ou não o relatório, cada um dos

senhores que acolher, que entender procedente, que entender
uma preliminar argüida, terá que reprovar o relatório como apresentado,
mesmo que não o queira. Se entender, como entende a defesa
de que a prevalecer o respeito e o direito a defesa, há que se
comolementar o processo.

a questão de ordem é pleitear a V. Exa que a votaçao se
desdobre em preliminares e mérito. Essa é a questão, esse é o

que faço a V. Exa e à Presidência da Mesa neste

(Ramez Tebet) -- Pa"sso a palavra, para
leitura da defesa, aos dignos patronos do Senador Luiz Estevão.

SR. FELIPE AMODEO - Exmo Sr. Presidente, Exmos Srs.
Senadores, antes de proceder à leitura, a Defesa tem uma questão de
ordem a apresentar q V. Exa, pedindo, desde logo, recurso ao Plenário.

A leitura da defesa indicará algumas preliminar.~s. Preliminares
somam questões prejudiciais e preliminares, .são ocorrências no
processo que, no entender da Defesa, impedem o prosseguimento do
processo. A Defesa entende que o processo não está pronto ser

por V. Exas e apresenta questões oreiudiciais e a

Sr.
eu gostaria de um
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- Concedo a

J - Senador
saber se existe outro processo

IVIUI::>-vvJ - Exato. Há poucos
analisamos várias representações. Hoje, uma delas está em
conhecimento dos Membros do Conselho e demais Parlamentares,

de saber se afora esta, outra a ser
Conselho e, em se há cronograma

próximos dias ou semanas.
- Senador

não necessitando consultar a Secretaria do Conselho
informo-lhe que o processo do Senador Luiz Estevão

final o Conselho.
O outro processo existente é

Senador Luiz Otávio, do Estado do
Senadora Heloisa Helena, que solicitou

Tribunal Federal. A Presidência formulou
Suorema Corte, sendo que o último deles já foi atendido. Recebemos

do que foi a solicitada pela eminente Relatora.
recebido o na ou sexta-feira da .semana

imediatamente determinei à Secretaria que
eminente Relatora. O é de

volumes, cerca de mil de modo que ainda não
de S. Exa, a não ser desejar-lhe boa sorte na leitura

documentos a serem examinados. Portanto, só existe o processo
o Senador Luiz Otávio.

por a do Senador Casildo Maldaner
P'"\i5,.,~ônl"i~e existentes e também auanto ao andamento

V. Exa passe a
esclarecimento.

do cuidado de V. Exa à frente do Conselho de. I:.tlca e
em que tem ,sido cioso na condução de todos os

reoresentacões. Há poucos analisamos reoresentacões.
uma delas. Afora a que está em

oendência neste Conselho? Em havendo. há
sua análise?

ordem, ao Senador Casildo Maldaner.
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"a Constituição estende a garantia do contraditório e da ampla
defesa a qualquer acusado, não cabendo excluir desse amparo o
Parlamentar, ao responder a processo no âmbito da Casa Legislativa,
em se cominando penalidade de perda temporária" - ou definitiva _ "do
exercício de mandato."

Alegações finais do Senador Luiz Estevão perante o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.

A epígrafe aqui transcrita dá conta de um relato de um Ministro do
Supremo Tribunal Federal que diz:

Só quero lembrar que, se um item destes parecer procedente a V.
Ex'ls, V. Ex·s só terão como solução para atendê-lo rejeitar o relatório no
todo e a resolução que ele propõe.

Essa transcrição é do Despacho em liminar do Ministro José Néri
da Silveira, nos autos do Mandado de Segurança nO 21.360, do Distrito
Federal, distribuído ao Pleno daquela Corte Maior.

Srs. Senadores, mais uma vez na História deste País, quer-se
impor a retórica dos interesses subalternos, alimentados pelo desprezo
à prática democrática acumpliciada à ambição pelo poder.

Aqueles que hoje pretendem a cassação do Senador Luiz
Estevão são os mesmos que, menos de seis meses após a reeleição,
bradavam pela ruas "Fora FHC!" e exigiam a renúncia do Presidente da
República, fazendo soar não os gritos dos excluídos, mas a lamúria
iracunda dos derrotados que participam democraticamente dos
processos legislativos e constitucionais para, logo em seguida, renegá
los, quando, pelos mesmos processos, não conquistam o poder e
cargos eletivos que ambicionam.

Voltam-se agora contra o Senador Luiz Estevão, pretendem a
todo custo tomar-lhe o que não obtiveram nas urnas. Para tanto, não
hesitam em recorrer à dissimulação, à mentira, a expedientes escusos,
fingem imparcialidades, falseiam a verdade, omitem informações,
usurpam atribuições, tudo com o propósito de cassar o mandato de que
legitimamente investido o Senador Luiz Estevão.

Nessa empreitada, valeram-se da contribuição, ainda que
involuntária, da mídia e do Ministério Público, movimentando o
mecanismo perverso de alimentação recíproca pelo qual os
interessados na cassação do Senador Luiz Estevão vazavam para a
imprensa fatos inverídicos ou deturpados, instigando a cobrança da
sociedade, que justificava a ação do Ministério Público, que moti":{w,

I~~ <
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Portanto, as preliminares, no entender da Mesa, envolvem mérito.
Não impedem o prosseguimento do feito.

O SR. FELIPE AMODEO - V. Exa, portanto, indefere o pleito da
Defesa no sentido de que as preliminares sejam votadas em separado.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro! Não temos como.
Nunca houve uma reunião aqui desse jeito. Teríamo.$ que '{otar por
preliminar. Acho que não há condições para o Conselho fazer isso; não
se obedece ao tecnicismo jurídico que V. Exa quer imprimir aqui.
Naturalmente, obedece-se, sim, a princípios legais, a princípios
regimentais.

O SR. FELIPE AMODEO - Quero consignar junto a V. Exa que o
indeferimento de V. Exa, de igual modo, homenageia a defesa técnica.
Levaria a V. Exa o pleito, já então na forma de recurso, para recolher a
oposição do órgão no sentido de votar em destaque as preliminares.

Asseguro a V. Exa que estou buscando a perfeição jurídica, é
verdade. Asseguro a V. Exa que a disposição regimental também não
abriga esse pleito, mas sou obrigado a fazê-lo, até por entender que há
questões que entravam o prosseguimento do processo. Os Srs.
Senadores podem não querer encerrar o processo. e querer
complementá-lo. Compreendo perfeitamente. Acato a decisão de V. Exa.

Mas, tecnicamente, eu me resigno contra ela, tão-só para colher o
indeferimento e prosseguir no trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Exa declara algum
recurso, consigna em Ata? O que V. Exa quer que faça?

O SR. FELIPE AMODEO - Gostaria que V. Exa consignasse a
irresignação recursal da Defesa e, se o colegiado entender, que
mantenha essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que está registrado,
mantendo a Presidência a decisão de que as preliminares até agora
conhecidas envolvem mérito e já foram decididas hoje no período
matutino. .

Prossiga V. Exa.
O SR. FELIPE AMODEO (19 horas e 25minutos) - A Defesa, então,

passa à leitura da peça de defesa, não deixando de lembrar, portanto,
junto a V. Exas, que a votação será única, ou seja, cada Senador que
entender que um desses itens de defesa ou uma das preliminares
procede, estará votando unicamente NÃO no final, independentemente
do mérito da questão, porque estamos adstritos a essa norma
regimental e à soberana deliberação da Mesa, ratificada, embora
registrada a irresignação da defesa, que, obviamente, irá
Comissão de Constituição e Justiça a revalidação do
que apresenta.
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Por que a pressa? O grande receio é que se dissipe o nebuloso
"clima de cassação", e que o presente processo seja encaminhado à luz
da serenidade e da razão. Isso inspira pavor àqueles que sustentam
propósitos subalternos de usurpar o mandato do Senador Luiz Estevão
a qualquer custo. Há que se acabar com urgência o processo,
qualquer preço, para que não se dissipe a bruma de versões que
pre~alecem sobre os fatos, para que não se examine efetivamente a
prova, para que não se apreCie corretamente o caso.

- tão frágil a acusação que não se esteia em fatos, mas em
impressões e sentimentos fabricados, que, se não for célere e imediato
o justiçamento, seus pérfidos argumentos se desmontam e se
desmancham à menor passagem do tempo. Então, somente o
desvaneceria o "clima de cassação". Isso horroriza os detratores de Luiz
Estevão. Daí a pressa insana, ilegal, antidemocrática e pusilânime.

Mas há uma frase insistentemente reproduzida nos discursos
neste Conselho: a Nação Brasileira está com os olhos

voltados para este Conselho.
Neste momento, meio milhão de brasileiros estão em vias de

serem saqueados em seu mais democrático e cidadão direito ao voto

Nunca sequer se lhe reconheceu - sequer a defesa técnica 
legitimidade de propósitos.

Qualquer ação da defesa promovida pelo Senador Luiz Estevão
sempre mereceu o apodo sarcástico de explicações de
Qualquer ação da defesa técnica do Senador Luiz Estevão sempre foi
recebida como uma ação meramente protelatória. Anote~se que não se

debitar à defesa um único dia de atraso - se é que há atraso no
meteórico processamento que se dá à questão de tal relevância. Ao
contrário, o açodamento foi e é quem impõe hoje a necessidade de se
complementar o processo, dado como pronto e bom pelo Relator, o que
demandará mais tempo do que o tempo que teria sido dedicado à
reaJizaçã·o de um ,processo correto, conforme a lei e a Constituição da
República. Quem apresentou o processo pronto, sem pronto estar, foi a
ânsia acusatória.

Mas até aqui o importante tem sido a pressa. À conta de que a
opinião pública está a cobrar isenção da Casa legislativa, o justiçamento
tem de ser rápido. Os Senadores integrantes do órgão, que mantêm
isenção de verdadeiros' magistrados, estão .sendo acuados, acossados,
ameaçados pela perfídia dos acusadores. Estes últimos asseguram,
sem qualquer credulidade, a impossível postura de isenção, somando
posições ontologicamente incompatíveis de acusadores, detratores e
adversários políticos, com claro interesse na causa, oortanto. e
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r~centemente como uclima de cassação", mas que

linchamento moral ou iusticamento

Ministério Público, exploraao no seu
\'''''I"'~t"'ao de seus membros,_.aparece como

do Galeão": a na mídia de
antecede a investigação dos fatos,

condenaçao moral acontece antes mesmo do oferecimento da de""'"
supostas provas são buscadas e colhidas aos cantos,

reaularmente contra o investiaado.
fomentado omlssao

acodamento do Ministério Público
conseguiram, do
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Não precisaria aguardar as alegações finais da defesa para proferir seu
voto, não teria que considerar documentos de última hora trazidos aos
autos "para não mais procrastinar". Não teria que perder tempo
relatando a prova que confronta com sua postura político-partidária
condenatória, travestida na apresentação pública como "resultado de
seu convencimento". Não teria que dar conhecimen.t9 à defesa de
diligências secretas...

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) (Fazendo soar a
campainha) - Eu pediria ao Plenário, por gentileza, que fizesse silêncio.

Determino à Secretaria que providencie a correta acomodação
para os membros do Conselho de Ética, por gentileza.

V. Exa pode continuar a defesa, enquanto a Secretaria está
tomando as providências.

O SR. FELIPE AMODEO - Dizia eu, portanto, que o Senador
Relator não precisaria embasar suas conclusões etc. e etc., que não
teria que dar conhecimento à Defesa de diligências secretas que
empreendeu sigilosamente; não teria que dar contas da má condução
do feito onde produz prova pericial lacunosa, aceitando como bom laudo
que não responde quesitos da Defesa, cerceando-a, portanto.

Engana-se, S. Exa.
Este pode não ser, de fato, um processo judicial, mas também

não é um vale-tudo. Continua sendo um processo. Nenhum cidadão
brasileiro quer renunciar ao devido processo legal. Nenhum acusado
quer ser julgado pelo acusador, especialmente em descarado arremedo
de processo para o qual - e são dezenas de afirmações, neste
Conselho, neste sentido - sequer existem regras claras e seguras. E que
não se diga legítimo inventar regras para o processo que se quer
promover. Esse foi o embasamento de todos os tribunais de exceção da
história do homem. Felizmente, mesmo à míngua de regras claras nesta
Casa Legislativa, o ordenaménto jurídico as contempla em regras
gerais.

De qualquer sorte, este é, como reconhece S. Exa, um processo
judicialiforme.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, a
Presidência pede a compreensão de todos, a fim de que os trabalhos
possam prosseguir dentro da mais absoluta normalidade.

Faltam lugares até para os próprios Senadores sentarem, e há
movimentação desusada nesta hora. A Presidência pede, então, que
haja mais calma no Plenário, em razão desse fato. Isso incumbe à
Secretaria resolver, a quem determino que, da forma mais lhana
possível, proceda à acomodação, em primeiro lugar, dos Srs. senador~s I ;/;
evidentemente. tfiJ/ ,<
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que se quer desrespeitar. Cento e sessenta milhões de brasileiros estão
próximos de serem saqueados nos direitos constitucionais que se
pretende desacatar e que foram conquistados com muita dor e
dignidade histórica.

O que pretende o Senador Luiz Estevão não é apenas o
reconhecimento póstero da história, a verdade tardiamente revelada. S.
Exa quer e pretende, cumprir na íntegra seu mandato de Senador da
República, honrando o voto e a confiança que recebeu de meio milhão
de eleitores, de meio milhão de brasileiros, dentro das regras
constitucionais que disciplinam a vida de cento e sessenta milhões de
brasileiros, que não podem ser desrespeitados. E as regras também não
podem ser desrespeitadas.

Breves considerações sobre o processo de cassação e seu rumo,
depois da leitura do incompleto relatório e intempestivo voto do Relator.

a Senador-Relator, em seu voto apresentado a este Conselho,
na reunião do dia 31 de maio, afirma, com esteio em precedente do
Supremo Tribunal Federal, que

"o processo de perda de mandato parlamentar não é
administrativo nem judicial, mas político, sendo regido por norma
interna corporis".

Seguindo adiante, ao destrinchar em fases distintas o processo
de cassação, S. Exa informa que a este Conselho caberia "julgamento
mais de natureza moral do que legal". À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania incumbiria, por seu turno, a apreciação, diz o
Relator, "predominantemente, senão exclusivamente, de caráter jurídico"
enquanto o Plenário teria a liberdade de examinar o processo, "ao
influxo das conveniências partidárias e do interesse maior da instituição
em um julgamento, este sim, de natureza eminentemente política".

Tudo, enfim, para concluir que o julgamento realizado por este
Conselho "não se confunde com uma Corte judicial, presa a rigoroso
formalismo procedimental e obrigada a buscar provas m~teriais

irrefutáveis". Este seria um processo político e não judicial, "ainda que
seja" - admite o Relator - "judicialiforme".

A confortável interpretação de S. Exa busca isentar a relatoria de
qualquer responsabilidade quanto à legalidade do processo, o exame
acurado das provas que foram produzidas, ou que não foram
produzidas, e a observância estreita aos princípios e garantias
constitucionais.

Assim, o Senador-Relator não precisaria embasar suas
conclusões, já predeterminadas, em provas que, de resto,não~

t../
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liA

defesa a
estende a do contraditório e

acusado, não cabendo excluir desse amparo o
t-'~II~III~I 11.01 ao responder a processo no âmbito da Casa Legislativa em
que se cominando penalidade de perda temoorária" .. ou definitiva ".. do
exercício de mandato".

No mais, a Defesa reporta..se as suas alegaçõ~s IJI 'CIIIIIIIICU ç;~.

em seu título primeiro, que discorre
sobre os orientadores do processo de cassação
eletivo de Senador da República, invocando o todo

Inte~ora.nte desta defesa, que não será lido para tentar
isso o menos enfadonho possível, mas obviamente sobre o tema os Srs.
Senadores cue quiserem ou ainda não tenham eventualmente visto, na

oferecida, há um trabalho técnico específico que não
será lido repito, porque é longo, extenso, mas extremamente
elucidativo com relação à natureza de cassação.

desta interrUDcão. a Defesa passa a enfrentar

Questões prejudiciais preliminares
..... 1 \,,1.;;).;;)I;J~I.J1III'1;;IIU"V do feito e ao i. III"'I~"",~I!"\+"'"

Decoro Parlamentar.

Estas - e vou procurar lê-Ias o mais
porque durante os debates, se for necessário
es(~lareCII'TIelnto, a Defesa estará a as informações,
quer cuidar a Defesa de não fazer enfadonha essa leitura. Vou ler
rapidamente as questões que entende a Defesa na data de

este destas questões que forem acolhidas
na consciência de magistrado de um Senadores
IntE~qn3ntE~s deste Conselho implica -dizer ao final da
porque não temos uma votação específica para estes itens de
técnica.

Essas
processo,
oferecimento

aUE:stC)es são várias e
exame necessariamente

da Defesa, como o
sut)se(~oe~nte Julçlarrlento por este Conselho.

Alnl 'mas dessas questões foram submetidas ao Exmo Senador
. na forma da petição, encaminhada à Mesa do Senado

Federal em 7 de junho. Tais providências solicitadas vencer as
causas ao oferecimento da defesa plena só objeto de
decisão do Presidente do Conselho na sessãó matinal de hojel que aliás

o prazo em curso da quando então já foram
simultaneamente convoladas em preliminares desta peça, fazendo

!
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senhores como complexo sobre esse processo. Pior: não relatou o fato
de que· consultados os Ministros Paulo Afonso e Marcos Viiaça, que
exerceram a tal relataria, ambos negaram tivessem sido procurados a
qualquer tempo pelo Senador Luiz Estevão para tratar das obras do
TRT. Isso está nos autos. É prova produzida pela Defesa. Não está no
relatório. Portanto, os senhores não conhec~m isso. Estão conhecendo
agora, mas está nos autos para quem quiser ver.

Do mesmo modo, o Senador Jefferson Péres preferiu ignorar o
testemunho de vários Senadores desta Casa Legislativa, de Deputados
Federais, de Ministros do Tribunal de Contas, de Ministro de Estado,
que também negaram tivessem sido procurados pelo Senador Luiz
Estevão na condição de Presidentes ou Relatores da Comissão Mista do
Orçamento com qualquer pleito referente à obra do TRT de São Paulo.
Para enfatizar - o relatório enfatiza -, o único testemunho isolado, em
sentido contrário, não por acaso, de Deputado Federal dos quadros do
Partido político encabeça a representação acusatória.

Isto é a leitura do relatório com a crítica da Defesa. Ainda, como
não convinha às conclusões, o Senador Relator deixou de apresentar a
seus Pares a meia centena de documentos - e mesmo fazer a etes
referência que acompanham a peça que ficou conhecida como "a defesa
de mil páginas, do Senador Luiz Estevão".

Por fim, e mais importante, o Senador Jefferson Péres deixou de
relatar a seus Pares documentos recebidos de véspera, que mereceram
ampla divulgação da mídia, com efeito de produzir o que o próprio
Presidente do Senado Federal rotulou como "soturno clima de
cassação". Ao fazê-lo, S. Exa. deixou os demais Senadores apenas com
as impressões transmitidas pela mídia, esquivando-se da tarefa de
relatar a matéria com a imparcialidade que conviria à sua condição. E o
fez sob o seguinte argumento:

"Se eu me manifestar, vou fazê-lo no último prazo que a defesa
usará para apresentar a sua contestação ao meu relatório. Se eu me
manifestar, tenho que abrir novo prazo à defesa para que ela fale sobre
a minha contestação. (... ) Não quero ser um instrumento de protelação
disso."

Só recordo aquela pressa de que falávamos há pouco na leitura
da petição. Ou seja, S. Exa. deixou de incluir no seu relatório matéria
relevante recebida no Senado a undécima hora, apenas para não ter
que abrir novo prazo à Defesa.

Isso diz tudo quanto ao pouco respeito que o Relator destinou
aos seus Pares, que não conhecem o processo e o processado, e de
seu absoluto desprezo e falta de consideração para com ad~

t/
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A indicação para exercer a relataria de processo de natureza
punitiva, muito mais do que privilégio ou distinção, é, na verdade, tarefa
missionária, especialmente pela elevada responsabilidade assumida de
co-isenção e imparcialidade relatar aos demais julgadores todos os
elementos, acontecimentos e provas trazidos ou produzidos no correr do

feito. Afinal presume-se que somente o Relator do processo tenha
examinado a íntegra dos autos, participado pessoalmente da coleta da
prova e acompanhado a produção de diligências para, por ocasião do
julgamento, e só então, tudo narrar e de tudo dar conhecimento aos

demais Senadores.Portanto, é de curial importância que nada escape ao relatório do
Senador Relator, até porque o que dele faltar não será do conhecimento
e, portanto, não será considerado pelos demais Senadores integrantes

deste Conselho.Todavià, o Senador Jefferson Péres não deu cabo do
compromisso assumido com seus Pares. Seu relatório é fragorosamente
omisso no que diz respeito à prova produzida, especialmente àquela
produzida pela defesa, que confronta com o propósito predeterminado
de recomendar a cassação do Senador Luiz Estevão.

Assim, o relatório omite, dentre outras provas relevantes, o
conteúdo dos testemunhos do Sr. Luís Cláudio de Brito, do Sr. Francisco
Naurides Barros e Dulcídia F. Ramos Calha0, servidores do Senado
Federal, que negaram peremptoriamente que tivessem sofrido qualquer
ameaça da parte do Senador Luiz Estevão em razão de suas funções

junto à CP\ do Judiciário.Do mesmo modo, a Relatoria destacou o episódio em que o
Senador Luiz Estevão manteve rápido e insignificante contato com o
Ministro Adhemar Ghisi, Presidente do Tribunal de Contas da União
para se informar sobre a auditoria nas obras do· TRT de São Paulo,
propositadamente contornando o fato de que S. Ex"., o Ministro
Adhemar Ghisi, recomendou ao Senador Luiz Estevão contatar
diretamente o Relator do processo naquele Tribunal. Refiro-me
continuo, para retomar o assunto - ao relatório que foi apresentado

Questão A _Omissão do relatório quanto a docull1entos e provas

trazidas aos autos dos processo ético-disciplinar.

etc.

vezes de recursos daquela decisão. Estas serão aqui reproduzidas tal

como expostas.Há outras, entretanto, que serão articuladas como exemplo, etc.,
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seu voto proferido na reunião de 31 de m~io, o Senador
Jefferson Péres esclareceu, para surpresa dos presentes e perple:)(ld<:lde

que "deliberadamente" deixou de "arrolar outros funcionários
da CPf como testemunhas". Isto porque S. Exa teve "o cuidado de
conversar e informalmente com cada um deles, para saber da
sua de depor". E prossegue relatando os resultados dessas
entrevistas.

Isso foi dito nesta
Ressalvo que as

exnressão da

no dia 31 de maio, por ocasião da leitura.
referências, aparentemente são a

Indignação técnica da Defesa para com o relatório.
Absolutamente não desrespeitam e homenageiam, ao contrário. com
denodo o empenho da defesa e o Senador..Relator.

Declara S. Exa, naquela leitura:
"Dos onze consultados, inclusive os arrolados pela

declararam que não gostariam de testemunhar, três dos
fizeram um apelo para que não os convocassem,
sofrer represálias e temiam mesmo sua integridade

Isso está à folha 44 das notas taquigráficas da reunião de 31 de
acaba a citação; ela acaba assim.

que o Senador-Relator colheu testemunhos
sorlegian(~o seu conhecimento ou pósíero ao Conselho

a todos da ciência de quais servidores se
esauivaram do dever civil e legal de testemunhar e,

temiam pela própria integridade física e de
sofrer conforme a privativa e exclusiva
Relator, que não é da Defesa nem dos Srs. Pares no Conselho.

Esse que já seria reprovável, mesmo que o Relator
aUc3rd~as~)e SE~anea()s de suas entrevistas secretas, é francamente
e violador dos princípios constitucionais do contraditório e da .

não só o fato, mas também as considerações colhidas
nessas conversas informais e fundamentam o relatório

esse que os senhores irão votar daqui a está
fundamentado também nisso: o relatório oferecido por S. a seus
pares, conduzindo para o manifestamente nulo. intemoestivo e
impertinente voto de S. Exa, o Sr. Relator.

esses servidores foram ouvidos nos
t:;",""UIIUIUd\:), à sem contradita ou reinquirição da

a

14.06.2000

não reconhece oropóslto outro que

outro item,
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que a Defesa
a defesa técnica do

recomenda: não consertar o que feito está,
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fantasmas que atormentam esse testemunho não assinado, não
conhecido, mas que foi dado aqui, nesta sala, à Nação, a todos os
eleitores do Senador e a todos os cidadãos brasileiros.

Ao fundamentar o seu voto, S. Exa valeu-se ainda de outros
elementos até então, e ainda hoje, estranhos aos autos do procedimento
ético-disciplinar. Traduz o relatório, em um trecho rápidÇ>~_

"Conquanto não tenha sido objeto da representação - essa é
uma frase transcrita do relatório - não se pode ignorar como se não
existisse a denúncia oferecida ao Supremo Tribunal Federal pela
Procuradoria Regional Eleitoral contra o representado, Senador Luiz
Estevão, por I conduta delituosa, incurso no crime de falsidade
ideológica(... ). "

Esse é um item. Não há nenhuma referência dentro deste
processo que V. Ex

as
estão julgando hoje sobre esse fato, que embasa o

relatório, o qual terá de ser aprovado ou rejeitado. Não está nos autos,
mas, no relatório. E há outro:

"Registre-se, .ainda, que o Senador Luiz Estevão é alvo de outra
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, no Distrito Federal,
em 1° de outubro de 1998, por crime contra a ordem tributária, que
agora tramita no Supremo Tribunal Federal(... )."

Isso consta da folha 39 do relatório que será submetido às
consciências de V. E)(ls em questão de minutos.

Tais fatos não estão nos autos, não integram a prova, mas
justificam o voto. Viesse aos autos, a prova diria em contrário e
mostraria que não há nenhuma sustentação do voto - a inveracidade do
afirmado, a impertinência da alusão e a estranheza da reclamação.

O voto do Senador Relator faz ainda referência à suposta ação
penal - ou seja, processo criminal - proposta no foro de São Paulo.
Tudo tem o propósito de demonstrar esses três itens, que são
colacionados aqui com igual peso. Aqueles 11 fantasmas estão
circulando por esta sala, que não tem cara, assinatura nem termo de
depoimento. Os referidos três itens fundamentam o voto. Como essas
imputações não foram "objeto da representação, sua inserção no voto
de S. Ex

a
corresponde a aditamento tardio da acusação produzido por

parte ilegítima" - até porque, investido das funções de relatoria, não
poderia engordar a acusação ao termo do processo principalmente com
provas que não estão nos autos.

Trata-se de parte incompetente no sentido jurídico evidentemente
- ou seja, a própria Relataria. Entretanto, a Defesa não pode ser colhida
de surpresa por fatos que não constaram da representação - só
apareceram no voto e jamais vieram aos autos do processo, a não ser
com o voto do Senador Relator e, ainda assim, sem ~0'

!~

SENADO fEDERAL
SC- 31 Secretaria· Geral da Mesa

.iYLtto .2..-J-ll.
14.06.2000 FIs. Jf ~};

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL • SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

O. Voto do Senador Relator, fundamentado .em provas estranhas
ao processo, as quais a Defesa não teve a oportunidade de conhecer
nem sobre elas se manifestar.

Aqui há outros itens que não estão nos autos. Estão no relatório e
embasam o voto. Não tão graves, talvez, como aqUele~

entanto, seus depoimentos foram nacionalmente alardeados como
verdadeiros; e não só confirmatórios de estultícias da representação.
Não só foram propalados como verdadeiros, como agigantaram
astronomicamente a própria acusação, fazendo com que deles se
inferisse, sem a coragem de afirmar, que o receio dos servidores
tratava-se de temor esperado pelo Senador Luiz Estevão, o que não só
ratificava como decuplicava, multiplicava por mil a insana e vazia
acusação traziâa na representação relativamente à ameaça a
servidores.

Ora, para restabelecer o contraditório e para que a Defesa possa
conhecer de fatos que embasam o relatório do Senador Jefferson Péres
- esse relatório que será votado; voto SIM, NÃO ou abstenção -, mas
que não estão nas provas produzidas nos autos do processo, faz-se
mister que sejam inquiridos os onze funcionários referidos e
entrevistados prévia e informalmente por S. Exa, para que não só a
Defesa, mas todos os Srs. Senadores integrantes do Conselho possam
compartilhar de informações que permaneceram, a todo o tempo, como
privilégio da relatoria. Não estão nos autos, mas embasam o relatório
que será submetido a julgamento, embora, repita-se, prestem-se
incisivamente para inferir, influir e produzir impressões que insultam não
só pelo menoscabo aos demais integrantes do Governo, mas escarram
nos mínimos princípios do Estado de Direito democrático. É o que se
requer como preliminar a continuidade do feito.

Entende a defesa técnica que o feito não pode prosseguir sem
que estejam nos autos todas as provas, especialmente aquelas que
embasam o relatório que hoje é submetido à votação; e essa prova não
está.

Essa é a terceira das questões apresentadas daquelas que,
porque não destacadas, ou remetem à abstenção ou a negar o relatório
ou remetem ao voto que entenda que a Defesa não tem razão e o que
está escrito aqui é uma bobagem. E também que essa providência
secreta não existiu e que não está escrita às folhas 44 do relatório. Se
ela não está escrita lá, o que a Defesa diz é uma bobagem e V. Exas

desconsiderem e aprovem o relatório. A prova é a ilícita, a prova
secreta. .
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Trata-se de nulidade ""'GlII::ip0nlVel, que deve ser
preliminarmente corrigida. Como não temos a possibilidade de
resta a V. Ex's concordar com a aberração, abster-se de votar ou dizer
"não' a isso, que está exclusivamente repousando na seriedade,
serenidade e consciêl.lcia de cada um dos senhores, magistrados e
investidos da função de julgar. Neste momento, V. Ex"s...têm de dizer que
o que está aqui é correto, leQítimo e ',, __1

relatório foi encamInhado à Mesa do Senado
conhecimento do Plenário, como o art. 150 do Ke!gnTlen[O

Interno desta Casa Legislativa, e, posteriormente remetido ao IVUfUSIE3no
Público Federal, sem qualquer reparo, emenda ou
prosseguimento das investigações, dizia remessa.

Nada mais foi feito ou Mesa do
luz· dos fatos então relatados e das provas ou

sc-
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comorovacao fática. A conduta do Senador Relator é acintosamente
princípios da ampla defesa e do contraditório

tunidade de contestar as acusações 8 1 por meio de
rfilinôncjas, demonstrar a

é mais um item que Inspira o requerimento de dIligencias no
cuidado que teve a' Defesa, petição do dia avisar que o
processo não estava para Essa era a idéia. Lamento
se a defesa técnica sempre mereceu a destinação de ato pro:telaltOno.

a Defesa fazer lá era ter um processo bom para
há esse i"'\1"1"'\,"'O~~e"f"\

Esse item esses três casinhas - que vêm
fantasmas -, com os V. Exas têm que concordar

deve ser acomodado nas consciências de um M8lQls1:raclo
de V. Exas

.

que



Quinta-feúa 22 02831

SENADO FEoERAl
sc- 36 Secretêtria· Geral da Masi

1:fLN.o -1:-JJL
14.06.2000 Fia. J 7q~

DIÁRIO DO SENADo FEDERAL • SUPLEMENTo

SENADO FEDERAL
seCRETARfA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

no Regimento Interno da Casa. O que não se admite é que,
determinados partidos políticos contrariando deliberação da Mesa,
promovam um novo procedimento que resulta no relatório que V. f:x'Is
vão julgar daqui a pouco. Este é um novo porque o antigo ainda estátramitando.

O que não se admite é que, determinados p-ªrtidos politicos
contrariando a liberação da Mesa, promovam novo procedimento ético-
disciplinar apenas para evitar as conclusões das investigações
preliminarmente requeridas por aquele órgão.

Logo, julgar o presente feito antes de concluídas aquelas
investigações requeridas ao Ministério Público e ora promovidas pela
Polícia Federal é, ao mesmo tempo, temerário o açodamento, franco o
desrespeito à deliberação da Mesa Diretora do Senado Federal e
incontornável nulidade processual, uma vez que submete o Senador
Luiz Estevão a um duplo juízo ético sobre os mesmos fatos. O primeiro,
agora, e, o segundo, quando das conclUsões das investigaçõesrequeridas pela Mesa.

No mais, como em todo o resto, a defesa do Senador Luiz
Estevão se reporta aos argumentos desenvolvidos em sua defesa prévia
especialmente no Título JI, Item "a".

Por extenso e, e quem tiver interesse ou se pleiteado à defesa,
poder-se-á ler, mas é uma peça também extensa e técnica que enfrenta
a questão da ilegalidade da duplicidade de processos, mesmo porque
temos o risco do bis in idem de julgarmos este processo
favoravelmente e o outro desfavoravelmente.

Assim, é uma relação que não pode conviver efetivamente na
consciência de cada um dos Senhores neste momente, magistrados
investidos da função judicante. ..

O outro item é o vício na manifestação de vontade dos
partidos que subscrevem a representação que gerou esse relatório
que vai ser votado daqui há pouco - é viciado de início. Por quê?

Atendendo à consulta do Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal, a Advocacia do Senado Federal, em 12 de janeiro deste ano,
pela Advogada-Geral, Ora. Josetina Vale de Oliveira Pinha e pelo
Advogado-Geral Adjunto, Or. Azael Souza, exarou parecer acerca do
que se convencionou chamar representação dos Partidos de Oposição.

Naquele trabalho, a Advocacia do Senado Federal exalta a
respeito dessa representação que gera este relatório:

"Todo o processo de cassação na sua essência é um processo
político antes que jurídico.(... ) ContUdo, pode-se afirmar que (...) na,
hipótese que envolve questão de desobediência ao art. 54 da ,
Constituição, de quebra de decoro parlamentar e de senten~ <

-Junho de 2000
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deveria, se os entendesse bastante à chegada daquele relatório e
suficientemente provados, determinar de ofício qualquer outra
providência de natureza ética, administrativa ou política, tal como o
encaminhamento de representação ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, conforme sua atribuição constitucional e regimental. "Sua"
refere-se à Mesa.

Se a Mesa visse assunto ético que merecesse. exame, deveria,
sob pena de prevaricar inclusive, ter remetido ao Conselho, mas
entendeu fazer mais investigações, ou seja, o que a Mesa do Senado
fez com aquele expressivo volume de informações e papéis foi remetê
los para o Ministério Público Federal, na exata inteligência do art. 19 da
Resolução do Senado Federal, que institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar e que dispõe:

UAs apurações de fatos e de responsabilidades previstos neste
Código poderão, quando a sua natureza assim o exigir, ser solicitadas
ao Ministério Público ou às autoridades policiais - o Regimento da Casa
é que diz isso -, por intermédio da Mesa do Senado, caso em que serão
feitas as necessárias adaptações e os procedimentos nos prazos
estabelecidos."

Quer dizer, isso conflita com aquela pressa da qual falávamos
anteriormente.

Portanto, a Mesa Diretora conheceu dos fatos hoje atribuídos ao
Senador Luiz Estevão e, ao contrário de encaminhar de plano
representação ao Conselho de Ética, determinou mais investigações,
dando início à fase preliminar do processo ético-disciplinar, na forma do
referido art. 19 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

Como já sentenciou, com habitual lucidez, o Senador Amir Lando
na discussão de processo ético recente nesta Casa, referente aos
Senadores Jader Barbalho e Antonio Carlos Magalhães, a Mesa "agiu e
(... ) nesse particular, antecipou-se e até gerou o que poderíamos
chamar na processualística de prevenção".

Entretanto, o que fizeram os Partidos do Bloco de Oposição?
Desprezaram a deliberação da Mesa do Senado, alicerçada na
democrática e constitucional representação paritária dos partidos
políticos para, moto proprio, antecipando-se às conclusões das
investigações, dar início a novo processo ético-disciplinar contra o
Senador Luiz Estevão, solapando aquele· primeiro que pendia e ainda
pende de conclusão de diligências do Ministério Público e da polícia
Federal.

Por óbvio, não se questiona a legitimidade dos partidos
de oferecer representação para a perda de mandato de Parlamentar.
Essa prerrogativa está assegurada tanto na Constituição Federal quan
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Trata-se de "pessoa jurídica de direito privado", a teor do 17, § 2°,
Constituição Federal, segundo o qual

"os Partidos Políticos, após adquirirem personalidade
forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal
Eleitoral".

Entretanto, como ressalta José Afonso da Silv~ ..~a idéia que sai
do texto constitucional é de que os Partidos hão de se organizar e
funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura
interna também fica sujeita ao mesmo princípio", não sendo
"compreensível que uma instituição resauarde o reaime democrático se
internamente não observa o mesmo ....

A Lei Orgânica dos Partidos políticos inscreve em seu art. 22,
inciso li, que são órgãos de direção e de ação dos Partidos Políticos

"os diretórios distritais, municipais e nacionais".
Portanto, em nível nacional, compete aos diretório~

Presidentes dos Partidos políticos, os atos de ação
agremiações. Não é por outra razão que o Professor Manoel ~Ulll.JcUVC~

Ferreira Filho, em sua obra "Partidos Políticos nas
Democráticas", considera os diretórios "órgãos de
Partido",

Salvo nos atos de rotina ou nos discriminados em norma
expressa, os Presidentes apenas cumprem as deliberacões adotadas
em convenções e pelos diretórios dos Partidos.

de nenhum dos estatutos dos Partidos signatários desta
gera este relatório que hoje será consta a

ao Presidente de diretórios ou de executivos
outros, isoladamente, por iniciativa nome
agremiação a cassação de mandatos par'lannerltar'es.

Com pequenas variações de forma ou designação, todos os
estatutos·dos· diversos Partidos conduzem a que decisões da natureza
da discutida somente ser tomadas pelos órgãos partidários, e
não por seus Presidentes ou Parlamentares. Isso está no art. 24, inciso
V, e art. 76 do Estatuto do subscritor da Isso está
nos arts. 27, 53,54 e 80 do Estatuto do PDT, Isso está nos arts. 17.19 e
20 dos Estatutos do PPS e art. 29 dos Estatutos do pedoS e,
arts. 49, 51 e 53 dos Estatutos do PV e, a final. nos arts. 12 e 21 dos
Estatutos do PL.

Esses estatutos, portanto, dizem que as
subscrevem a representação não eram bastante para
Não eram legitimadas. A única exceção é o PSB, que
de seu Estatuto que o Presidente da

em caráter de emergência,

ou ae Partido Político

se vê do art. 13
reoresentacão para

sUPLEMENTO

leaitimação exclusiva, como bem ressaltou
requerimento de diligência formulado a

re()re~;enltac~ao llrelevância institucional
Senadora Heloisa Helena consta

Senadora Heloisa
interessado o .... -._.
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do povo que
manifestar qUê

cassacão de um mandato senatorial. Afora a
fazê-lo os Partidos Políticos, por

e o Conselho de e Decoro
.cu, v," decorrência de do Spnado Federal, com

de edito legislativo.
Ocorre que o Partido Político, como afirma José Afonso da Silva,

é do que "uma forma de agremiação de um grupo social
oraanl:zar. coordenar e a vontade

de assumir o para realizar o seu nrnarama de

ou

condenatória definitiva, o conteúdo político é mais nítido, mais intenso,
sua densidade política é ainda maior."

Arr!em<3tarldo que,
"nessa espécie de procedimento, a provocação do partido deve

precedida de uma manifestação de vontade
e que extravase os sjmples limites

à pessoa de
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da Senadora Heloisa Helena, pode-se dizer que a denúncia "encontra
similar na notitia criminis prevista no § 3° do art. 5° do Código de
Processo Penal". A frase da Senadora Heloisa Helena está no contexto.
Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de
infração penal, em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por
escrito, comunicá-Ia à autoridade po.licial. _.

Portanto, oferecida a denúncia, será indispensável que o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar promova a apuração preliminar
dos fatos, ouvidos e pronunciados, providenciando diligências, dentro do
prazo de 30 dias, na forma do § 2°. Só então, encerrada a apuração
preliminar, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por deliberação
de seus membros, na forma do art. 3°, verificará a procedência da
denúncia, decidindo por seu arquivamento ou, do contrário, aplicando no
limite de sua atribuição a penalidade censura ou advertência. Ou,
tratando-se de hipótese de perda temporária ou definitiva de mandato,
convolando então, e só então, em representação. Esta começou como
·representação e acaba como relatório capenga. Incumbe a V. Exas
julgar o relatório capenga de uma relação pífia e de uma representação
absolutamente irregular, encaminhando-a à Mesa do Senado, a fim de
que exerça o juízo prévio de admissibHidade e de instauração do
processo político-judicialiforme.

Somente a partir da decisão da Mesa, encaminhando a
representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou
determinando investigações na forma do art. 19 do Regimento Interno
desta Casa, é que terá início o processo de cassação propriamente dito.
Essa fase foi atropelada. Não existiu. A par a ilegitimidade, a par as
irregularidades, essa fase não existiu. Começou como representação e
V. Exas hoje têm um relatório pronto. Afinal, a pressa comanda esse
meteórico processo. No caso presentel considerando-se que a
representação oferecida em nome dos partidos políticos por seus líderes
e presidentes, desacompanhada do ato de vontade partidária de cada
agremiação, nos termos dos respectivos estatutos, deve ser equiparada
a simples denúncia de seus subscritores. Hoje dir-se-ia "deveria ter
sido". Tem-se que o procedimento aplicável ao processamento do
expediente do Senado Federal será o estabelecido no art. 17 da
Resolução nO 20/93 e não, ao menos de início, o rito previsto no art. 15
do mesmo diploma legal.

Todavia, ao conhecer da denúncia como se fora a representação,
primeiro a Mesa do Senado e depois este Conselhol suprimiram ao
Senador Luiz Estevão a oportunidade de trazer esclarecimentos em
apuração preliminar e sumária de fatos. Ao assim procederem,
suprimiram ao Senador Luiz Estevão uma instância prévia~
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Comissão Executiva.. ." Entretanto, a representação não é assinada pelo
Presidente desta agremiação. É o único Partido cujos Estatutos
permitiriam que o Presidente, excepcionalmente, assinasse ad
referendum. No entanto, neste caso, este Partido subscreve não pelo
seu Presidente, mas, sim, por um dos seus Líderes na Câmara dos
Deputados e no Senado, o que extrapola o permissivo estatutário.

Assim, os subscritores da representação não são partes legítimas
para representarem suas agremiações nem mesmo à luz dos seus
próprios estatutos. Falo da representação que gerou o relatório que será
julgado hoje. As pessoas que assinam essa representação nem pelos
próprios estatutos partidários poderiam ter feito. E querem que V. Exas
hoje digam que o relatório decorrente de uma representação assinada
por parte ilegítima é bom. É com isso que V. Exas têm que dormir hoje.

Por essa razão, o parecer da Advocacia do Senado Federal
destaca a incongruência de admitir a pessoa do Presidente da

agremiação política"nas hipóteses dos incisos I, 1\ e VI do art. 55 da Constituição
Federal a decisão sponte sua de inaugurar um processo com

repercussões políticas de tamanha magnitude"
concluindo, ao final, que
"a representação subscrita pelo PT, PDT, esta aqui, PSB, PPS,

PC do B, PV e PL em desfavor do Senador Luiz Estevão,
desacompanhada do ato de vontade partidária, noS termos de cada
estatuto, encontra-se destituída de substrato formal, para poder, nos
termos do art. 20 e do art. 55 da Constituição, dar inicio ao procedimento
de que trata o art. 15 da Resolução nO 20/93, devendo antes ser
recebida como denúncia, de que trata o art. 17 da mencionada
Resolução. E sendo encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar com vistas à adoção de medidas preliminares, bem como
providenciar as diligências que entender necessárias."

Mas aquela pressa de que falávamos no início, não permitia o
processamento regular desse feito. Refiro-me àquela pressa para não
desmanchar a neblina de clima de cassação. Isso porque, como já dito
anteriormente, o art. 17 da Resolução nO 20/93 permite a "qualquer
parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica a apresentar, não
representação mas denúncia, perante o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar relativas ao descumprimento por senador de preceitos
contidos no Regimento Interno e neste Código". A denúncia, ao contrário
da representaçãO, que tem natureza institucional, não é submetida de
imediato ao juízo prévio de admissibilidade da Mesa Diretora,
carecendo, antes, de investigação preliminar e sumária do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar. Mais uma vez valendo-se dos SUPl
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5. BREVE

Senador Luiz Estevão, na forma do art. 13 do Código de
Parlamentar. Isso não foi feito; não convinha.

não o fizeram naquele momento. Aderiram
intearalmente àquele relatório e ao encaminhamento de providências

renunciando ao oferecimento posterior de nova
J"O""l"oe-OI"\+~l"ão contra o Senador Luiz Estevão por fatos que já eram
vUI 11 lt;;vIUU\:) à época da aprovação relatório e a eles relacionados

concluídas as investigações requisitadas ao Ministério Público
antes de finalizado o processo que não fora arauivado

Considerando que as teses, argumentos e provas favoráveis
Senador Luiz Estevão foram todos minimizados, quando não 1\0411'''''1 Y·""'V-.J

Relatório do Senador Jefferson cumpre agora à por
exaustivo que seja, e me escuso com os Senhores, rememorar o breve
relato que não consta do relatório. histórico dos fatos obieto do Dresente
processo ético-disciolinar

Estevão.

e,
extinto.

A daqui, a Defesa passa a abordar diretamente o Relatório
do Senador Jefferson Péres. vale sublinhar, novamente, sem "dI 1.... 1"'11"""

nisso, senão as críticas que tecnicamente o I""IQ"VIIV.

não S. Exa, por certo, mas o relatório e a proposição merecem.

De todo o exposto, da omissão de provas favoráveis à
inclusão de fatos novos até então desconhecidos do processo e até
indemonstrados, da coleta de testemunhos secretos e tudo mais até

relatado, só se extrair a certeza da inafastável susoeicão e
patente parcialidade do Relatório do Senador Jefferson
suspeição essa que contamina todos os atos praticados por S. Exa

condição de Relator. Entretanto, não poderia ser diferente. S. Exa houve
se na relatoria como acusador, comprometido desde o início com o
ofooósito da representação: a cassação do Senador Luiz Estevão.

O Senador do POT deveria ter declinado da tarefa que
exige' isenção que S. Exa, tolhido por compromissos partidário~

evidentemente, não pôde ter. Entretanto, S. Exa aceitou a incumbência
que, de antemão, sabia incapaz de cumprir de forma imparcial, com o
D··.,·""~A~i+,, de pavimentar o caminho para a cassação do Senador Luiz
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Ora, nesse ponto, a dinâmica empresarial não difere muito da
política em que o adversário de ocasião pode vir a ser aliado em outro
pleito, sem que as divergências de hoje possam impedir futuras alianças
e coligações.

Assim, em 25 de fevereiro de 1992, há oito anos inteiros, no
prazo previsto no edital, três grupos diferentes se . habilitaram à
concorrência, apresentando proposta comercial. Desses, apenas dois
foram qualificados na fase de habilitação: o consórcio do Grupo OK com
Augusto Velloso e a Incal'ndústria e Comércio de Alumínio Ltda., sendo
que essa última sagrou-se vencedora naquela licitação, há oito anos.

Inconformado, o consórcio Grupo OK e Augusto Velloso impetrou,
sem êxito, recurso administrativo contra o resultado da licitação.

Por certo, nenhum de V. E~s lembra ter ouvido isso no relatório,
que gera a sugestão de uma pena, a imposição de uma resolução que
se quer passar às pressas por V. Exas hoje. Esse dado a que acabo de
me referir certamente não está na lembrança de ninguém.

Entretanto, como já se disse, o resultado adverso não impediu
que o Grupo OK realizasse, ao longo dos anos, outros negócios e
empreendimentos com o Grupo Monteiro de Barros.

Assim, por contratos particulares de promessa de compra e
venda, realizados em 08 de maio de 1992 e 7 de abril de 1994, o Grupo
OK vendeu ao Grupo Monteiro de Barros dois terrenos remembrados no
Bairro de Taboão, no 13° Subdistrito, Butantã, na Cidade de São Paulo.
Posteriormente, em 30 de outubro de 1997, essa operação foi distratada
pelas partes, retornando à propriedade do Grupo OK, em razão de
dificuldades do Grupo Monteiro de Barros em viabilizar empreendimento
que tinha em mente.

Ainda em fevereiro de 94, a exemplo do que já haviam feito a
empresa Cap-Consultoria, Administração e Planejamento e as
Construtoras Mendes Júnior e Andrade Gutierrez, o Grupo OK - é um
outro empreendimento que gera uma daquelas transmissões de dinheiro
tratadas como criminosas, que geram a representação e acabam no
relatório de hoje. Isso é uma operação de 1994 - associou-se ao Grupo
Monteiro de Barros para implantação do Terminal In~ermodal de Cargas
de Santo Antônio, em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Tratava-se de empreendimento que prometia atrativo retorno
financeiro, como se vê no contrato firmado pelo Grupo Monteiro de
Barros com a CAP para prestação de serviços de consultoria,
assessoramento e planejamento para desenvolvimento e
implementação do referido terminal de cargas, pelo que a empresa
receberia, a título de remuneração, "a quantia equivalente a 25% de
toda a receita líquida proveniente da implantação do empreendiment
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Em janeiro de 1992, o Tribunal Regional .do .Trabalho da 2
a

Região promoveu licitação pública, na forma de concorrência, para "a
aquisição de imóvel pronto, em construção ou a construir, adequado
para a instalação de (... ) Juntas de Conciliação e Julgamento da cidade
de São Paulo". Trinta interessados, dentre pessoas físicas e jurídicas,
retiraram o edital, conforme termo de encerramento de_entrega de edital.
Dentre elas, as empresas do Grupo OK, Construtora Augusto Velloso
S.A., Monteiro de Barros Escritório Imobiliário, Incal Indústria e
Comércio de Alumínio Ltda. .'

O próprio edital estabelecia que, antes da habilitação e
apresentação das propostas, os interessados deveriam "efetivar reunião
com o Presidente da Comissão de Licitação e realizar visita a Juntas de
Conciliação e Julgamento da cidade de São Paulo, a fim de colher
informações sobre a sistemática de funcionamento das mesmas".

Lamento que isso tenha de ser relembrado, mas V. Ex
as

querem
a liberdade do voto acorde à legalidade e às consciências. E como isso
não foi colocado claramente no relatório, cabe à Defesa fazê-lo.
Estamos falando da licitação de 92, em São Paulo.

Nessa fase, como de resto, é muito comum, em qualquer
cÇ>ncorrência pública, que os vários interessados busquem a formação
de consórcios ou associações, de modo a apresentarem proposta mais
sólida e consistente com vista a alcançar melhor resultado na licitação.

O Grupo OK, do Senador Luiz Estevão, na ocasião, estudou a
possibilidade de parceria com vários interessados, optando, afinal, por
associar-se à Construtora Augusto Velloso S.A.

Dentre as hipóteses de consórcio descartadas pelo Grupo OK,
figuraram tratativas com o Grupo Monteiro de Barros, já associado à
Incal Indústria e Comércio de Alumínios, que originaram os papéis
juntados ao processo a um décimo de hora e que tamanha injustificada
comoção produziram na mídia e no Ministério Público.

Afinal, nada mais natural que o Grupo Monteiro de Barros fosse
um dos interessados procurados para associação com o Grupo OK, em
razão até mesmo de relações anteriores bem sucedtdas, que resultaram
em empreendimento comum na construção, em 1988, do prédio da
Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, produto de uma
associação lícita entre empresas lícitas.

Entretanto, as circunstâncias do momento fizeram com que o
Grupo OK e o Grupo Monteiro de Barros, naquela ocasião, fossem
concorrentes e não parceiros na licitação do TRT de São Paulo. O que
não impediu que as empresas viessem a ter outros negóc~§, E1 <

empreendimentos comuns nos anos que se sucederam.
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um.

considerável fluxo de
principalmente do Monteiro de 8arros

sabe-se que muitos desses pagaiT1entos
Grupo Monteiro de Barros para o
recebimento por conta da obra de construção

esta era, à a
Monteiro de Barros para honrar seus compromissos.

Embora possa parecer (;11"1 C;;01'lJi n,w, IlJII li it""'IIlJII,,Jlil fi '...,a li'....

do Senador Luiz E
partlcu:)aç~~o nas obras do TRT de São

do Monteiro de
é uma afirmativa

desoreza inúmeros fatos concretos que
todos os negócios em empreendimentos

sustentados por contratos trazidos aos
idoneidade e autenticidade foram atestadas
de nome nacional e indiscutível
consultados Senador Luiz Estevão

Carlos Guido da Silva Pereira.
Senado o Leonardo KOldrl(1UeS,

reS;DOlndE~U só os da certamente
que produzia e conduzia a prova deveria

AJém desses, o consagrado
estou falando dos contratos

Monteiro de Barros e o
declinou do convite =

do Senado quando o Senador
que nasce com todas essas

até aaui e diz que os

o Senado foi buscar o
Senado que declinou do convite por
os documentos em
Luiz parecer
Fábio Monteiro de
Villanova em nada daquelas
consultados.

Diz o Vilfanova:
"As idades relativas dos

uma maroem de erro não
e que,

assinados. "

desfecho de
gerou, nos últimos dez

nTARIO DO SENADO FEDERAL • SUPLEMENTO



Quinta-feira 22 02849

SENADO FEDERAL
Secretaria· Geral da Mesa

SC-48 -If!iff__N.o L-iJ.L
14.06.2000 Fls. 21';0

DIÁRIO DO SENAOO FEDERAL - SUPLEl\AENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

V. sa pode afirmar, perito, que isso foi produzido nesta data,
exatamente? Ele vai dizer unão, exatamente, não posso."

Mais adiante, em resposta ao Quesito nO 2 e 12 do Senador
Romeu Tuma, o Or. Leonardo Rodrigues, perito oficial do Senado - não
está mencionado isso no relatório, lamento ter que enfada-los com essa
leitura - esclarece que é perfeitamente possível - o mes.fJ1O perito usado
no relatório lá atrás para dizer que não se pode afirmar com precisão a
data - diz ele, no mesmo laudo pago pelo Senado República, porque os
particulares dos Senadores não eram suficientes:

"É perfeitamente possível determinar a idade relativa dos
documentos ·questionados, mesmo que não estivessem datados e não
existisse a presunção de qualquer data".

É o mesmo perito oficial. Estou tendo que ler isso, porque isso
não está no relatório apresentado como bom e bastante a V. Exas.

Vejamos: quesitos formulados pelo Senador Romeu Tuma.
Quesito nO 2:

"É possível determinar a idade relativa dos documentos
questionados?"

Esta é uma pergunta técnica. Resposta do perito oficial do
Senado:

"Sim, perfeitamente. Se não encontrarmos nenhum anacronismo
que elida a presunção de autenticidade e fidedignidade do documento e
o material usado nele é consistente com a data aposta no mesmo, só
podemos inferir que o documento é autêntico e fidedigno."

Estamos falando dos documentos que explicam os repasses de
dinheiro entre o Grupo Monteiro de Barros e o Grupo OK; estamos
falando do perito oficial do Senado; estamos falando de uma frase que
não está no relatório apresentado a V. Exas, que V. Exas não iriam
nunca conhecer se eu não estivesse enfadando a V. Exas hoje ou
tentando fazer justiça.

O quesito nO 12 do Senador Romeu Tuma indaga - e aí não era
um quesito genérico, se podemos genericamente atribuir, era um
quesito específico, técnico, bem posto-:

"No presente caso, os documentos estão datados e os exames
foram direcionados no sentido de comprovar ou não, mesmo que
relativamente, as datas neles apostas. Caso não estivessem datados" 
o Senador Romeu Tuma perguntando para o perito oficial do Senado - "
e não existisse a presunção de qualquer data, seria possível, através
dos mesmos ensaios" - aí, examinam tinta, cores, textura de papel,
dobradura, envelhecimento por ferrugem - "determinar que os referidos
documentos foram confeccionados e assinados em 1994, 1996 e 1997?"
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Isso ele diz quando consultado por outrem. Esse perito foi eleito
pelo Senado. Evidentemente estamos tratando aqui, sempre, falando de
documentos, de idade relativa, uma vez que a técnica pericial, em
documentoscopia não permite afirmar com precisão a. data exata em
que determinado documento foi confeccionado, mas, sim, uma
estimativa que pode ser coerente ou não com a data-que nele conste,
com a data nele lançada.

Partindo dessa premissa, é que o parecer do Instituto Del Picchia
pode àssentar éategoricamente que

"os quatro documentos·que sustentam aquelas operações que eu
referi, não foram fabricados, ou seja, não resultam de produções
recentes que possam ser atribuídas ao fim precípuo de solucionarem
situações específicas, pretéritas, tendo em vista denotarem marcas
naturais e caracterí~ticas de· envelhecimento progressivo, às quais se
mostram ergo consentâneas e coerentes com as datas neles afixadas.'"

Este é o parecer técnico sobre a idoneidade de documentos
.trazidos pelo Senador para justificar as operações das suas empresas
com a Monteiro de Barros.

Igualmente, tomando por base estimativa da idade relativa o
perito Carlos <;;uido da Silva Pereira pôde concluir que 0S documentos

"não foram assinados e rubricados concomitantemente e que as
suas assinaturas e rubricas foram lançadas em ocasiões consentâneas
e plenamente compatíveis com as respectivas datas que ostentam".

Como são documentos de várias datas o perito tem condições de
ver a evolução do grafismo do punho do escritor. Ele olha e diz: "isso
aqui não pode ser, foi assinado anteontem para ir lá mentir na CPI do
Judiciário." Ou ele diz: "São compatíveis com as datas que eles
ostentam", é o que os dois laudos dizem.

Mesmo a análise... Infelizmente o laudo do Senador não diz nada
porque não responde aos quesitos da defesa. Mas, enfim, diz outras
coisas muito boas, inspiradas pelas perguntas muito técnicas e lúcidas
do ilustre Senador Romeu Tuma.

Mesmo a análise isenta do laudo oferecido pelo perito Leonardo
Rodrigues, nomeado pelo Senado Federal, confirma as assertivas dos
demais pareceristas, os dois trazidos pelo Senador Luiz Estevão. Afinal,
ainda que em resposta a quesito formulado em tese pelo Senador
Jefferson Péres, o perito informe que não é possível afirmar que
determinado documento "foi produzido na data em que nele consta" - e
esta frase aqui é extraída do relatório do perito oficial e é a que consta
no relatório apresentado a V. Exas como verdade completa. Fo'
produzido na data que nele consta, ou seja, numa pergunta em tese.
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sim.

Não é verdade. A versão do Senador sempre foi a mesma, desde
o IniCIO, absolutamente fiel à verdade dos fatos. E foi enriquecida com o
passar do tempo, na medida em que se multiplicavam as acusações, e o
esforço do Senador em se dedicar, em detrimento de sua atividade

e do convívio familiar, abandonando as
não por. falta de condições para.~o exercício do

mandato, c9mo quer o relatório, mas porque atormentado, metralhado
por trombeteadas diárias.,; que, aliás, hoje se repetiram uma hora antes
da seção - de fatos contra. E o Senador não pode fazer mais nada.

sim. Versões diferentes, não. Versões amlludc~das,

do convívio familiar e- da atividade parlamentar.

A versão do Senador sempre foi a mesma, desde o
absolutamente fiel à verdade dos fatos e foi com o passar
do tempo.

o Senador Luiz Estevão porque está sempre correndo
explicar matérias divulgadas na imprensa. E o que pretendiam? Que se
calasse diante das ofensas, inverdades e assacadilhas? Que
sucumbisse ao massacre diário promovido por seus detratores e
adversários políticos? Não. O Senador Luiz Estevão não se curvou e
nem se curvará sob o peso das mentiras contra ele articuladas. Ao

já deu provas de sua obstinação e não vê demérito em ser
chamado de 'Loerearino de sua oróoria causa". Ao contrário. vê isso com

En1:retanto. não pesar contra o Senador Luiz Estevão o
de seus algozes articularem acusações a conta-gotas - ele está sempre
se defendendo?! as acusações são é
ritornelo constante e diário, obstinado -,
divulgadas ao com o objetivo de não lhe conferir um único momento
de descanso.

Melhor seria que fosse acusado de uma só vez de tudo lhe
para que, também de uma só vez, pudesse às
sem a necessidade de seus nobres pares como se

fora Quixote às avessas, desdobrando-se em mostrar que os monstros
que erguem contra eie não passam de moinhos de vento.

Exemplos claros desses monstros enfumaçados, de
garras ou presas são as acusações de sonegação fiscal e de
telefônicas recebidas do Juiz Nicoiau dos Santos Neto. A sonegação foi
desmentida em parecer do Professor Osiris Lopes - não me parece que
V. E)(ls tenham ouvido referência a esse parecer trazido
autos. E esse parecer está lá. O que não está lá é o processo
sonegação, o processo que fala de outra coisa.

SENADO FEDERAL

SC-49

14.06.2000

mais são
o Senador Luiz

alegadas constantes mudanças

~C;I ~UJ 11.0 do Senador Romeu Tuma ao perito do Senado

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

SUBSECRETARIA DE
SERViÇO DE COMISSÕES

IlEvidentemente, sim."
V. Exas nunca ouviram isso. Não está no relatório esta frase
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Luiz Estevão sequer tinha visto os documentos, quando foi a Plenário
explicar llolha, realmente, vocês tinham isso. Eu me lembro, isso não
teve valor e esqueci". No dia seguinte, ele vai e complementa a
explicação, porque, então, vira os documentos e encontra um
documento que já demonstrava a mentira do que se afirmava.

Como já se disse, antes da apresentação das propostas da
licitação para construção do prédio do TRT de São Paulo, o Grupo OK
tentou consorciar-se com outros concorrentes - estou-me referindo a
esses documentos da undécima hora, os quais o Relatório tratou como
"bruxas espantosas", para não ter que transigir com o prazo com a
defesa, como se prazo com a defesa fosse ilegalidade, imoralidade.
Defesa, afinal,de contas, só está encarregada de chicana, defesa não
vale nada, parte da acusação - e as tratativas que mais avançaram do
Grupo OK foram aquelas reàlizadas com a Construtora Augusto Velloso
e o Grupo Monteiro de Barros, que chegaram a ser documentadas.

Na última hora, às vésperas da apresentação das propostas, o
Grupo OK optou pela associação com a Construtora Augusto Velloso
"de mais de 60 anos de existência e da maior tradição no ramo da
construção civil". Não estamos falando de uma firminha feita às
vésperas, para constituir um consórcio com o Grupo OK, mas de uma
empresa de 60 anos, que se consorciou com o Grupo OK e participou
daquela licitação, concorrendo, adversário do Grupo Monteiro de Barros.

Os contratos firmados com o Grupo Monteiro de Barros foram
imediatamente distratados, e os registros nos livros de transferência de
ações das sociedades, cancelados. Todo o negócio jamais chegou a ter
validade jurídica e sequer foi levado o registro na Junta Comercial.

Acresça-se que, pouco mais de dois meses após a divulgação do
resultado da concorrência, favorecendo a Incal Incorporações - estou
falando daquela concorrência de 1992 para construir aquele prédio do
TRT de São Paulo, do Juiz Nicolau dos Santos Neto etc. -, os acionistas
promoveram, em 15 de maio de 1992, astronômico aumento de capital
social para o qual somente concorreu a Monteiro de Barros, reduzindo a
pó a participação original da Incal Indústria e Comércio, então
subscritora de 900/0 das ações, que, na absurda hipótese de ainda
vigerem os contratos que associava ao Grupo Monteiro de Barros,
teriam sido transferidos pelo Grupo OK.

Assim, fossem verdadeiras as insinuações maledicentes de que o
Senador Luiz Estevão seria sócio oculto da Incal, amparado em
contrato de gaveta, porque é isso que apareceu à undécima hora, um
contrato de gaveta que ninguém enfrentou. Essa participação seria
oculta, não porque dissimulada, mas sim porque microscópica,~

infinitesimal, de todo insignificante, equivalente aos miserávE;i~/ /.
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Item 6, da representação.
Ele tem o título de "Os tais documentos novos".

:,.....--.

Às vésperas da reunião deste Conselho, quando se presumia o
processo pronto - às vésperas da reunião de 31 de maio -, quando foi
lido aquele famoso relatório, que, pelo que se vê, precisou ser bastante
complementado. Lamentavelmente - e a essa hora- e com todo esse
tempo, lamento, mas é o mínimo que se poderia dizer para tentar fazer
um pouco mais informadas as opiniões de V. E~s, que estão decidindo,
daqui a minutos, sobre a aplicação de uma pena de morte.

Os tais documentos novos.
Às vésperas da reunião deste Conselho, quando se presumiu o

processo pronto, segundo intenção do seu Relator, hoje
demonstradamente inveraz, chegaram às mãos do Presidente Ramez
Tebet e do mesmo Ralator, Senador Jefferson Péres, docümentos
trombeteados na imprensa, como se fossem prova irrefutável da
participação do' Senador Luiz Estevão no desvio de recursos para a
construção do TRT de São Paulo.

Tais documentos, até por sua absoluta desimportância, não
merecem considerações outras, além daquelas já trazidas pelo Senador
Luiz Estevão, em seus pronunciamentos de 29 e 30 de maio, no
Plenário da Casa Legislativa.

Só para esclarecer, aqueles que querem dizer que a explicação <

foi complementada, assim o foi porque, na primeira delas, o SenadQt /<

Essa acusação da representação imputa ao Senador Luiz
Estevão a confissão de um crime de sonegação. V. Exas se lembram até
porque isso teve bastante espaço e, salvo engano, corpo seis na mídia
nacional.

Agora, há um parecer que diz que esse crime não aconteceu.
Mas esse parecer não consta do relatório submetido à..apreciação de V.
E~s na data de hoje. O respeitado ex-secretário da Receita Federal,
Professor Osiris Lopes, elabora esse parecer.

Relativamente às ligações, 900/0 delas foram criteriosamente
examinadas. Ou têm duração inferior a 30 segundos, caracterizando,
quando muito, mera tentativa de comunicação ou ocorreram
simultaneamente.

Naquela lista de ligações, tem assim: cinco ligações havidas no
mesmo dia, hora e minuto - cinco ligações - com zero segundo de
duração, do Juiz Nicolau dos Santos Neto ao Senador Luiz Estevão. A
intimidade era tanta que ele não precisa falar, não precisava nem ligar.
E ele conseguia ligar de cinco aparelhos ao mesmo tempo.
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por mera coincidência, às 18 horas, dia em que o Senador
Luiz Estevão está sendo julgado por V. Ex3s, que o Senador está sendo
indiciado. Talvez isso demore oito meses, um ano ou nunca aconteça,
mas foi divulgado às 18 horas do dia de hoje.

Analisem V. Exas. A conclusão dessa patifaria ficará à
consciência de V. Ex3s. O fato concreto é que a denúncia contra o
Senador Luiz Estevão nos famosos documentos da undécima hora até

não aconteceu. No máximo conseguiram em um
oalJelIUCt"lO de um suposto que também não
aconteceu.

O Senador Luiz Estevão está sentado e não está indiciado
nesse inauérito. Ao contrário, nesse meio o

Tribunal Federal, que também recebeu das mãos do
Procurador-Geral da a chamada prova irrefutável, no último
dia 7 de junho, julgando uma reclamação formulada pelos advogados do
Juiz Nicolau, porque ele não está presente, pretendia ele - o juiz Nicolau
- ser ver processar no Supremo Tribunal Federal para sair do foro de
São Paulo, do nó do furacão.

Uma estratégia de defesa legal do Juiz Nicolau seria dizer que
havia um inquérito no STF com os mesmos fatos de que estão me
acusando aqui em São Paulo. Então, o procedimento para isso é o da
reclamação. Poderiam mostrar ao Supremo estavam usurpando seu
dever de processar o Juiz Nicolau. S. estava sendo OfoceSlS8e20

mesmos fatos desse foi anunciado o
indiciamento, que ainda não foi feito e talvez nem até por óbice

que a defesa técnica cuide de oferecer a tempo e modo. O Juiz
Nicolau queria ser processado nesse mesmo inru IÓl"'lt.n

O Supremo Tribunal recebendo essa reclamação do Juiz
. manifestou-se das seguinte maneira:

"O STF nega reclamação ao Ex- Presidente do TRT de São
Nicolau de Santos Neto.
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal negou nOJe a

Reclamação nO 1. 420 do Juiz aposentado e Ex-Presidente do Tribunal
do Trabalho de São Paulo, Nicolau dos Santos que
ser processado e pelo juntamente com o

Luiz Estevão, do do Distrito Federal. Acusado de
envolvimento - Juiz Nicolau - no desvio R$169 milhões para a
construção do fórum trabalhista, Nicolau está sendo
Polícia Federal.

Durante o julgamento, foi voto vencido o Ministro Marco
que julgava procedente a reclamação. Os demais Ministros~

voto, consideraram inexistir conexão orobatória entre os

social, talvez desse para o cafezinho essa

esclarecer, porque o documento
t-JI UVIU\:;;;llvlas. As empresas do

SERViÇO DE COMISSÕES

Não se . ' .
por Procuradores de São

" menos

0,002250/0 do

Senador Luiz Estevão.
Otávio Gallotti diz à

Ministério .. Público.
cumprimento de varias e, o indiciamento.

fazia isso zelosamente. Até
estava ouvindo Fábio Monteiro de .

Assessoria da Polícia Federal no Distrito Federal
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o exame acurado do voto precoce de S. Exa, especialmente no que diz
respeito ao mérito.

O voto do eminente Senador Jefferson Péres, Relator do
processo, divide os fatos imputados ao Senador Luiz Estevão em fatos
anteriores ao mandato e fatos concomitantes ao exercício do mandato.

Vamos iniciar pelos fatos chamados anteriores..~o mandato.
Ao tratar em seu voto do que chama fatos anteriores ao mandato,

o Senador Jefferson Péres enfoca especificamente o que considera
indícios veementes de envolvimento do representado no esquema
fraudulento da construção do TRT de São Paulo, acrescentando a esses
"outros fatos" que demonstrariam "a freqüência com que o nome do
Senador aparece como suspeito de envolvimento em ilícitos penais,
acarretando graves danos à sua reputação, a ponto de perturbar o seu
desempenho parlamentar".

S. Ex3 acrescenta, ainda, para não deixar dúvida de que trata de
elementos que precedem a eleição, a transcrição literal do relatório.

"Cabe indagar se, por suspeito de tais práticas, o Senador é
passível de punição nesta Casa, considerando que os ilícitos ocorreram
anteriormente à conquista do mandato de que é detentor."

Mais adiante, o Senador admite que
"uma exegese literal - e são palavras contidas no relatório -, tanto

da Constituição Federal quanto da Resolução nO 20, parece indicar que
um Senador somente será punido internamente por atos
contemporâneos ao exercício do mandato."

Entretanto, atropelando a garantia da reserva legal e
desconsiderando o princípio geral de Direito que veda, em processos de
natureza punitiva, a analogia ou a interpretação extensiva em desfavor
do acusado, S. Exa propõe a este Conselho "interpretação'"menos
restritiva" das regras constitucional e regimental, como se fosse
admissível que se interpretasse norma constitucional de forma restritiva,
sugerindo entendimento de que

"fatos anteriores, pela sua gravidade, poderão refletir-se no
mandato e' suscitar punição na medida em que fere a dignidade da
instituição.

Produz assim S. Exa pérola na exegese da regra punitiva que há
de integrar seu currículo pelo resto dos seus dias, amaldiçoar o
fantasma dos juristas; mais do que tentar vencer a consabida vedação
da interpretação analógica e'm desfavor do princíp~o da reserva legal, S.
Exa criou no mundo jurídico, sob a rubrica geral "interpretação menos
restritiva", a punição "reflexiva" capaz de, contrariando as regras de
tempo e espaço, remeter à punição alhures fatos de antanho. É
absolutamente isso que propõe o relatório.
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7. Voto do Senador Jefferson Péres.

Vou passar esta parte da leitura ao Dr. Rogério Marcolini e volto,
em seguida, para as considerações finais.

O SR. ROGÉRIO MARCOLINI - Voto do Senador Jefferson
Péres.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)-- Quero só lembrar à douta
Defesa que, embora não tivéssemos marcado prazo, daqui a 25 minutos
completam-se duas horas de pronunciamento da Defesa.

O SR. ROGÉRIO MARCOLINI - Demonstrados, à exaustão, os
inúmeros vícios que conduzem à nulidade do processo, cumprede~

v

investigação penal que correm na Justiça Federal contra o juiz, por
sonegação fiscal e atos lesivos ao patrimônio de ordem tributária e 'o
inquérito em andamento, esse mesmo anunciado, hoje, às 18 horas, do
indiciamento que ainda não aconteceu, e talvez nunca aconteça, mas
está na memória de V. Exas. Não há, portanto, qualquer relação entre o
inquérito em andam~nto no Supremo Tribunal Federal, .contra o Senador
Luiz Estevão.

De acordo com o Ministro Celso de Mello, a possibilidade de
conexão, no caso, revela-se prematura, uma vez que o objeto das
investigações que apuram supostas práticas delituosas, envolvendo o
juiz e o Senador, cada um a se~ tempo, no seu lugar e a seu modo, são
fatos diferenciados.

Isso é uma manifestação do Supremo Tribunal Federal contra
tudo e contra todos. Todos viram os documentos trazidos à undécima
hora, evitados pelo relatório, até porque, se o relatório tivesse falado dos
documentos, tinha que falar nisto aqui, para ser completo. E aí complica,
porque não dá para associar.

a Supremo Tribunal Federal, até o momento, diz que não há
qualquer relação entre os fatos investigados, possivelmente atribuíveis
ao Senador Luiz Estevão, e aqueles da Justiça Estadual de São Paulo.
Não é a defesa técnica que está dizendo isso. Não é a defesa de fato do
Senador. Não é lamúria...

Portanto, a despeito das diatribes cometidas pela imprensa neste
caso e do Ministério Público, especialmente, é o próprio Supremo
Tribunal Federal que, mesmo reconhecendo dos tais documentos novos,
entende, com a serenidade, justiça e imparcialidade que lhe são
peculiares, que é prematuro estabelecer qualquer conexão entre a ação
penal, a que respondem o Juiz Nicolau dos Santos Neto, o empresário
Fábio Monteiro de Barros e as investigações sobre as empresas do
Senador Luiz Estevão. Aliás, as investigações são sobre as empresas.
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Por fim, em última tentativa de fazer valer a sua tese InVentiva, o
Senador Jefferson Péres não hesita em, de forma absolutamente
deselegante com o honrado e distinguido ex-membro desta Casa,
apensar trechos de parecer exarado pelo ilustre Senador Josaphat
Marinho no exame 'de admissibilidade e de representação oferecida
contra o Senador Ernandes Amorim, mencionando-osJo.ra de Ct"\nfovl-n

definindo com isso pretensa contradição e reduzindo o efeito da
do jurista em parecer que instrui os autos do processo ético-disciplinar
contra o Senador Luiz Estevão e que lhe era francamente favorável.

Não há, porém, opinião contraditória diversidade de
e pela forma com que se exprimiu o jurista. caso Ernandes
não tinha havido CPI nem encaminhamento das apurações ao Ministério
Público, com argüição de existência de fatos relativos às empresas que
se deviam examinar, como ocorrera quanto ao Senador Luiz Estevão.
Ademais, o Senador Ernandes Amorim pedira reiteradamente -

Senador Ernandes Amorim pedira -, como consta do parecer do
Senador Josaphat Marinho, que os fatos fossem apurados pelo Senado
Federal. Por isso, ele mesmo admitiu a investigação como essencial à
pesquisa plena da verdade e à própria defesa do Senador, a fim de que
se apure se há violação do decoro parlamentar.

Assim, votando apenas pela admissibilidade do processo sem
formular ou adotar acusação ou juízo de o Senador

uela oportunidade, não se
favoravelmente à cassação por fatos anteriores ao mandato. Muito
contrário. O parecer exarado pelo Professor Josaphat Marinho,
ocasião, em trecho propositadamente omitido
que as ações que concernem ao decoro parlamentar

de mandato devem ser, em tese, contemporâneas

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL A. SUPLEl\.1ENTO

Dessa sorte, é coerente o jurista Josaphat Marinho ao salientar
no parecer que instruiu o presente processo, a tese de descabimento do
processo para perda de mandato por fatos anteriores, que não têm as
peculiaridades daquele outro.

Como observa o Professor Josaphat ex-Senador e
integrante desta Casa,

l'inexiste o suporte fático, porque não houve conduta oar'lannerltar
contrária ao decoro da Casa. Tudo o que se alega é estranho ao
Senado e de data anterior ao exercício do mandato.

Se não pode configurar-se a hipótese do inciso 11 do art.
perda do mandato, como demonstrado, a do inciso VI
condenação criminal em sentença transitada em iulaado e ainda
sequer denúncia decorrente das averiguações da

que tece
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menos restritiva", título geral que
de S. Exa, invocada no relatório, confronta

exegese adotada mais respeitáveis
renomado constitucionalista José Afonso da

para quem
'la internret~~~n

mandato.
Senador LUIZ t:stevao, ê sançao ou pena" - e,
Ribeiro "forma distinção".

Justamente por constituírem exceção à regra de revoQabilidade
mandato é que as e o para a

deve observar o da estr
"-'UI UIe.'llll1~ o da reserva e do devido processo

sob o de que interna
o Senador Jefferson Péres busca em socorro à sua

precedentes da Câmara dos invocando o iuicIarrlenlto
Deputados Federais Jabes Rebelo e Hildebrando Pascoal. Ocorre

Drecedente~ em nada lhe favorecem, uma vez que mesmo S.
reconhecer que tanto um como

parlamentar foram afinal cassados em decorrência de atos praticados
respectivos mandatos.
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"Ao editar a Resolução nO 20 ao seu Regimento, gizou
indelevelmente a quebra do decoro ao desempenho do mandato do
Senador. A possível falta de decoro éngraza necessariamente no
exercício do mandato senatorial e é dele inseparável.

Logo, a apuração dos fatos anteriores ao exercício do mandato
compete ao Ministério Público FederaL" Conforme, aliás,. recomendação
recente da própria CPI do Judiciário, acatada pela Mesa do Senado, na
forma do art. 19 da Resolução nO 20, de 1993.

Por sinal, idêntico procedimento foi adotado por este Conselho há
poucos dias, há poucos meses, no caso de representação encaminhada
pela Mesa do Senado contra os Senadores Antonio Carlos Magalhães e
Jader Barbalho, respectivamente Presidente desta Casa e Líder do
PMDB. Naquela oportunidade, foi aprovada proposta do próprio Senador
Jefferson Peres, autor do relatório que sugere a cassação por fatos
anteriores ao mandato, e do sempre culto e atento Senador Amir Lando
de aplicar aos Parlamentares a pena de censura escrita apenas
relativamente aos fatos ocorridos no plenário desta Casa, acolhendo
deliberação da Mesa de submeter ao exame do Ministério Público todos
os demais fatos anteriores ao mandato, constantes de dossiês que
foram encaminhados por um e outro Senador.

Cumpre aqui transcrever passagem da proposta do Senador Amir
Lando, afinal aprovada por este mesmo Conselho que hoje vai julgar o
processo contra o Senador Luiz Estevão. Estas são palavras do
Senador Amir Lando, votadas e aprovadas por este Conselho:

"Srs. Senadores, ao menos no rol das denúncias que nos foram
apresentadas naquela sessão, os fatos são pretéritos. E não se pode
estabelecer nexo causal com vantagem extraída ilicitamente do
exercício do cargo, nem - como quer a Constituição - que tenha havido
abuso das prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso
Nacional.

Em conseqüência, quanto a essa documentação, ninguém melhor
que o Ministério Público, como titular da ação penal - se crime houver,
trata-se de crime comum-, para tomar as providências, diligenciar,
formar a prova, constituir a prova necessária para, se for o caso,
denunciar e punir eventuais culpados.

Longe de qualquer prejulgamento, entendo que ninguém melhor
do que o Ministério Público, nessa circunstância, poderá examinar esses
fatos pretéritos que não estabelecem entre o mandato e eles um nexo
causaL" -

Essa foi a proposta aprovada por este Conselho em julgamento
recentíssimo. Portanto, não é verdade, como diz o relatório, que sobre a '
hipótese não haja precedente no Senado Federal. Há, sim, esse
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Como se diz, o Procurador-Geral da República que prometia
denúncia eminente até agora nada fez.

O venerável ex-Senador complementa, asseverando que:
"Imaginem-se em situação como a do Senador .Luiz Estevão, que

não é acusado de nenhum ato desprimoroso no exercício do mandato,
que ele não venha a ser denunciado ou condenado em_QÇ)nseqüência do
apurado na CPI. Digamos que ele não venha a ser denunciado - até
aqui não foi -, porém sofra precipitadamente a punição política. Perderia
o mandato sem receber sanção penal num quadro em que os fatos
contra ele apontados' são anteriores ao exercício das funções de
Senador e a elas estranhos, pois relacionados a seu status de
empresário."

Esse quadro não mudou, sendo que, a propósito de supostos
fatos ocorridos no Senado, mais adiante se tratará.

Oportuno ressaltar que o voto do Senador Jefferson Péres não
atentou e, ao não atentar, suprimiu ao conhecimento deste Conselho o
parecer do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-Ministro da
Justiça e ex-Senador desta Casa, Paulo Brossard, referido na defesa
inicial e que demonstra, à saciedade, que somente fatos
contemporâneos ao mandato autorizam o processo de cassação.

Diz o Ministro Paulo Brossard:
"O Regimento é a lei do Senado. À luz do Regimento Interno e do

Código de Ética e Decoro Parlamentar, os fatos que podem ensejar o
processo de perda de mandato de falta de decoro parlamentar hão de
ser contemporâneos ao exercício do mandato senatorial."

Prossegue o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal:
"Com efeito, o art. 1° da Resolução nO 20, de 1993, invocado pelo

prestigiado parecerista, informa que, no exercício do mandato, o
Senador atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às
contidas neste Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares
nele previstos."

Vale ainda reproduzir a seguinte passagem do parecer do ex..
Ministro da Justiça, Paulo Brossard: -.

"Nem o Regimento Interno, que se limitou a reproduzir a
Constituição, nem a Resolução nO 20, que trata especificamente do tema
da falta de decoro e da ética parlamentar, estende seu alcance além do
mandato, do tempo do mandato e do seu exercício.

Pela norma regimental, expressa e reiterada, a quebra de decoro
parlamentar só pode dar-se pelo Senador enquanto Senador. A
contemporaneidade entre o fato e o exercício do mandato é necessária
e inarredável.· ;(),t! '

Prossegue o ex-Ministro: .i ij'JN ..

{/
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referido, o Distrital Luiz Estevão, sequer -Senador
apenas recém-efeito Senador, não havia sido diplomado. Pior: o

Fassarella sequer havia sido indicado Sub-Relator da
Comissão Mista de Orçamentos, o que somente aconteceu em 19 de
novembro daquele ano.

em resposta à consulta do Senador
sua versão de modo a adequá-Ia à tramitação da proposta

orçamentária de 1999.
petista afirma que havia sido

primeiramente no dia 10 de, janeiro do corrente, domingo, quando não
, tendo autorizado eu assessor a receber o Senador

eleito. Dois dias depois, em 12 de janeiro, o Senador Luiz Estevão o
teria procurado pessoalmente, para tratar de recursos para a Justiça do
Distrito Federal e, segundo afirma a testemunha infiel, para as obras do
TRT de São Paulo.' Portanto, o Senador Luiz Estevão o teria procurado
duas vezes, no dia 10 e depois no dia 12 de janeiro deste ano.

Conforme essa nova versão construída pelo petista FassareI/a, os
dois contatos do Senador eleito Luiz Estevão teriam ocorrido antes da
aprovação do relatório setorial do Poder Judiciário, em 13 de janeiro de
2000, daí a sua relevância.

Ocorre: todavia, que o Senador Luiz Estevão, após ter se
vigorosamente na campanha de disputadíssimo segundo

turno entre o atual Governador, Joaquim Roriz, e o candidato
Cristovam empreendeu viagem ao exterior logo após a posse
de seu correliaionário, em companhia de sua esposa e filhos.

o Senador Luiz Estevão deixou o País a 1h1Omin da
IIICUI U~CUG1 do dia 2 de janeiro de 2000, em jato particular prefixo PT
001, conforme registros da Polícia Federal, com destino aos Estados
Unidos da América, como atesta o Comandante Eduardo Fabiano
....., ....u , ..""', ........ retornando ao Brasil somente em 13 de janeiro de 2000,
conforme' declaração obrigatoriamente entregue à Receita Federal

do reingresso em Território Nacional. E mais: o
de Aviação Civil confirma esse em que o

Senador esteve fora do País.
Portanto, a menos que o Senador tivesse o dom da ubiqüidade

ou do deslocamento astral (ou virtual, para usar de contemporaneidade),
seria impossível que estivesse pessoalmente com o Deputado e seu
assessor respectivamente nos dias 12 e 10 de janeiro deste ano, como
mentirosamente afirmado. Nessas datas, o Senador Luiz
fora do País.

este Conselho no il dl"1~Mt"loi"'ltrl

com Igual isonomia e
A+; ..... "" ....Ii~'"'iD"\I;I"'I""'l1" instaurado contra

aos chamados

SERViÇO DE COMISSÕES
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Paulo. Não o fez na condição de lobista de empresa privada - e seria
absurdo supor que o fizesse justamente junto a correligionário de seus
maiores adversários -, mas na defesa legítima dos interesses do povo
do Distrito Federal, que, com mais de 460 mil votos, já o havia eleito seu
representante no Senado Federal. Pretendia, com esse encontro,
assegurar destinação de verba no Orçamento da..._União para o
funcionamento dos Juizados Especiais de Brasília, criados a partir de
previsão constitucional, especialmente para aproximar a Justiça de seus
jurisdicionados. Agiu, portanto, no legítimo exercício de suas atribuições
políticas e não como lobista de interesses de terceiros, atividade, aliás,
não regulamentada no País, a despeito de profícuos estudos do Vice
Presidente Marco Maciel.

Tais fatos podem ser comprovados com a leitura de declaração
de 2 de junho de 1999, subscrita pelo Dr. Silvano Bonfim, Secretário
Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que
confirma o comparecimento do Senador Luiz Estevão àquele Tribunal
em 13 de janeiro de 1999, atendendo a convite de seu Presidente, o
Desembargador Hermenegildo Fernandes Gonçalves, para a reunião à
qual também esteve presente o Desembargador-Corregedor Lécio
Rezende da Silva.

Aqui, a transcrição dessa certidão, que lerei para V. Exas _
correndo o risco de ser mais uma vez cansativo, mas porque não consta
do relatório do Senador Relator.

Diz a referida certidão:
"Naquela reunião, foi transmitida ao Senador Luiz Estevão a

preocupação fundamental da administração do Tribunal de Justiça, que
consistia na sustentação da eficácia do art. 36 da Lei nO 9.692, de 27 de
junho de 1998, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do
orçamento de 1999, que conferia prioridade à destinação de recursos
para o funcionamento de 60 Juizados Especiais - mais de 30 deles na
dependência da construção de sedes em cidades do Distrito Federal,
alocando, para essa finalidade, recursos setorialmente remanejados de
projetos não-recomendados pelo Tribunal de Contas da União, a
exemplo da nova sede do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal
Regional do Trabalho da 2a Região de São Paulo, cuja liberação de
recursos acabou vedada na forma indicada pelo art. 5°, § 2°, da Lei
Orçamentária Anual."

Ou seja, o Senador Luiz Estevão procurou o Deputado Fassarella
não com pleito em favor da obra do TRT de São Paulo, mas em favor da
Justiça de Pequenas Causas de Brasília, pedindo justamente o
contrário, que as verbas que inicialmente seriam alocadas para

Junho de 2000

SENADO FEDERAL

Secretélria - Geral da Mesa

SC- 63 _«;;-'P N.0-1..-.J3.L
14.06.2000 fia. 2- gt)'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL •SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

Os documentos que comprovam a viagem do Senador Luiz
Estevão vieram a público por intermédio da imprensa, logo após a
chegada aos autos da versão inverídica do Deputado Fassarella.

Flagrado o Deputado na mentira, seu assessor respondeu a este
Conselho com nova versão para o fato, a terceira: instado pela defesa a
confirmar a versão' do Deputado, o petista Fábio Chaves Holanda
"confirmou os termos do ofício" do também petista Fassarella, eximindo
se de "confirmar com precisão as datas" em que teriam se dado os
encontros com o Senador Luiz Estevão, sendo certo apenas que o
primeiro deles ocorreu - tal qual a canção - "em um dia de domingo".

Entretanto, mais uma vez a nova versão não socorre ao
obsessivo intento acusatório. Afinal, nos dois primeiros domingos de
janeiro de 1999, dias 3 e 10, o Senador Luiz Estevão, conforme já
demonstrado, esteve ausente do País. Restariam, portanto, somente os
dias 17, 24 e 31 de janeiro de 2000. Como o encontro teria~e dado em
janeiro, elimina-se de logo o dia 31, pois, se um teria se dado num
domingo e outro dois dias após, e os dois encontros teriam se dado em
janeiro, se fosse no dia 31, o outro já seria em fevereiro. Então, tiramos
o dia 31. Logo, o contato com o Deputado petista somente poderia ter
ocorrido nos dias 19 ou 26 de janeiro de 2000, após aprovado não só o
Relatório Parcial do Poder Judiciário, em 13 de janeiro de 2000, mas
também o próprio Relatório Final do Orçamento, em 17 de janeiro de
2000.

Seria de todo ridículo acreditar que o Senador eleito Luiz Estevão
fosse procurar justamente membro de partido político que lhe faz dura e
encarniçada oposição e que fora por ele recentemente derrotado nas
urnas para pleitear verbas em favor de obra já então questionada no
Tribunal de Contas da União e, pior, depois de já votado o Relatório
Final do Orçamento!

A hipótese é risível.
Ademais, inquiridos por ofício os Relatores Gerais e os

Presidentes da Comissão Mista de Orçamento entre os anos de j 995 a
1998 - Senadores Renan Calheiros, Ney Suassuna, Carlos Bezerra e
Gilberto Miranda, Deputados Iberê Ferreira e Aracely de Paula, Ministro
do Tribunal de Contas da União Humberto Souto e Ministro do Meio
Ambiente José Sarney Filho -, todos negaram tivessem sido procurados
pelo Senador Luiz Estevão com qualquer pleito em favor da obra do
TRT de São Paulo.

Por fim, como já se disse o tempo todo, o Senador Luiz Estevão
não nega que tenha procurado o Deputado João Fassarella, um ,
integrante de partido político que lhe faz oposição na política regional,
para tratar de interesses da Justiça do Distrito Federal e não de S-
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comunicação telefônica e de suas empresas pela imprensa, além de
outros dados também objeto de sigilo, transferidos à Comissão
Parlamentar de Inquérito, de natureza fiscal e bancária, que cheoaram
ao seu conhecimento através da mídia.

Tratava-se, portanto, de iniciativa revestida de
defesa de interesses legítimos e juridicamente protegidos.

:ntrQt'::)ntn '::)IQga-se que

do referido documento, razão
reunião para tratarem do tema.

de ocorreu, inclusive com a
Senador Luiz Estevão, convidado Presidência da do V UU1....1cu lU.

Nela foram discutidos o vazamento de informações e o 1"\,;1\,,4"11111,",1 III.Y

formulado pelo Senador. Desfeitos os eventuais mal-entendidos e
tomadas as para garantir a preservação do
documentos e informações repassadas à CPI, o próprio Senador Luiz
Estevão, voluntariamente, retirou o requerimento que havia formulado.

Essa é a narrativa serena dos fatos, corroborada pelos
testemunhos de servidores deste Senado ouvidos por este
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Esses testemunhos também não foram traduzidos no relatório
apresentado a este o que nos leva a ter qüe
a V. Exas a leitura de algumas passagens desses dec>oinnentos.

os servidores Luiz Cláudio de Francisco Naurides
Barros e Dulcídia Ramos Calha0 negaram, em seus testemunhos a este
Conselho, que tivessem sofrido ameaças ou mE?smo que se tivessem
sentido pressionados ou, de modo, constrangiefos por atitudes do
Senador Luiz Estevão.

O servidor Francisco Naurides de Barros
categoricamente, em seu depoimento que, em momento
pessoalmente

uameaçado Senador Luiz i-.,;;iI""YQV,

membro da Comissão,

Do mesmo a servidora Dulcídia em à
indagação da Defesa se, em algum momento, teria sido ameacada ou
intimidada pelo Senador Luiz Estevão, respondeu convicta:

de forma
Finalmente, o servidor Luiz Cláudio de que trouxe talvez o

depoifrlento mais elucidativo a esta Comissão e que já coordenou
Assessoria de tantas CPls desta Casa Legislativa,
fora ou se sentira ameaçado Senador Luiz "O~t"\A"'Ir'I...tOI I

alto de sua experiência e característica altivez:
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é lamentável é que o Fassarella tenha se
aoroveitado de fato real para deturpá-lo e acrescê-lo de condimentos

criando versão fantasiosa e com o de
ao interesse na Senador Luiz Estevão.

essas frouxas e sem base não
processo de de mandato por auebra de decoro
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mais nenhum tipo de constrangimento por parte do grupo que ficou
trabalhando comigo."

Portanto, não houve qualquer ameaça ou pressão sobre os
servidores, mas, sim, a preocupação coletiva com o vazamento de
informações, principalmente aquelas provocadas por interesses de
desafetos políticos e opositores do Senador Luiz Estevão.

Insistir na tese da ameaça é não só tola obstinação, mas,
principalmente, inominável deselegância com dois Parlamentares
integrantes desse Conselho, o Senador Presidente Ramez Tebet e o
Senador Paulo Souto, então respectivamente Presidente e Relator da
CPI do Judiciário, que teriam estado presentes à tal reunião com os
servidores do Senado. Afinal, não há qualquer menção ao fato no
relatório da CPI do Judiciário} e não se tem notícia de que os nobres
Parlamentares tenham recomendado a adoção de qualquer providência
contra o Senador Luiz Estevão, o que, por certo, teriam feito se
verdadeiro o fato.

Muito pelo contrário. A única providência concreta adotada, a
partir da reclamação do Senador Luiz Estevão, e não de queixumes dos
funcionários, foi, como já se disse, a nomeação do Senador Geraldo
Althoff guardião dos documentos sigilosos à disposição da CPI do
Judiciário, o que, mais uma vez, confirma a legitimidade e pertinência
daqueles reclamos.

Entretanto, insiste o Senador Relator na invectiva de que os
meios pelos quais agiu o Senador Luiz Estevão "soaram como ameaça"
e que o mesmo - absurdo dos absurdos! -:

"querendo ou não, criou um clima de tensão e intimidou
funcionários de uma CPI que já o apontava como um dos suspeitos."

O Senador Relator forma sua convicção a partir do depoimento
do perito da Polícia Federal José Marcion da Silva, colhid6 na reunião
de 9 de abril, deste Conselho.

O perito Marcion, que informa ter-se afastado fisicamente do
Senado, e não da Comissão, não da CPf, em determinado momento - e
diz que se afastou por "falta de condições técnicas para a realização do
seu trabalho", continuando a prestar assessoria à CPI - afirma que o
requerimento formulado pelo Senador Luiz Estevão foi "encarado como
uma pressão".

Entretanto, quando instado a socorrer-se de seus conhecimentos
jurídicos - afinal trata-se de um policial federal - viu-se forçado a
reconhecer que os termos do requerimento do Senador Luiz Estevão se
referiam a um direito assegurado constitucionalmente.

O destemido, esse valoroso Marcion, disse ainda que servidores
se sentiram ameaçados com o requerimento. Mas, quando indagado s~,.
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"De forma nenhuma. Se isso tivesse ocorrido, eu pediria
demissão do meu cargo. Tenho os .meus cabelos brancos, 25 anos de
trabalho, nunca levei desaforo para casa e não vai ser agora que iria

levá-lo".
Ainda a propósito de todo o episódio, o servidor Luiz Cláudio de

Brito foi claro ao afirmar que embora na época realmente_ tenha havido
"um constrangimento porque os assessores nã'o entenderam a

atitude do Senador, a verdade é que, depois da reunião, ficou
constatado que nada mais do que um mal-entendido havia ocorrido."

Palavras do Sr. Luiz Cláudio. E o próprio servidor Luiz Cláudio
esclarece o motivo de todo o mal-entendido:

"O Senador Luiz Estevão tinha informações de que os
funcionários que trabalhavam, que estavam tendo acesso aos
documentos sigilosos faziam parte do Gabinete do Senador José
Eduardo Dutra e das Lideranças do PT. Então, isso trouxe uma certa
preocupação a ele, que, por isso, entrou com esse requerimento".

Quem diz issà é o Sr. Luiz Cláudio, servidor desta Casa.
A preocupação se justificava porque, no dizer desse mesmo

servidor
"algumas matérias foram publicadas em alguns jornais, como o

Jornal do Brasil, com fotos de alguns documentos."
E pros~egue o servidor Luiz Cláudio:
"Toda a Assessoria, a partir daquele momento, ficou receosa de

acontecerem outros vazamentos e, no futuro, sermos processados".
Realmente, por que não? "Se a guarda era principalmente da minha
responsabilidade..." - dizia o servidor Luiz Cláudio - "...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" - palavras do servidor Luís Cláudio - "esses
vazamentos poderiam vir a ocorrer novamente

l1

•

Essas suspeitas de vazamento levaram o Presidente daquela CPI
do Judiciário, hoje Presidente deste Conselho, a nomear o Senador
Geraldo Althoff espécie de guardião dos documentos sigilosoS
transferidos àquela Comissão, tarefa da qual S. Exa se desincumbiu com
extraordinário denodo e rara competência, pondo fim a qualquer

celeuma.
Parou o vazamento: acabou o problema. É o que diz Luiz Cláudio

de Brito em seu elucidativo testemunho:
"Logo após as atitudes tomadas pela Presidência e pela

do Senador Geraldo Althoff} essas questões foram sanadas e não
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Por o homicida não pode ser ameaçado de ser .preso. Isso
não é uma ameaça. Isso é a pena justa para o seu crime. Finalmente,
não se diga, como faz o Senador Relator, à falta de melhores
argumentos, que, embora legítimo o propósito do Senador Luiz
o meio por ele escolhido para fazer cessar a divulgação de informações
sigilosas foi impróprio, quando o correto seria recJamar e
providências exclu~iv~m~ntQ ao Presidente e ao Relator da CPf do

que essa próv~dência sugerida
relatório foi a primeira adotada pelo Senador Luiz estevão, ainda em
de junho de 1999, por intermédio do Ofício nO 547, de 1999,
Senador Ramez Tebet, então Presidente da CPI do Judiciário.
teor do ofício:

"Sr. Presidente, para minha estranheza, no dia 10 do corrente
a imprensa nacional veiculou ter a CPI do Judiciário identificado

algumas ligações do telefone celular do juiz Nicolau para os números
eventualmente usados por mim em Brasília.

No mesmo dia, dirigi-me à coordenação da CPI solicitando que
me fornecessem as datas dos telefonemas, os horários e sua ......... '.... v ..........

os funcionários da CPI que não
Olspurlnam desses dados, já que encontravam-se em listagens não-
matQn~etlc:as, acondicionadas em caixas .de papelão, não

momento, uma análise daqueles documentos.
A situação acima é absurda e
Isso já era o requerimento do Senador Luiz Estevão oferecido ao

Presidente da CPf à época.

"A Telesp, ao transmitir o sigilo telefônico à o fez nos limites
da legislação vigente, e tal deveria ser o procedimento da Comissão.
caso presente, as informações foram ilegalmente passadas a ten:en"os.
não estando disponíveis para as partes envolvidas e não teriam sido
sequer analisadas.

((Diante de tais
minha perplexidade.

Conforme já declarei à Imprensa e ao Plenário do Senado
as empresas de que participo mantiveram alguns negócios com
Inca'-

Nenhuma dessas transações... "
E segue. Podemos passar direto para o final.
O Senador discorre sobre os seus argumentos de defesa e

ao final:

"A CPI criada para Investigar irregularidades no Poder JUCIIClcino,
ao dar publicidade das transaCÕF:~ comerciais e financeiras mantl(j.a$l!l

... , ..... 1"". lÓr outro

1'i1e"""I""f'\~1'\ no

são
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A título de considerações finais, cumpre apenas rememorar a
advertência que já se fazia ao fim da defesa prévia apresentada pelo
Senador Luiz Estevão, retomando os princípios orientadores do

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DEFESA

Quero sublinhar categoricamente, junto à mente e especialmente
ao coração de V. Exas, que o que se está discutindo aqui são seis anos
e meio de mandato de um Senador da República, desta Casa
Legislativa, a Corte Judiciária mais alta do País. Esses seis e anos e
meio significam, se a matemática não me falha, e fui prjv~legiado talvez
na oratória do Direito, modestamente, mas melhor---na matemática,
cinqüenta e seis mil cento e sessenta horas. A Defesa não está e não
vai consumir mais do que meio milésimo disso por enfadonho. Está
sendo extensa, gastando esse meio milésimo do número de horas que
se pretende cassar, decretando a pena de morte de um Senador da
República - pois o Senador deixa de existir, acolhido o Relatório - não
deslustra e não desprestigia - e vou concluir com a leitura - a ênfase
com que esta defesa técnica se atira a estes argumentos. E as
referências e os sublinhados, as agremiações partidárias ou pessoas
são frutos da defesa dÇi causa que comove, da causa boa.

De igual maneira e com igual ênfase, esta defesa técnica já
militou em favor de inúmeros líderes regionais e nacionais do Partido
dos Trabalhadores.

Com o mesmo empenho, e desde que em boa causa, esta defesa
técnica já defendeu inclusive o Presidente Nacional do Partido de S. Exa,

o Sr. Relator, e' certamente usando os mesmos adjetivos e a mesma
contundência. Portanto, não há nenhuma questão pessoal com relação
a relatores e integrantes de partidos, e muito menos com relação a
partido.

O que emociona é a causa boa. E a causa boa do advogado é
enfrentar o injusto. E o que estamos vivendo aqui é uma injustiça
desmesurada. Jogar nas mãos de V. Exas a responsabilidade de
apreciar um relatório que não é completo e que obriga a defesa a exauri
losl não é correto com a defesa. Jogar nas mãos de V. Exas um
processo imperfeito, que começou errado, tudo que dissemos desde o
início não pode conviver com a consciência de V. Exas. V. Etts têm o
dever cidadão de responder não aos eleitores mas à Nação brasileira
inteira, cada um de vós. E todos, como dizem os vários Senadores,
estão de olhos nesta sala. O que se está discutindo é uma cassação
violenta e virulenta de um Senador da República.
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pela empresa construtora do fórum paulista com o grupo empresarial do
qual sou acionista ingressa em matéria alheia ao seu objetivo definido,
com gravíssimas conseqüências para a imagem das empresas e
desgaste da minha reputação política, confundindo perante a opinião
pública o mandato do Senador da República, iniciado há quatro meses,
com relações comerciais regulares entre empresas,. ocorridas em
momentos. anteriores à minha posse.

Recentemente, a divulgação de cheques que evidenciam a
existência de transações entre a empresa responsável pela obra
questionada e o grupo do qual sou acionista causou a· este último
grande desconforto, decorrente da ilegal exposição de seu sigilo
bancário e do tema de outros negócios ilícitos estampados na imprensa
de todo o País, sugerindo a existência de irregularidades.

Não é demais enfatizar que as empresas de que sou quotista ou
acionista não são objetos de investigação, quer porque não realizaram
ou participaram, de qualquer forma, da referida obra. Ressalte-se, por
oportuno, que a CPI está obrigada, por lei, a guardar sigilo das
informações que lhes são fomecidas pelo Banco Central do Brasil, por
outros estabelecimentos de crédito, ou que importem na r~velação da
intimidade de pessoa jurídica ou física, consoante dispõem os arts. 5°,
inciso X, da Constituição Federal, art. 2° da Lei nO 1.579/52 e art. 38, §
30, da Lei nO 4.595/64. É imperioso assinalar que uma casa de leis como
o Senado Federal tem o dever primeiro, que a todos se· impõe, de
guardar fiel observância à Constituição Federal e às leis que elabora,
sob pena de se constituir exemplo nada dignificante, como se estivesse
a dizer à sociedade que as leis existem mas não devem ser cumpridas.

Avista do exposto, solicito a V. 8(ll a adoção de providências no
sentido de impedir que informações protegidas por sigilo sejam
divulgadas a público, a fim de evitar, dessa forma, a ocorrência de
prejuízo irreparável a pessoas que não estão sendo objetivo de

investigação por parte da CPI."
Portanto, o Senador Luiz Estevão fez sim requerimento dirigido

diretamente ao Presidente da CPI pedindo diligências: Portanto, não é
veraz que tenha agido por modo impróprio. Agiu de modo próprio, agiu
pelos modos que a lei lhe assegurava e lhe colocava à disposição para
preservar seus direitos e garantir aquilo que a Constituição lhe

assegura.
Vou devolver ao Or. Felipe Amodeo para as considerações finais.
O SR. AMODEO - Prometo ser rápido. Vou passar às

considerações finais. E vou poupar V. 8(lls da leitura dos pedidos finais, .
porque são textos meramente jurídicos e já explicados até na minh .,

primeira alocução.
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imposta conforme a lei vigente e não como resultado da vontade de
momento de uma ocasional maioria.

Peço a atenção especial de V. Exas para este aspecto. O respeito
a esse princípio preserva mais do que a irrevogabilidade do mandato
eleitoral, mas também, e principalmente, o direito da
dissidência. Renunciar à sua aplicação significa criar
precedente que, no poderá permitir que as forças majoritárias do
Congresso, amparadas apenas em sua vantagem numérica. venham a
cassar arbitrariamente o mandato daqueles que lhe
sistemática ou que simplesmente ousem dissentir em matéria de seu
interesse. Esses, são limites precisos, fronteiras bem definidas
que, uma vez ultrapassadas, dificilmente poderão ser novamente
demarcadas.

Esses são limites precisos, fronteiras bem definidas que, uma vez
ultrapassados, dificilmente poderão ser novamente demarcados, Srs.
Senadores da República. De um lado, impera a legalidade e a justiça. de
outro, o arbítrio e a opressão. A legalidade acolhe e protege a todos
têm razão e responsabiliza e pune aqueles que não a têm. O
não poupa ninguém. a esse Conselho de
se defrontar com processo de tal natureza,
anos vindouros. trilhará o Senado Federal.

diz se ultrapassadas as questões preiludicíais,
ultrapassadas as e as questões, se V. Exas conseguem
conviver harmoniosamente com suas consciências, dizendo que as
questões levantadas Defesa não existem, são fantasmas
àqueles trazidos no relatório de S. Exa, se essas questões de
absolutamente técnica, colocadas com clareza e linearidade, à luz do
bom Direito, assinam e atestam que este processo é bom, reoular e

para ser julgado, V. Exas podem conviver com um SIM.
se tiverem dúvida com relação a qualquer· uma das
preliminares, a consciência de V. Exas impõe um "não" nesse voto único.

De outra maneira, acolhidos o requerimento da Defesa e o
recurso simultaneamente apresentados, V. Exas poderiam até votar para
que os "fantasminhas" tenham de prestar depoimento. Ouçam-se os

dêem-se cara a eles, monte-se a
acusação, complete-se o relatório, volte-se o processo e julguem-no

Podem pelo processo de sonegação fiscal que não
está nos autos. Façam um ofício ao Supremo Tribunal Federal, que não
fica longe e responde no dia seguinte.

O processo está pronto para ser julgado? Não! Não está
O que está pronta é a satisfação de ter atendido ao único mandamento
que conduziu o processo até onde chegou: a pressa obcecada.

SENADO FEDERAL
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mandato _e_leitoral constitui
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fundamentos tão caros
no seu

ca~;salcão de mandato de Senador da r\ClJUL/Ill.J(;(,

o deste Conselho.
fazê-lo como um alerta à preservação das lnS1:ltUlCOE~S

democráticas, tão duramente conquistadas após anos de arbítrio e
franco cerceamento às liberdades oolíticas.
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chamado de Senador José Eduardo Dutra, não apenas por sermos
ambos Eduardo mas também por comungarmos os objetivos comuns
para o Brasil.

Minha questão de ordem refere-se ao fato de o advogado de
defesa, Or. Felipe Amodeo, por volta das 20h18min, novamente
reiterado às 22h01 min e enfatizado às 22h12min, ter_~firmado que foi
pedida pena de morte do Senador Luiz Estevão.

Sr. Presidente, ninguém pediu, nem po~eria. Q. DL Felipe
Amodeo é um especialista, conhecedor que enf$tizou o aspecto de
conhecer tão bem, e aqui o demonstrou, a Constituição, onde, no seu
art. 5°, inciso XLVII, alínea "a" afirma que no Brasil não se permite a
pena de morte, salvo em caso de guerra, ainda que estejamos em
guerra, no sentido figurado, contra a corrupção - quando falo estejamos,
falo dos 81 Senadores, incluindo neles o Senador: Luiz Estevão e, por
estarmos representando todos os brasileiros, incluo o meio milhão de
eleitores do Senador Luiz Estevão e o Dr. Felipe Amodeo - não estamos
pedindo a pena de morte de quem quer que seja, muito menos a do
Senador Luiz Estevão.

Era essa a questão de ordem, uma solicitação, para que haja o
esclarecimento. Pode a até ter sido uma força de expressão, mas, como
estamos aqui querendo atender ao que diz a Constituição, não estamos
pedindo a pena de morte do Senador Luiz Estevão ou de qualquer
brasileiro ou ser humano. Aliás, sou muito contrário à pena de morte, Sr.
Presidente.

O SR. (Ramez Tebet) - Não foi propriamente uma
questão que V. Exa levantou. Questão de ordem .. diz respeito ao
Regimento. V. Exa fez uma manifestação de mérito, e a Mesa não
precisa responder.

Acredito que todos concordem que, no Brasil, não existe pena de
morte, inclusive a Defesa também concorda com isso. Não falo pela
Defesa, mas se tratou de força de expressão. De qualquer forma, é
válida a afirmação de V. Exa no sentido de reafirmar que, realmente,
neste País ainda não existe pena de morte, embora a violência sempre
crescente nas ruas deste País possa levar à adoção da pena de morte.

Declaro suspensa a reunião. Interromperei nossos trabalhos por
cinco minutos.

(Suspensa às 22h17, a reunião é reaberta às 22h37.)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está reaberta a reunião
Convido os Srs. Senadores a tomarem assento, porgentif~
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pavoroso de que essas acusações - que não são subsidiadas em fatos
e que não suportam essa análise como V. Exas viram agora, talvez no
maior tempo e com a maior organização técnica que se possa ter
apresentado como defesa -, o medo de que esse fantasmão industriado
pelos fantasminhas do relatório do Senador Jefferson Péres se
dissipem, se esclareçam e tomem forma definida e essas acusações se
mostrem visivelmente improcedentes, como pensa a Defesa ter
mostrado a V. Exas.

Se V. Exas puderem ultrapassar as questões preliminares e achar
que é tudo juridiquês, filigrana da defesa, pequenas bobagens de quem
lê e gosta da Constituição da República, V. Ex"s não conseguirão votar
favoravelmente ao relatório no mérito porque ele reporta a fatos
anteriores ao mandato - V. Exas assumiram o compromisso com o mais
recente julgamento desta Casa nesse sentido - ou fatos posteriores ao
mandato que não sobrevivem sejam de ameaça sem os fantasmas, o
outro posterior, o que só se suporta no mentiroso - me assegura
a imunidade judiciária de afirmá-lo - depoimento do Deputado João
Fassaretla.

Essa é a defesa técnica. O pedido é a forma jurídica da
colocação que acabei de fazer. A defesa técnica encerra a leitura e
apresentará a V. Exas os documentos, tentando economizar não só o
tempo da defesa, mas especialmente o de V. Exas a quem a Defesa
seguramente não quer exaurir nem molestar, até porque V. Exas
decidem a aplicação de uma pena de morte daqui a meia hora. A
Defesa quer ser a mais simpática possível, lembrando sempre que não
está gastando meio milésimo do que aqui se pretende subtrair do
Senador Luiz Estevão, que são 56.160 horas de mandato, que é o
respeito ao voto de 500 mil brasileiros, o respeito a 160 milhões de
brasileiros que, sabendo ler ou não, acordam acreditando que este País
tem uma Constituição respeitada pelas autoridades públicas,
especialmente desta Casa Legislativa. (22 horas e 14 minutos)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores,
concederei a palavra ao Senador José Eduardo Dutra. Logo a seguir,
quaisquer outras questões de ordem poderão ser formuladas após o
intervalo de cinco minutos que será concedido pela Presidência, que vai
interromper os trabalhos, a fim de que;· na sala ao lado, os Srs.
Senadores possam tomar uma água ou um café.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) '- Sr. Presidente,

Senador Ramez Tebet, também me sinto honrado por~e
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empresa acusada de desviar dinheiro do TRT de São· Paulo". Isso
aconteceu numa sexta-feira, num sábado e num Na seçlunda-

fui ao plenário do Senado Federal oferecer as minhas eX~)lIcac()es

sobre o assunto, embora nem eu nem nenhum dos jornalistas que
tivessem divulgado as notícias tivessem tido, até momento,
acesso aos documentos que embasavam essa acusação terrível de

seria dono de 900/0 das ações da empresa construtora e, se
fosse, seria obviamente o principal responsável
cometidas.

No dia seguinte, de posse dos documentos
Ministério Público e entregues ao Supremo Tribunal
Presidente da Comissão, ao Relator do Conselho de t::tJca e
Presidente do Senado, pude examinar melhor os documentos e
completar a explicação que iniciara na segunda-feira.

vemos publicado num jornal a ata de
1-1111-'1 \;J.;)Ç4 Incal Incorporadora, que seria responsável, mais
construção da obra do Tribunal: "Ata da Assembléia Geral, realizada em
19 de fevereiro de 1992" e aqui a lista de subscrição do social:
"900 ações da IncaJ Alumínio e 100 ações do GruDo de
Barros".

Em seauida, temos o contrato realizado, um dia entre o
Monteiro de Barros e a Incal em que a Monteiro

transfere de suas ações ordinárias para a Incal
InCl:Jrpl:Jralçoes, e a Incal Alumínio transfere as suas 900 ações para a
Monteiro de Barros. No dia seguinte, 21 de ocorre esse
contrato em que a empresa Monteiro de que havia comprado
essas ações no dia anterior da Incal transfere para o
OK 900 ações ordinárias da empresa Incallncorooracões.

Precisa ser dito, em primeiro
empresa. O capital da empresa era de
preço de hoje. Falei em reais.

Em seguida, nós temos, junto com os documentos trazidos
Ministério Público, uma carta enviada ao Monteiro de
assinada por mim, no mesmo dia 21 de fevereiro de

"Através da presente, a empresa Grupo Ok
InCl:>rploraçOE~S S. A., formaliza a sua renúncia ex~)re~)same!nte

oreferE~nC:la na aquisição das ações que V. possuem na Incal
sas realizar a transferência de suas

.......... i ... ,.. ........ interessados".
desse os nos últimos dias ouviram

e professores sobre a
nQrtinQnl"'j~ das minhas explicações. Um deles, o
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Conforme foi anunciado no início dos nossos
na divisão do prazo.

delas é que eu não sou nem nunca TUI dono
('''''''trutora Incal. E quero voltar um pouco atrás para mostrar o

acc)nte~cerldo nos úttimos dias, na imnrAnsa. em rAt~cão à
Manchete página do r'" .. ~. -

"Estevão é acusado de mexerem conta para a obra da Prevf.
"Estevão é acusado de conta da Previ".

cassação do da Prevf. "Conselho da
eXDlícaçao sobre denúncia envolvendo Senad-'"

todo e de eu ter nassado
nrimelras as orincioais

Concedo a palavra ao Senador Luiz Estevão, tem o prazo
reCllm~ental de 30 minutos para completar a Defesa pelos



Mais do que isso, quando o Correio Braziliense afirma que nós
teríamos aberto mão, por aquele documento, da aquisição do restante
das ações, justamente vai encontrar respaldo nesse documento que eu
apresento aqui, que é um documento do dia 15 de maio de 1992, em
que o acionista Monteiro de Barros aumenta o capital dessa empresa de
1 milhão para 4 bilhões de cruzados ou cruzeiros nov.DS - não sei qual
era a moeda à época -, tornando, portanto, aumento de capital (... )
passando a ser detentor de 4 milhões e 50 ações; a Incal Indústria e
Comércio de Alumínio continua com as suas 900 ações e a pessoa
física do Sr. Monteiro de Barros, com 50 ações.

O que mostra isso? Se aquele documento, como pretende afirmar
o jornal não era desistência da compra, se continuamos donos ocultos
das tais 900 ações, que estão aqui, nao é verdade, e renunciamos ao
direito de comprar as outras, ora ao haver esse aumento de capital,
duas coisas aconteceram: a nossa participação, se houvesse, seria
reduzida a 0,002250/0 do capital, uma participação ridícula e, mais do
que isso, não teríamos direito nenhum à compra de qualquer ação
dessas que está aqui, para nos assegurar a retomada de um suposto
controle do capital.

Então, esses são os documentos - e aqui nós temos os demais -,
mostrando qual foi a evolução efetiva do capital dessa empresa, em
nenhum momento constando a participação do Grupo OK.

Este aqui é o parecer do Professor Rostirola, integral, que será
distribuído para os colegas Senadores, e, apenas como acréscimo a
esse fato, também vou distribuir uma carta, um fax enviado, nessa
época, pelo Diretor do Grupo Monteiro de Barros ao Diretor do Banco
OK, que não era eu, explicando dificuldades que ele estariam
atravessando na condução dos negócios deles e pedindo um
empréstimo do Banco OK, por algum tempo, para financiamento de suas
atividades, inclusive fazendo referência a um grande empreendimento
em Mogi das Cruzes, com financiamento da Caixa Econômica Federal,
que geraria considerável receita.

Ora, fosse eu dono dessa empresa, a troco de que precisaria
gestionar junto ao Banco de minha propriedade - fosse dono oculto,
naturalmente como pretenderam dizer -, a fim de obter recursos que
sustentassem as suas atividades.

Vou começar agora ao exame das questões pertinentes ao Voto
e ao Relatório do Senador Jefferson Péres. Tudo o que for transcrito
aqui é parte do Relatório do Senador Jefferson Péres. Diz o Relatório:

"O Relatório da CPI do Judiciário acaboú por indiciar o Senador
Luiz Estevão nos tipos penais de enriquecimento ilícito, improbidade
administrativa, falsidade ideológica e crime contra o sistema finaooeiro.Y "
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ter consultado o especialista, em Dinheiro Comercial, Flávio Zanato
Rostirola, Professor de Universidades em Brasília, em que ele afirma
que a transferência das ações efetivamente ocorreu para nós porque o
desfazimento não foi registrado no livro de registro de acionistas.

O mesmo Professor Rostirola, procurado por mim, com todos os
documentos pertinentes a essa negociação, concluiu no_dia 'de hoje um
parecer, cuja cópia vou solicitar seja encaminhada a todas as colegas e
colegas Senadores, em que, de maneira enfática, pelos documentos
apresentados, no caso, a íntegra dos documentos e não parte deles,
como feito quando escutado pelo jornal O Globo, demonstram, de
maneira clara e definitiva, que nós nunca fomos sócios ostensivos da
Construtora Incal e, pelos documentos apresentados, não poderíamos
ter sido sócios ocultos ou beneficiários de contrato de gaveta, que nos
tornasse acionista majoritário da referida empresa.

Portanto, está aqui: é o escritório de Advocacia Flávio Renato
Jaquê Rostirola, o mesmo que, confrontado com parte de documentos
exibidos pelo jornal O Globo, tinha dado aquelas informações.

Outros jornais, no caso, por exemplo, o Correio Braziliense, de
hoje, dizem que eu havia apresentado uma prova bumerangue, ou seja,
que os papéis que apresentei, ao invés de me absolver, incriminariam
me, porque essa transferência estaria registrada no livro de registro de
transferência de ações e, além disso, porque também ao renunciar ao
direito de preferência, não teríamos aberto mão da compra, e sim,
aberto mão da possibilidade de comprar mais ações.

E vamos à resposta desses questionamentos. Aqui está o "Termo
de Transferência", efetivamente, com a minha assinatura aqui embaixo e
a assinatura do Sr. Monteiro de Barros, transferindo-me as tais 900
ações, registrado aparentemente no livro de transferência de ações. Só
que esse livro foi cancelado. E qual é a prova que tenho do
cancelamento do mesmo? Está aqui um aviso, publicado no dia 29 de
dezembro de 1993, em que a empresa Incal Incorporações anuncia
haver extraviado o livro, o mesmo publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, na mesma data. E, em seguida, o novo livro feito por eles,
com registro na Junta Comercial, em que essa transação, que nunca
aconteceu, não está registrada. O que está registrado é a venda da
empresa entre os sócios da empresa, no caso, o Grupo Monteiro de

Barros e a Inca' Incorporações.
Em nenhum momento desse livro, que substituiu o antigo, por ter

sido extraviado e ter sido inclusive anulada aquela operação
anteriormente, em nenhum momento esse livro registra a noss

presença.

02380 Quinta-feira 22
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Outra acusação. Esp~cificamente no caso dos telefonemas
trocados entre o
discurso na tribuna do afirmou
tratava somente de duas ou três ligações. No entanto, no
da CPI, apenas com a do sigilo do Sr. Nicofau dos Santos
constatou-se que foram trocadas um total de 68 ligações entre
ou seja, demonstrou que a relação entre eles era muito
desmentindo, a versão inicial.

Minha defesa, no dia 13 de junho na CPI: mais da metade das
ligações se davam em simultaneidade, ou seja, a telefônica reaistrava.
em um mesmo momento, três ligações feitos pelo
vezes, iguais ou que teriam em determinado
pertencido a mim. E falava comigo. É algo inédito
três ou quatro telefones, falar simultaneamente com a mesma pessoa.

Vamos às provas disso. Estão aqui: Telefônica de São Paulo
ligações do dia 01.06.96. Chamo a atenção o fato de que esse
número representa a duração das chamadas. Veiam cue há 5
5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 16 minutos e
horas de chamada, ou seja, às 12 horas e 05 minutos ele me Yi IQIII~Y,

ao mesmo tempo, em dois telefones. Às 22 horas, ele me chamou em
três telefones e manteve, ao mesmo tempo, três ligações:
uma por 5 minutos, outra por 16 minutos e mais outra por 8 minutos. Ao
mesmo tempo! Qual a confiabilidade desse tal relatório!

Em outra temos no dia 30.09.79, às 21h44min, ele falou
comigo por 22 minutos. Antes de acabar essa ligação, às
fala comigo por 5 minutos. Antes que as duas tivessem terminado.
fala novamente comigo, às 21h59min, por mais 5 minutos. São
ligações em um mesmo telefone e uma em um telefone aITE~rel'te.

três ligações feitas no mesmo no mesmo
telefone, e falando com a mesma pessoa.

no dia 27, dia. aliás. do meu oronunciamento no Plenário do Senado
Federal.

Assim, a denúncia não é consistente. Jamais neguei ter relações
de amizade e comerciais com o Sr. Fábio Monteiro de Barros e sua
empresa.

Pronunctamento no Senado Federal, no dia27
"Ao longo dos últimos 11 anos, aproximadamente, começamos

desenvolver alguns negócios na área imobiliária, principalmente na
de construção civil e na área agropecuária.
resultaram em emoreendimentos. e outros não cheaaram
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cometido crime contra o sistema
um engano, porque

é verdade. O Relatório final da CP, do a
sermos, com o aDf'otundc1mE3ntc

em atos lesivos ao
e uma suposta não autenticia...,.,.-
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Outra situação idêntica. No dia, creio que é 02.06.92, ele fala
comigo às 19h40min durante 5 minutos e às 19h42min fala 10 minutos.
Antes de terminar a segunda ligação, ele já liga de novo, às 19h50min, e
fala durante 5 minutos. E assim se repete. Aqui ele fala às 12h32min,
durante 14 minutos, e às 12h39 min, 7 minutos depois, ele fala por mais
5 minutos. _.

Portanto, o que foi feito nessa época? Quando foi detectada a
inconsistência desses dados, que multiplicavam por dois ou três o
número de telefonemas efetivamente havidos, nós nos dirigimos à Tele
Centro Oeste para -que esta detectasse, efetivamente, quantos
telefonemas tinham sido originados desses telefones aqui, que eram os
que constavam da relação da Telesp Celular, para saber que ligações
teriam sido feitas para os meus telefones. A Telebrasília Celular
encontrou, salvo engano, 25 ligações. Há datas, o telefone de origem, o
número discado, que são celulares, a data das chamadas que começam
em 95 e vão até 98, a hora da chamada e a duração da chamada. Aqui
tudo fica claro. Eu sempre disse, e reafirmarei, que falei com o juiz por
telefone não mais do que duas, três ou quatro vezes. Em uma ordem de
grandeza poderiam ser duas, quatro ou cinco, mas nunca vinte ou trinta.
A prova está aqui. Vejam a duração das chamadas, elas têm 7
segundos, 10 segundos, 9 segundos, zero segundo, 51 segundos. Há
uma de zero minuto e zero segundo. Outras de 15 segundos, 16
segundos. Quantas chamadas duram mais do que 30 segundos?

No dia 24 de dezembro de 1997, há esta aqui de 3 minutos e 36
segundos. E convenhamos que não é a dada adequada para alguém
ligar para o sócio oculto, para o parceiro de irregularidades, para discutir
negócios na véspera de natal. A segunda data em que há uma Iigaçãp
que dura mais tempo é 15.01.96. A terceira data é o dia 30.06.98, perto
da data de meu aniversário. Não existe uma quarta data. Por quê?
Houve uma quarta chamada no dia 05 de outubro de 1998. Se os
Colegas repararem aqui verificarão que, entre o dia 4 de outubro e o dia
5 de outubro, houve 9 chamadas do juiz para os meus telefones, são
chamadas que não se concretizaram. Está patente aqui. Segundos,
segundos, por quê? Eu não cortava esses telefones no dia da minha
eleição para o Senado, no domingo, 4 de outubro.

No dia seguinte, tendo recebido o recado do Juiz, telefonei para o
Juiz Nicolau, agradecendo a ele, como fiz a dezenas de outras pessoas,
retornando as ligações recebidas, por ocasião da minha eleição para o
Senado.

Portanto, não há a menor consistência em dizer que recebi 68
ligações do Juiz, porque está francamente demonstrado que a primeira

. relação era multiplicada por 2, por 3 ou por 4, e, quanto à}E!qu~da ..
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Ora, a participação acionária não foi alterada. Portanto, aquilo
que diz a representação não é verdadeiro, é mentira. Mais do que isso:
eles vêm dizendo que a proposta de dação em pagamento das terras ao
INSS foi feita muito tempq depois da transferência do controle acionário,
que teria ocorrido em abril de 1997 - o que já vimos que não é
verdadeiro. Quando é que ocorreu a transferência das-ações? Está aqui
no livro de transferência. Aqui está a oferta à Previdência Social, em 4
de dezembro de 1997, inclusive com o protocolo de recibo em que
oferecemos essas terras em dação em pagamento à Previdência; mas
elas só foram transferidas para o Grupo· Ok, segundo este livro - está
aqui a minha assinatura -, em 28 de maio de 1998.

Portanto, é absolutamente improcedente, não é verdadeira a
informação de que tenhamos oferecido as terras antes da transferência
das ações, conforme demonstrado pela Certidão de Breve Relato da
Junta e também pela cópia do termo de transferência de ações aqui
apresentado. Todos os documentos apresentados aqui estão à
disposição das Sr'ls e dos Srs. Senadores naquelas mesas.

Vamos falar agora da questão do pagamento dessa fazenda.
Trouxe "aqui, apenas para exemplificar - devem ter sido uns 30 ou 40
cheques - uns 4 ou 5 cheques. O cheque, frente e verso, demonstra em
que conta foi depositado, cheque cruzado à nossa empresa, nominativo
à nossa empresa e a data do seu depósito; Todos os cheques foram
recebidos dessa maneira: cruzados, nominativos, depositados na conta
da nossa empresa na data devida. Isso é para mostrar que,
efetivamente, as transações e os negócios ocorreram. São vários
cheques. Cada cheque desses originou, nessa data, um lançamento nos
livros contábeis da nossa empresa - claro! Houve receita da empresa,
tinha que haver um lançamento. Então, trouxemos todos os livros
contábeis das nossas empresas. E nesses livros constam a folha de
abertura do livro, autenticada pela Junta Comercial, com assinatura de
todas as autoridades pertinentes; as páginas do livro encadernadas,
com os lançamentos pertinentes a cada cheque de cada uma dessas
transações, na data apropriada: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997,
1998 e 1999. Estão aqui as páginas do livro e o termo de encerramento
de cada livro desses. Estão todos ali à disposição de todos aqueles que
queiram verificá-los.

Esses lançamentos embasaram a declaração da empresa à
Receita Federal. Agora, pergunto: como é que poderíamos hoje, seis
anos depois, modificar a nossa declaração de renda entregue à Receita
Federal, adulterar, fabricar esses livros, registrá-los novamente, de
maneira fraudulenta, na Junta Comercial, para servir de prova perante a <

Comissão Parlamentar de. Inquérito e ao Conselho de Ética e Decbr
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outra coisa, o Banco OK foi auditado e aqui tem auditoria da
A'r0JV, uma empresa credenciada pelo Banco Central para a auditoria de
empresas financeiras - não são todas que são credenciadas. Então, se
procedeu o levantamento - está aqui a cópia do levantamento - e, ao
final, conclui-se pela absoluta regularidade das operações do Banco OK.

Mais do que isso, o próprio relatório parcial da cpl do Judiciário,

em 28 de setembro de 1999, diz o seguinte:
"Assim sendo, sob o aspecto formal da lógica intema,as

informações e docum~ntos apresentados são suficientes para explicar
as operações de créditos realizadas ~ntre o Banco OK de Investimentos
S. A. e empresas integrantes do Grupo Monteiro de Barro".

Este é o relatório da CPI. "Concluiu-se que, sob o aspecto

formal ... E o relatório "final diz a mesma coisa:
"Assim, tendo em vista a documentação apresentada, ficaram

suficientemente esclarecidas, do ponto de vista formal, as operações de
empréstimos do Banco OK às empresas do Grupo Monteiro de Barros."

Isso foi retratado pelo jomal. Está aqui O Estado de
"Estevão Consegue Livrar Banco de Auditoria". Está aqui o trecho"... a
CPI do Judiciário considerou que estão corretas as informações
enviadas pelo próprio banco, suficientes para esclarecer as pperações

entre a empreiteira e à instituição".
Portanto, não pode haver irregularidade argüida pela

representação, quando a própria CPI diz que as operações estão
sobejamente demonstradas na sua regularidade.

Outra acusação:
A aquisição da fazenda.
Acusação: O Sr. Fábio Monteiro de Barros, proprietário do Grupo

Monteiro de Barros, apresentou à CPI do Judiciário o contrato de
compromisso de venda e compra da Fazenda Santa Terezinha, de

22/12/93, no valor de US$2 milhões.
Em 30/04/97, segundo consta na ficha de Breve Relato fornecida

pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, houve transferência do
controle acionário da Empresa Agropecuário Reunidas para o GrupO oK
e o nome da empresa foi substituído por Agropecuária Santo Estevão.

Em 30/04/97, transferência das ações.
Vamos ver se é verdade.
Aqui está fomecida à Comissão de Ética do Senado a Certidão

de Breve Relato da Junta Comercial do Estado de São Paulo que diz, de
maneira clara, que, absolutamente, a única alteração constante dessa
assembléia geral foi a denominação da agropecuária. E por que Sant~ / '<

Estevão? Coincidentemente, uma das fazendas lá denomina-se Sapt9' <

Estevão há muito tempo. ~ <;



SENADO FEDERAL
sc- 90 Secretaria - Geral da

b'-LN.· ....l.-J~
14,06.2000 fr.

o
2 1 .~Z,
~

consolida todas essas
peridado. O único

se concretizou. O valor
e aQui estão os

um negócio ,""UI I UJlc;(.U.

representação nO 2 - por causa da
oraticado ato lesivo ao decoro

os repasses de
do

não ser
situação passada, embora

lançan1entos contábeis estariam
aprazadas e com os

SEC;RE'rARfA-GiERJ!\L DA MESA

SUBSECRETARIA DE I AU'Ul\:]J"(A;'~
SERVIÇO DE COMISSÕES

Sf.NAOO fEDERAL

SC- 89 Secretaria - G&tal

fé, L! (? N.·

14.06.2000 fls.--2 <J..~

é imoossível uma ooeracao

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

SERVIÇO DE COMISSÕES

essa.



Quinta-feira 22 02893

SENADO FEDERAL
Secretaria. Geral da Mesa

SC- 92 .Jf..§:LN.• _l::._...JJ.L
14.06.2000 fls._2J ~'7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COMISSÕES

:..-

um projeto inexeqüível ou a um projeto inexistente, como pretenderam
dizer os meus acusadores. .

Aqui há outro contrato, desta feita, com uma empresa chamada
Cape Consultoria, que se propõe a receber 25% de toda a receita do
empreendimento, considerando que o empreendimento tinha uma
receita líquida aproximada de US$140 milhões de resultado líquido. A
participação dessa empresa seria de cerca de US$35 milhões na sua
sociedade.

Em seguida, eles se associam com outra das maiores empresas'
de engenharia do País, que é a Construtora Andrade Gutierrez. Vejam
bem, ressalto a importância desse empreendimento. Era tão grande que
o contrato entre eles é assinado por Roberto Gutierrez e Eduardo
Andrade. Para todos aqui -que sabem, os principais acionistas e
controladores da empresa que muito raramente assinam contratos
dessa natureza. Assinaram naturalmente porque se envolveram
pessoalmente nas negociações, dada a importância e a possibilidade de
lucro do negócio.

Em seguida, por que a Andrade Gutierrez deixou o
empreendimento? Porque fez, junto com a Monteiro de. Barros, um
terminal de cargas em Vitória, no Espírito Santo, e chegou à conclusão
de que aquele ramo de atividade não se enquadrava no perfil dos seus
negócios. Deixou o empreendimento e, nessa ocasião, entramos no
empreendimento.

Consultada pela CPI, a Secretaria de Transportes do Estado do
Rio de Janeiro informou que, até 25 de outubro de 1999, a Monteiro de
Barros não havia apresentado projeto de exploração do terminal e
nenhuma obra tinha sido feita no local. Será que é verdade?

O relatório diz que eles celebraram o contrato em 29 de março de
1999. Não é verdade. O contrato original foi celebrado em 8 de
dezembro de 1989. Está aqui o contrato, datado de 8 de dezembro de
1989, exatamente na época que eu disse, entre 1989 e 1990, quando
havia começado o empreendimento. E esse documento está ali também
à disposição de quem quiser, assinado pelo Secretário de Transportes
do Rio de Janeiro.

Por outro lado, foi dito que não havia sido apresentado o projeto.
Disponho de uma ata, assinada inclusive pelo Sr. Denisar Arneiro,
Secretário de Transportes em 1990, em que ele comunica ao Grupo
Monteiro de Barros a aprovação do mencionado projeto. Como não
havia projeto, se há comunicação nesse sentido, por meio de carta, ao
Grupo Monteiro de Barros? É evidente que houve projeto e que ele foi
aprovado. Se a Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro não-/ ,
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furo e rasgo o processo de oxidação se dá de uma maneira mais
autêntica. E qual o resultado? Os quatros documentos questionados não
foram fabricados, ou seja, não resultam de produção recente que possa
ser atribuída ao fim precípuo de solucionarem situações específicas
pretéritas, tendo em vista denotarem marcas naturais e características
de envelhecimento progressivo, as quais se mostram ergoconsentâneas

e coerentes com as datas neles afixadas.
Outro perito, Dr. Carlos Guido da Silva Pereira, que usa um

rlétodo de análise química da tinta para dar a idade dos documentos,
diz o seguinte... Lerei só um trecho do laudo, se V. EJél

s
permitirem. Não

estou encontrando aqui o trecho, mas vou procurá-lo depois, que afirma
a total veracidade da questão da idade dos laudos.

Outra acusação diz respeito à questão do terminal de cargas de
Duque de Caxias. Peço desculpas ao Presidente e ao Exmo. Relator,

porque devo estar me excedendo no tempo.O SR. (Ramez Tebet) - V. Exa acaba de completar

32 minutos. Prorrogarei o seu prazo por mais cinco minutoS.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) - Agradeço a V. Exa e peço

desculpas aos· colegas Senadores, mas são fatos fundamentais para
sustentar aquilo· que venho dizendo há um ano.

Outra acusação. A Representação nO 2, de 1999, afirma que as
ações do Grupo OK, de propriedade do Senador Luiz Estevão com a
Monteiro de Barros Empreendimentos, em negócios que previa a
construção de um terminal de cargas de Duque de Caxias, está repleta

de explicações inverossímeis.
O Sr. Fábio Monteiro de Barros afirmou que entrou..no negócio e

eu saí do negócio, tendo recebido oito milhões e trezentos e vinte mil.
Que negócio foi esse? Esse é o meu depoimento.

Sr. Presidente, quantos minutos ainda restam? Peço mais quinze
minutos, porque não tenho condições de concluir a minha defesa em
cinco minutoS. Peço a compreensão de V. Exa e dos colegas Senadores
também para a importância do tema e do processo, a vista do expôsto,
para que eu possa, com a maior brevidade possível, concluir a minha

exposição.Eu disse que eles haviam começado esse empreendimento em
1989 ou 1990. Esse foi um depoimento na CPI do Judiciário, em 30 de
junho. Tinham se associado com diversas empresas, os sócios
deixaram as empresas, e convidaram-nos. passamos uma parcela de
tempo no empreendimento e depois nos retiramos. .

Aqui está o primeiro contrato celebrado entre eles e a Construtora
Mendes Júnior, que está longe de ser uma empresa que se associar;..
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pe~;qulsa OI",ol'l",i\04U<;;.oyO para encontrar esses documentos,
a de exibi-los
Eis o texto da carta: "Pela comunicamos (... )

o estudo de viabilidade (... ), realizado no
1l/1tu",ir-ípio de de Caxias". Tenho também

iaualmente assinada por todas.. _as autoridades.
do oroieto é de 3 de abril
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Federal Chico Vigilante pediu impugnação da candidatura de Luiz
Estevão no TRE, alegando que ele não havia se afastado da direção de
suas empresas no tempo determinado pela lei, e perdeu de seis a zero".
E ele apresentou os mesmos documentos arrolados pela representação
contra mim, encabeçada pelo Partido dele. Aqui também consta: "TRE
rejeita impugnações". _.

A outra questão é atinente à sonegação fiscal. Está aqui o
parecer do Prof. Osiris Lopes Filho. De maneira alguma, pode-se ter
configurado sonegação fiscal. Está aqui: "Não ocorreram a fraude, a
sonegação ou a evasão tributária", a questão dos órgãos e, por isso,
pedi licença ao Presidente até para encerrar com a questão.

Fui acusado de gestionar junto a órgãos públicos para defender
interesse -do Grupo Monteir.o de· Barros. Ora, a primeira delas é que eu
teria tido encontro com o Min~stro Ademar Guise e com o Deputado João
Fassarella. Nunca neguei esses encontros nem precisaria negá-los, até
porque os fiz na defesa do bom interesse da comunidade de Brasília ou
na proteção de créditos a receber de nossas empresas no momento em
que não era Senador.

Por quê? Quando me dirigir ao Ministro Adhemar Ghisi, está aqui
a resposta dele quando soube da existência de um processo contra uma
empresa que nos devia dinheiro no Tribunal de Contas da. União, tomei
a precaução de indagar do Ministro qual era a gravidade do processo e
o que poderia significar. Se significasse, por exemplo, a falência da
empresa, a interrupção de suas atividades, é claro que teríamos que
acelerar as nossas tratativas para o recebimento dos nossos créditos.

O que ele me disse? Que eu procurasse obter esclarecimentos a
respeito com o Relator do aludido processo, não mê tendo sido
formulado qualquer pleito. Eu nada pedi ao Ministro Adhemar Ghisi. Ele
me disse que se eu quisesse obter maiores informações que me
dirigisse aos relatores. Quem eram os Relatores? Eram o Ministro Paulo
Afonso Martins de Oliveira e o Ministro Marcos Vinícius Vilaça que, em
ofício dirigido à Comissão de Éticà, declararam que jamais foram
procurados por mim com esse objetivo, com esse mister.

A questão do Deputado João Fassarela foi muito bem explanada
como habitual pelo Or. Felipe Amodeo, e aqui está a primeira questão
quando diz que foi procurado em outubro por mim. Em outubro, ele não
era nem Sub-Relator. da Comissão de Orçamento. E, mais, uma
entrevista em que diz: aqui é um bate-bola. "O senhor confirma que o
Senado Luiz Estevão...(ininteligível) TRT de São -Paulo?" Ele diz:
"confirmo". I~to foi em outubro e ele não era nem Relator ou Sub-Relator
do Poder Judiciário.
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o SR. PRE5IDt:.N I t:. (RameZ Tebet. Fazendo soar a campainha.)
_ Senador, V. Exa dispõe de mais cinco minutos, improrrogáveis.

O SR. LUIZ (PMDB-DF) - Aqui há uma acusação
sobre o terreno Morumbi, dizendo que não há relação entre os valores
pactuados e o depósito efetuado pelo Grupo OK a esse título? Está aqui
tambem o demonstrativo da relação de todos os pagamentos, inclusive
a recompra também lançada no livro.

Há uma outra acusação segundo a qual existiu uma tentativa de
simulação da venda dos terrenos. Como isso é possível, se foi tudo
contabilizado nos livros à época? Ora, a representação considera
estranho que tenhamos vendido ó terreno, que continua em noSSO
nome. Eu disse, no meu depoimento à CPI, que recompramos o terreno.
Se o recompramos, só poderia estar em nosso nome. Além disso, houve
a necessidade de recomprá-Io. Está aqui na CPI do Judiciário. Aqui
consta o documento de venda, o documento de recompra.

Também existe acusação de que nos teríamos referido a doís
terrenos, quando esses terrenos, na verdade, tinham sido remembrados
em um terreno só. Novamente o documento apresentado à CPI diz, de
maneira clara, que houve o remembramento dos terrenos. Está aqui o .
documento, de acordo com o qual "promoveram o remembramento dos
terrenos acima identificados". Portanto, a acusação é absolutamente

mentirosa e improcedente.
Aqui também os documentos estão todos periciados, com o

mesmo rigor, clips sendo verificados, inclusive furos sendo verificados
com reação de ultravioleta e química, para analisar a oxidação das
bordas e furos e sua idade, e as conclusões e documentos não foram

fabricados.
Em seguida, há aqui a mesma coisa. Quer dizer, os cheques

apresentados com abertura e encerramento dos livros e a sua data de
lançamento. Aqui temos a história de que eu teria dito que me afastei
das empresas, mas continuava assinando documentos. É verdade, eu
sempre disse isso. Pensam que isso é quebra de decoro?! Ora, eu disse
isso no meu depoimento, no meu pronunciamento aqui no Senado.
Como é que pode ser quebra de decoro? Quebra de decoro seria se eu
tivesse desmentido e depois descobrissem o documento, o que nunca
aconteceu. No meu pronunciamento eu disse isso. E mais: essa mesma
questão _ aqui estão os trechos do meu depoimento -, em 1998, "Luiz
Estevão se livra da impugnaçãO", por quê? Porque o PT tentou impedir a
minha candidatura ao Senado dizendo exatamente que eu estava
afastado das empresas, mas assinava procurações. A mesma
foi veiculada pelo Correio Braziliense: "O Deputado Luiz
confirmado ontem como candidato a Senador do Partido. O

02896 Quinta-feira 22
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- Senador Luiz -.,\d".... VgV,

int€~rrOlmp~3r V. Exa. Sua Defesa será a última a se
acordo com aquilo que foi estipulado no início dos

trabalhos desta Comissão.
Assim, lamento interromper V. Exa.
Na continuidade dos trabalhos, concedo a ao Senador...

",...., .- - - _. ~ Deixe S. Exa concluir. ..

Deputado José ~arney hoje i\t1inistro do Meio Ambiente.
nunca vim aqui, em seis anos, pedir reCíJrsos para essa obra
gozava de grande reputação e eram,
recursos a ela através do Poder Executivo.

No .momento em que ela se tornou uma obra maldita, viria eu,
depois de votado o relatório parcial do Orçamento, pedir_a um Uel:>Uté~dO
do PT que fizesse o favor 'de devolver àquela obra nove milhões reais
que haviam sido cortados do Orçamento! É muito cassar
meu mandato por conta de uma estória tão descabida, tão
"",Q~n"r'\I1"'\I"\t">i+4"'\~#"\

, -- Tebet) - Mas S. Exa

matéria e, mesmo que não a tenha esgotado
oportunidade de se manifestar ao final.

A Mesa já tomou a decisão, e parece até com a conformação
Defesa.

T'onsiderando o tempo concedido à uetesa, que não estava
recum,ent:alnnerlte. mas creio que suficiente para que cumprisse

concedo a palavra ao eminente
prazo de trinta minutos, se assim o
cumprirei o que é

expresso: o relatório será submetido à discussão, e cada Senador terá o
prazo de dez minutos para a discussão da incluídos nesses dez
minutos os É o tempo regimental, e, depois, cinco minutos para
o encaminhamento da votação, sem direito a

Esse é o encaminhamento regimental que dou.
Com a oalavra () ~min~nt,Q R,QI~fl'"\lI" Senador Jefferson Péres.

\" ._.ator) - Sr. sras e
Srs. em lugar, à guisa de esclarecimento, devo
dizer que essas acusações constantes da representação e
contestação feita pela DefesaI tanto as acusações como as
contestações estão todas em meu relatório.

As vinte e cinco primeiras páginas de meu parecer são u
resumo da acusação...
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o que acontece? A tramitação da de 07 de
início e os relatores foram designados em 19 de novembro.

tem a história de que no dia 10 de janeiro, um ofício
Deputado Fassarella em que diz que, a 10 de eu

fui atendido assessor Fábio Chaves de Holanda. Dois
dia 12 de eu o que aconteceu

Está aaui a assinatura dele. É um falso testemunho
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ficou constatado, pelo menos no meu entendimento, que o Senador
pressionou sim os funcionários. Pelo menos encararam os atos do
Senador como pressão. Primeiro, quando pediu a relação nominal dos
funcionários, sentiram-se ameaçados só por aquilo. Tanto é assim que
pediram um reunião com o Senador Ramez Tebet. E pediram
obviamente porque estavam inquietos, incomodados1__ Viram naquele
pedido um possível desejo de retaliação do Senador.

Além disso, dois dos depoentes arrolados pela Defesa
confirmaram que um deles recebeu um telefonema do Senador,
funcionário, Sr. Naurides, e só disse isso após o Sr. Luiz Cláudio afirmar
isso, recebeu um telefonema do Senador dizendo que ia processar
criminalmente os funcionários da CPI, possíveis responsáveis pelo
vazamento. E finalmente o Sr. Marcion disse, e não foi contestado pela
Defesa, que ouviu seu depoimento, portanto, está confirmado que isso
aconteceu, que, na reunião com o Senador Tebet, o Senador Luiz
Estevão disse - não teria dito, disse, porque, se ele não contestou,
obviamente, confirmou isso, tacitamente - que podia sobrar, sim, para
os funcionários. Então, esse conjunto de atos ou de atitudes do Senador
intimidou os funcionários. Portanto, quatro depus.eram; quatro fantasmas
se materializaram aqui. E não usei depoimentos secretos no meu
relatório. Eu me convenci de que houve intimidação pelo depoimento
dos quatro aqui.

A defesa diz que eu mencionei processos que não constavam da
representação e ela não teve oportunidade de se manifestar. Eu não
embasei as minhas acusações ao Senador Luiz Estevão nos processos
que estão correndo no Supremo contra ele, eu mencionei esses
processos. Eu mencionei para mostrar - está ·dito no meu relatório - que
o envolvimento do Senador em inquéritos policiais e processos criminais
tinham ocasionado grave dano à sua reputação. A defesa falar sobre
isso é um fato. O cidadão que se vê envolvido - se é ou não inocente é
outra história - em sucessivos ou vários processos, inquéritos policiais e
processos criminais tem a sua reputação gravemente afetada. Foi o que
eu disse. Era irrelevante a defesa tentar mostrar que o Senador era
inocente nos processos que ainda não transitaram em julgado. Era
irrelevante isso. Portanto, eu não embasei o meu parecer, mas apenas
mencionei. Eu poderia nem ter especificado os processos. Eu poderia
ter simplesmente dito: o Senador Luiz Estevão já se viu envolvido em
vários processos criminais. Pronto! Qual é a importância? Isso enseja a
anulação por cerceamento de defesa?(Pausa)

Laudo pericial. A defesa diz que eu não levei em conta o fato de o
perito contratado pelo Senado não haver respondido aos quesitos da
defesa, como não fiz menção aos quesitos que ele res~~
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o SR. PRESIDEN~I t: (Ramez Tebet) - Solicito a atenção do

Plenário.
O SR. (Relator) - ...e, em seguida, a

contestação feita pela Defesa, rigorosamente ponto por ponto. Portanto,
em meu relatório, não omiti as refutações apresentadas pela Defesa, na

defesa prévia.
Quanto às alegações finais da Defesa, principalmente. no que

tange às preliminares, elas constituem e mostram exemplarmente que
no Brasil, como e por que no Brasil quem pode contratar advogados em
tempo integral ou semi-integral escapa à punição porque eles,
habilmente e no desempenho de seu papel, se apegam ao acidental em
detrimento do essencial, do acessório em detrimento do principal e do
secundário em detrimento do que é importante.

Apegam-se ao formalismo dos nossoS códigos processuais, com
isso ou anulam o processo ou os empurram, procrastinam até que o
crime caia na prescrição. É fácil entender porque dificilmente essas
pessoas são condenadas no Brasil.

As preliminares levantadas pela Defesa como falhas gritantes·no
meu relatório, teria trazido fatos novos e desconhecidos pela defesa,
com testemunhos secretos de onze fantasmas, são improcedentes, são
distorções do relatório. As testemunhas, os onze fantasmas, pelo menos
quatro se materializaram aqui em depoimentos. Quando um dos itens da
representação era exatamente que os funcionários que trabalharam na
CPI teriam sido pressionados e até ameaçados pelo Senador Luiz
Estevão. Chegou ao meu conhecimento que esses funcionários, alguns
pelo menos, estariam apavorados, dispostos a não depor. E tive um
encontro informal com cada um deles, todos os onze, inclusive os três
arrolados pela defesa e mais um, o quarto, depois aqui também.
Portanto, no máximo seriam sete fantasmas, não onze.

O que me disseram esses funcionários por mim ouvidos
informalmente? Quatro se dispuseram a depor. Os três arrolados pela
Defesa e um, Sr. Marcion, que disse que não se importaria de depor, se
fosse chamado, viria. Dos outros sete, quatro me disseram que não
gostariam de depor, que preferiam não ser chamados. E três me
pediram encarecidamente que não os chamasse, porque temiam que
sofressem represálias e temiam até por sua integridade física.
Disseram-me isso. E mencionei em meu relatório. Não tomei e não usei
o depoimento deles dizendo que acusaram e confirmaram que o
Senador os teria ameaçado. Não está dito isso em meu relatório. Não há
depoimentos que a Defesa não pode contestar. Apenas mencionei que
não chamei esses funcionários para não constrangê-los. Até porque 11 t

com o depoimento dos três arrolados pela Defesa e mais do Sr. Mareio
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dos recursos para os era quem tinha recomendado
que a dotação fosse reduzida para um milhão apenas, a fim de que as
obras não fossem paralisadas. Ele e mais ninguém! Só ele poderia ter
sido procurado. Em outubro, ele não poderia ter sido procurado. É claro!
Isso foi um lapso de jornal. Se, em outubro, ele não era ele
só ter sido procurado depois de novembro, quando foi de~;lqrladlo

sub-relator. Se o Senador Luiz Estevão admite que procurou o IJIbiIJU&.C;llYV

Fassarella e que o fez a do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Terr~tórios, procurou, então, o Deputado em janeiro. S. Exa

há pouco: llPor que eu o depois do dia 13, se
ele já havia emitido o Ele admite que procurou o De[)utéldo.

ele procurou? Ele diz que procurou o e
conversou sobre recursos para o juizado de Brasília. Quando ele
procurou o Deputado Fassarella? Se foi depois do relatório ou não, não

mas deve ter sido em alguma data de janeiro. Ele afirma que
apenas tratou das obras de Brasília. Muito bem!

O Deputado João Fassarella apresentou um testemunho, diz "
defesa: "Um funcionário petista." Não pedi a filiação partidária do Sr.

. não sei se ele é do do PDT ou do mas ele afirmou
por escrito e f~i advertido defesa de que ser pro1cessaCio
criminalmente se falsó testemunho e mandou por
confirmando a do João Fassarella de que, na

vez em que o o procurou, falou com o funcionário o
Del:>uté3do João Fassarella não estava e que já teria tratado das obras do
Tribunal. Se é falso não sei. Fosse a do UelJutc1dO
João Fassarella contra a do Senador Luiz Estevão, eu anularia, é a

de um contra o outro mas, com o testemunho por escrito nos
autos de um funcionário da Comissão de Orçamento, só se o funcionário
estiver falso testemunho, mas isso ser
comprovado. Até com uma prova testemunhal - não é uma prova
ab~;olljta, mas é uma prova -, que aceito como em tJ'''' ..... '.'''''IV,
que o Senador Luiz Estevão tratou de obra com o Deputado João
Fa~5sa.rella, de recursos para o TRT de São Paulo. Por que faria isso?
Se o fez é um indício forte do envolvimento de S. Exa com
S. Exa já era Senador eleito, diplomado, com os impedimentos
Drerroaativas do mandato.

Excelências, apenas
do parecer do Senador Marinho, S. Exa

admissibilidade no processo contra o Senador Ernandes Amorim.
se o Senador Marinho no seu parecer, expressamente que
todos os fatos atribuídos ao Senador Ernandes Amorim eram anteriores
ao mandato e diz expressamente que esses fatos e, se recente~
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Diz O Regimento Interno que temos 10 minutos para a discussão
do relatório. Vou estabelecer um critério de inscrição, dando preferência
aos titulares do Conselho de Ética, depois aos Suplentes e, a seguir,
aos Senadores presentes.

Inscreve-se o Senador Lauro Campos, em primeiro lugar.
Peço à Secretaria que, por gentileza, faça as_ anotações das

observações de outros Senadores que desejem se inscrever, enquanto
concedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos pelo tempo
regimental de 10 minutos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT-DF) - Sr. Presidente, Sfs e
Srs. Senadores, talvez 60 horas da minha existência gastei examinando
aquilo que ouvi aqui hoje e que ninguém examinou, porque nós não
sabemos das coisas. Gastei pelo menos 60 horas. Por que isso? Sem
ganhar um tostão; não sou advogado nem da Defesa nem da Acusação.
Eu queria estar em paz com a minha consciência quando desse o meu
voto, a favor ou contra. De modo que prestei atenção desde os
depoimentos que S. Exa, o Senador Luiz Estevão, fez na Comissão de
Ética. Estranhei, na Comissão, como consta do relatório, pelo menos em
termos, o seguinte: o Senador Luiz Estevão descreve minuciosamente,
passo a passo, minuto a minuto, o processo pelo qual S. Exa se
reláciona - na Fazenda Santa Terezinha -, com o Sr. Monteiro de Barros.
Depois, S. Exa falou o seguinte para o Senador: "Como os senhores
todos sabem, as terras caíram de preços." Se S. Exa comprou por 2
milhões e 500 mil e as terras caíram de preço, então S. Exa afirma o
seguinte: "Por isso, resolvemos oferecer em dação, em pagamento ao
INSS, ao INCRA". Então, já que caiu de preço, pregam-se na viúva, no
Governo as terras que caíram de preço? Depois, as terras que caíram
de preço aparecem com um valor muitas vezes maior que aquele inicial
de 2 milhões e pouco?

Há poucos dias, para dirimir algumas dúvidas, quando o Senador
Luiz Estevão me telefonou e queria ir a minha casa para me dar
algumas explicações, eu consenti em ouvi-lo. Perguntei a S. Exa só uma
coisa: liMas V. Exa desistiu de todas?" Resilição e desistência são os
termos que mais se ouvem, tais como agora ouvimos fantasmas e
coisas etéreas. Realmente, parece que, entre as outras coisas etéreas e
voláteis, volatizaram-se US$169 milhões do povo brasileiro. Onde foi
parar esse dinheiro?

O que me parece é que, logo em seguida, houve uma outra
desistência. Isto foi o que me implicou. S. Exa desistiu do terminal de,
cargas, S. Exa desistiu da recompra da fazenda - a fazenda virou uma
sociedade, a Santo Estevão -, S. Exa desistiu, inclusive, do "
telefonemas. Nada existiu. Os telefonemas também não existira
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podem se refletir no mandato do Senador e suscitar um processo de
cassação, em que deturpei o parecer do Senador Josaphat Marinho?
Portanto, se cometi alguma aberração jurídica, estou em boa
companhia, com Q mestre Josaphat Marinho. '

Finalmente, Excelências, para concluir, não me alongarei mais
porque não tenho mais o que fazer, se dependesse de...opediência estrita
a procedimentos processuais, se transformássemos este Conselho de
Ética e este Senado Federal numa corte judiciária stricto sensu, que
não é, nem pode ser, é um tribunal lato sensu, porque é um tribunal
político. Se nós e a Câmara dos Deputados fizéssemos isso, o Sr.
Hildebrando Pascoal não estaria hoje numa penitenciária no Acre, seria
ainda membro de uns dos Poderes da República, recebendo pelos
cofres públicos e legislando para o povo brasileiro. É claro que temos
que obedecer ao devido processo legal, senão o tribunal é arbitrário,
mas não está sujeito aos procedimentos rigorosos do Código de
Processo, qúe é usado apenas subsidiariamente. É claro que o fato de
não termos, talvez, provas materiais não impede consideremos violado o

decoro parlamentar.
O fato de um parlamentar cassado ser amanhã absolvido não tem

nada de esdrúxulo, porque freqüentemente réus são absolvidos, o que
não é um certificado de inocência, não; é apenas uma absolvição por
insuficiência de provas. Provas às quais o Juiz tem de se apegar
rigorosamente, porque assim determina o Código de Processo e porque
está em jogo o maior bem de um ser humano depois da vida: a
liberdade. Tem de ser assim, rigorosíssimo mesmo, o Código de

Processo.
O Juiz, ao condenar alguém à prisão, destrói uma vida, segrega o

ser humano da família, das atividades profissionais e o ferreteia com o
label de criminoso. Há de haver rigor, sim. Nós, 'não; estamos, com a
competência que nos deu a Constituição, examinando, diante de fatos,
de- -inclí~ios fortes e da nossa própria convicção, se o Sel'!ador
permanece ou não nesta Casa, privado de algo que é temporário: o
mandato, sem nenhuma conseqüência maior porque volta a ser um
cidadão no exercício das suas atividades profissionais, no seio da sua
família. Por isso que aqui não é tão rigoroso quanto no Judiciário.

De forma, Sr. Presidente, em menos do que os 30 minutos que V.
Exa me concedeu, era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nobre Relator, V. Exa
ocupou 29 minutos do seu tempo.

Srs. Senadores, vamos entrar agora num outro tempo regime

Vamos discutir o relatório.
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fantasmas

Ele não caiu nesse desvio de ""'VI 1~IUt;;1ai IIC\j~~~anamenteesse
como algo que se assemelha ou se identifica a

de um tribunal.
não. Aqui estamos julgando ética e decoro.

maneira que a sua conduta se possa traduzir em uma norma universal
ação, como diz Kant. Isso é ética, é a norma que_.a nurnar11dé3de

deveria seguir se as do nosso nobre filósofo
alemão.

É óbvio vUlllU e~lc:U1105 aqUi SUjeitos a outro de aVéill8l0aO
que não a não e podemos desde que
nos convençamos, por meio de informações, exames e análises, de
rfQ1'Qrnnln~:lI'i~ conduta ofende o decoro e é com
o exercício de mandato de um da D'~ ••".U.,JII""c;;ll.

Parabenizo o nobre Senador Jefferson Péres por ter acertado
camlnno, trilhado o caminho correto ao definir e fazer
relatório de uma maneira ética e com sem

por demais e sem recorrer a essa questão.
muito mais fantasmas se pensa. Foram milhões de dinheiros

milhões de milhões de
não se concretizaram.

~""'~I" I ,·....1.""'. o Amodeo lançou a
em uma reunião onde os fantasmas estão
apenas os ou sete do Senador Jefferson
muito mais fantasmas do que isso: 169 milhões de dólares fanitasmas,

ninquém sabe para onde contratos sem nenhuma
também como aconteceu no terminal de

diante.
modo que agradeço

Era o que tinha

......~ ,"" já foi afirmado
não é o melhor que existe no

melhor do que este.
É exatamente no

nesta sessão, o nrlnf'll"\lt"'l

Srs.
um verdadeiro linchamento à

L..o~~vau, através do amplo noticiário da imprensa.
meses, acusando-o da orática de todos -os
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autoritário. As pessoas eram cassadas porque usavam ou não bigode.
Em meu Estado, cassaram pessoas simplesmente porque receberam
um adiantamento, eram deputados estaduais. Logo que o Estado foi
instalado, não se, pagava o subsídio dos deputados porque o Estado
estava em fase de organização, em 1962. Os deputados precisavam
sobreviver com suas famílias. Um deputado pediu um-adiantamento ao
governador e concederam-no.

Quando implantaram a chamada revolução, o regime autoritário,
constituíram uma CPI, um órgão de investigação militar. Pegaram o vale
de adiantamento do deputado. Foi o suficiente para o cassarem. No
entanto, outro deputado que era do partido que apoiava o governador
tinha recebido o mesmo adiantamento e não foi cassado. Usavam dois
pesos e duas medidas.

Quero chamar a atenção para o fato de que não podemos fazer
um julgamento político aqui no Conselho nem no Senado. Se formos
abrir um precedente, amanhã ou depois, como disse a defesa em suas
conclusões finais, uma maioria eventual poderá inventar qualquer
acusação contra um Parlamentar e cassá-lo.

Refiro-me, também, a fatos pretéritos. Todas as acusações que
foram aqui formuladas contra o Senador Luiz Estevão, basicamente, são
anteriores ao exercício de seu mandato como Senador. S. Exa é um
homem de negócios, teve envolvimentos com várias empresas. Será
que é crime? Será que ter um banco e emprestar dinheiro para uma
empresa de São Paulo é crime? Será que o banco receber o dinheiro
em pagamento do empréstimo é considerado crime? Será que a
permuta de um bem por outro configura crime?

Quero citar um fato recente que aconteceu na Câmara dos
Deputados há quinze ou vinte dias. O Deputado Aleksandro da Silva, do
Estado do Acre, que substituiu o Deputado Hildebrando Pascoal, que foi
cassado e ao qual o Senador Jefferson Péres referiu-se durante sua
exposição sofreu uma série de acusações por fatos acontecidos quando
este ainda era vereador em Rio Branco. S. Exa tinha sido secretário da
Câmara de Vereadores em Rio Branco. Como S. Exa estava sendo
processado, fizeram uma representação à Câmara dos Deputados
tentando cassar seu mandato. A Comissão de Constituição e Justiça
indeferiu o pedido de cassação do Deputado alegando que a imputação
era anterior ao exercício do mandato de deputado estadual. Mandaram
arquivar a representação.

Veja V. Exa que, na verdade, todas as acusações que estão
sendo feitas ao Senador Luiz Estevão são anteriores ao prazo do
exercício de seu mandato, que se iniciou em 1° fevereiro de 1999. Se
Exa praticou algum crime, se suas firmas praticaram, que responda
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defesa refutaram hoje, aqui, com argumentos irrespondíveis e
insofismáveis.

Estão aqui os documentos que S. Exa apresentou, a defesa
brilhantemente apresentada pelo seu patrono e a defesa que S. Ex

a

mesmo fez, através da projeção daqueles slides e dos comentários que
teceu, destruindo todas as acusações que lhe foram form~ladas.

Então, isso é que a beleza do regime democrático. Conhecemos
as duas versões: a de quem acusa e a daquele que se defende da
acusação. Nos regimes totalitários, isso não existe. No regime totalitário,
só existe a versão daqúele que quer condenar. Se alguém tiver a
coragem de se ,insurgir contra determinadas acusações, vai para o
paredão, ou seja, será fuzilada, ,ou vai ser deportado para outro país.

Assim, graças ao reginJe democrático, Sr.-Presidente, S,-as e Srs.
Senadores, tivemos essa noite magnífica, tendo a oportunidade de
conhecer as duas faces do problemas: as defesas que foram
apresentadas e ,as defesas que foram aqui formuladas pelo Senador
Luiz Estevão e seu advogado.

Gostaria de ressaltar o aspecto de que o Relatório do meu ilustre,
e até contemporâneo de colégio, lá no Colégio O. Bosco de Manaus,
meu querido amigo Jefferson Péres, este brilhante Senador do por do
Estado do Amazonas, converge para a aplicação de uma penalidade
política. .

E agora 'mesmo foi dito pelo Senador Lauro Campos que o
Conselho não deve ater-se, absolutamente, aos aspectos. jurídicos da
questão, porque ele é, antes de tudo, um órgão político. O Julgamento
aqui tem que ser político.

Ora, se vamos proceder a um julgamento político, então, estamos
insurgindo-nos contra as leis, contra a Constituição, contra tudo aquilo
que o arcabouço jurídico do nosso País assegura aos cidadãos - o
direito de cidadania, o direito de se defender das acusações. Isso daí se
constitui também num grave precedente para o Senado da República e
até para a Câmara dos Deputados ou qualquer Parlamento -
Assembléia Legislativa, Câmara de Vereadores.

Lá na minha cidade, no Município de Tarauacá, já aconteceu
isso. Um Vereador que fazia oposição ao Prefeito, na época do regime
autoritário, tinha uma fazendola abaixo da cidade, no Rio Taraoacá.
Havia uma sessão por semana. Como S. Exa estava incomodando o
prefeito e havia ido para a sua fazendola, convocaram três sessões
extraordinárias seguidas. O Regimento dizia que quem não
comparecesse às três sessões seria cassado. S. Exa foi cassado."
exatamente porque não compareceu às três sessões das quais não tev
conhecimento. Isso acontecia, Sr. Presidente, na época do redi
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aconteceu nas fazendas, - que os protocolos são assinados oer'alrrlente
os negócios são concluídos, e não quando eles são iniciados.

a respeito desse terreno do Morumbi, imagino que tenha sido
por um engano, mas houve um documento que não foi apresentado à

é esse distrato do terreno. É verdade que, no depoimento a
o Senador Luiz Estevão se referiu que havia recomprado

foram

este
esse terreno.

De qualquer sorte, o terreno foi vendido e recomprado, e nunca
houve uma escritura nem de nem da recompra. E, durante todo o

permaneceu na posse de uma das empresas do
OK. Além disso, - quero crer que seja talvez um engano, não sei
exatamente explicar por quê -, quando o terreno passou novamente
para a posse do Grupo OK, ainda o que é estranho, o documento
dizia que a empresa que estava recebendo o terreno de volta e estava
também recebendo os dois milhões e meio de volta.

Acredito que isso eventualmente possa ter sido um engano,
porque não encontro uma explicação isto: que, ao recomprar o
terreno, ao invés de pagar, o grupo novamente o recurso.

esse é um esclarecimento que gostaria de fazer a
dessas circunstâncias desses negócios que foram feitos.

Com relação à de muitas explicações, há
per'QUI1ta, eu diria que uma que foi colocada e que, até
para não foi suficientemente explicada. foi reconhecido

houve realmente a transferência do controle ou seia. ela
passou a pertencer ao OK, e, se pagou 15 milhões pela
não vou entrar, aqui, no da discussão desse preço, os dois

)je, ainda continuam oertencendo ao
menos com todos os dados que
receberam-se 15 milhões fazenda e o
no"on':e a esse mesmo grupo.

No decorrer aqui das explicações ainda não foi dada nenhuma
que indicasse o porquê disso. Quer dizer, eu

menos esperava que se dissesse, ao retornar o controle para a empresa
do Grupo, eu paguei essa fazenda no valor tal e etc., e isso realmente
não foi explicado. Ou seja, a fazenda, pelo menos pelas informações

colocadas, 2/3 dela continuam ainda pertencendo ao mesmo grupo
que recebeu por elas alQuma coisa da ordem de US$15 milhões.

não gostaria de porque aí me parece
simplesmente contrapor fatos a relação dos eles

empresas de telefonia, foram ....I"\I/"I/"jl"'li,r-I~e-
informações iniciais algumas das quais estavam efetivamente

mas efetivamente não são apenas dois. nem
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do terminal de cargas, porque tudo isso estava englobado como um
contrato de mútuo de venda de imóveis, que é uma denominação
extremamente generalizada para abarcar todas essas negociações que
foram feitas entre esses grupos.

Senti-me responsáveJ para prestar esses esclarecimentos aos
Srs. Senadores, uma vez que essas situações foram I.ev.antadas aqui e,
como algumas delas foram tiradas do relatório da CPI do Judiciário,
senti-me na obrigação de prestar essas informações.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. Fazendo soar a campainha.)
- Não há mais titulares do Conselho inscritos para discussão. Assim
sendo, concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, na qualidade
de suplente, e atiro as inscrições para os Senadores presentes que, por
acaso, queiram fazer uso da palavra, como é de praxe.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-8E) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Defesa iniciou a sua intervenção dizendo que isso
aqui é o resultado de um complô para cassar o mandato do Senador
Luiz Estevão. Compl~ formado pelo PT, pelo Procurador-Geral da
República, Geraldo Brindeiro, cuja recondução por duas vezes ao cargo
teve o voto contrário do PT, pela unanimidade da CPI do Judiciário, que
aprovou esse relatório, que foi a base para a ação do Ministério Público,
pelos Procuradores de São Paulo, que pediram o bloqueio dos bens e a
quebra do sigilo bancário, pelo Juiz que concedeu liminarmente o
bloqueio dos belils e a quebra do sigilo bancário.

A peça da Defesa é uma grande obra de meias verdades. A
começar pela citação inicial do voto do Ministro Néri da Silveira. Meia
verdade: a citação, o voto, a liminar. Verdade completa: o voto foi
derrotado pejo Supremo Tribunal Federal, em 10 de março de 1992, por
seis a cinco.

Mas continuamos com as meias verdades. O Senador Luiz
Estevão apresentou a relação das ligações telefônicas, que
apresentavam números truncados, números repetidos, com zero
segundo - meia verdade. Qual é a verdade completa? O relatório da
CPI, no item 3, propôs, inclusive, que o Ministério das Comunicações, à
medida que havia duas empresas controladas por ele com valores
diferentes, teria que entrar para dizer qual era o verdadeiro; e o
verdadeiro é o da lista telefônica, que está aí para quem quiser ver e
que não tem nenhuma dessas inconsistências apresentadas pelo
Senador Luiz Estevão.

A Defesa disse que todos esses negócios foram regularmente
contabilizados - meia verdade. Qual é a verdade completa? O Senador
Paulo Souto já adiantou uma parte. Em 24 de setembro de 1999, a""j ~
Receita Federal intimou o Grupo Ok, Construções e Incorporações c K'; '"
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quatro telefonemas, são muito mais do que isto, embora, é verdade, que
muitos deles não devam ser computados porque têm tempos
efetivamente muito poucos expressivos.

Gostaria de esclarecer um outro fato. Apenas eu me acho
compelido a isso, pelo fato de muitas dessas informações terem sido, eu
diria tirado do relatório que foi aprovado unanimemente pela CPI do
Judiciário. Um outro fato que considero significativo com relação a uma
fazenda e que foi objeto inclusive de uma colocação expressa na
representação que foi feita e também não vi na defesa da nenhuma
observação sobre isso; é o fato de que a troca com imóveis teria sido
justificada pelo fato de o Grupo Monteiro de Barros não ter caixa
suficiente, sendo que exatamente no dia em que esse protocolo foi feito,
esse próprio grupo pagou o equivalente a U$$1,5 milhão por isso, não
se pode dizer exatamente que esse grupo não tinha caixa e que isso
justificaria esse negócio de permuta entre os apartamentos. Isso
também não me pareceu suficientemente explicado e por isso coloco
apenas para observação ou para avaliação daquelas pessoas que estão
assistindo hoje e que vão ser responsáveis pela avaliação do jutgamento
que hoje é feito aqui.

E por fim, eu queria fazer uma referência na questão do controle
acionário da Incal Incorporações. Não quero absolutamente .me detalhar
sobre isso, mas uma coisa é inegável, dito pela própria defesa e pelo
próprio Senador: ele reconhece que assinou o protocolo, mas.. que, no
mesmo dia, teria desistido desse negócio. De modo que não há aqui
porque fazer inferências. A verdade é que houve um momento, ainda
que seja um dia, que essa empresa teve sobre o seu domínio. Embora
eu quero dizer que, por tudo que ouvi aqui, não posso considerar que
umá carta renunciando direito de preferência seja um destrato.
Realmente renuncia direito de preferência sócio daquela empresa.
Quando digo, renuncio a preferência de subscrever as ações que você
tem naquela empresa, é porque eu, ainda que seja um dia, tinha
realmente posse de ações daquela empresa. _

De modo que não quero discutir aqui se isso era um contrato de
gaveta ou se não era um contrato de gaveta, mas, de qualquer sorte,
não me parece resistir o argumento de que uma carta renunciando a
direito de preferência seja um destrato que tenha anulado, ainda que
não formalizado, ainda que não registrado na junta comercial, ainda que
não transcrito no 'livro que deveria ter sido transcrito.

Eram essas, portanto, as observações que eu gostaria de fazer.
Tivemos muito cuidado, por exemplo, ao solicitar à Receita Federal, que
nos informou, ao final do nosso relatório, que, somente nos livros de
1998, registrado em 1999, houve uma referência específica na questãô
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a perícia comprova que os documentos não foram
em 1999, mas poderiam perfeitamente ter sido forjados a
momento em que uma ação de um parlamentar e, particularmente, do
Ministério Público, colocava sob suspeita, e não coincidentemente, a
data da representação é 20 de dezembro de 1995, e o famoso distrato
do terminal é de março de 1996. A que título foi feito o_distrato? A que
título recebeu R$11 milhões em 1996? e expectativa de
lucros.

UÇtJUIII'ÇI'U.V. o Dr. Fábio Monteiro de
diz que realmente era um

viabilizar os pagamentos
ditos. Mas ele disse também que a do

Governador Marcelo Alencar assumiu o · "':"', I"'",,,,,,,

Porto de Sepetiba e o terminal.
Governador Marcelo Alencar assumiu o Governo em 1° de
1995 e, segundo o Dr. Fábio Monteiro de Barros, havia
porto de Sepetiba, como, um ano e três meses depois, um
não tinha mais expectativa de já que a decisão do Governo
estadual era não o justifica o pagamento a título de
expectativa de lucro porque a decisão do Governo Estadual era não

o justifica o pagamento a título de expectativa de lucro
de R$15 milhões.

Sr. Sf'ls e Srs. -~"W"'VIC;:), ;:)U,\,;tllamenre, ao se
acreditar nas alegações da só podemos ter uma o

Fábio Monteiro de Barros é um perfeito idiota. Ele tem ser
libertado porque não está no estado de suas
mentais. Em todo o em todo o emore~en(jimento.

Nesse empreendimento do "'\JI 11"1 n04B.

como se vê quebra. do
receita da Incal até se obras de rtllflamOUCO eram os
recursos do TRT de São Paulo. No esse cidadão tem uma série
de com o Ele só tem
e o Luiz Estevão só tem Ele não
empreendimento nem da construção. um termo que ele usou

para negócios de nenhum deles virou
empreendimento. Ele só teve e o Fábio só teve

Os contratos surgiram. se formos considerar essa
desistência, apresentada como prova de o Senador não é o
Fábio também não o é. No mesmo de documentos em que é
apresentada essa desistência da preferência de comprar ações, há uma
assinada pelo Senador Luiz Estevão e também uma, com data
assinada pelo Fábio. É uma bafela. É apostar no desconhecimento
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depoimento do Giovanni
"Pcirtlc~ulélrment:e, é muito reconfortante saber

que .. fazia a Comissão
cinco ou seis anos, estejam sendo investigadas por essa

aratificante ver que o teor de nossa representação ao Ministério
formulada em 20 de dezembro de 1995. tenha

~nresentar relatório discriminativo das contas e contábeis
sua à Receita o

In~ornorações apresentou informações de
I ...............~;"\~ na conta contrato de
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o SR. FELIPE ALMUDEO - Sr. Presidente, a Defesa quer
conhecer esse documento recém-trazido.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sr. Presidente,
não estou anexando aos autos esse documento.

Como foi citado, foram apresentados...
O SR.. FELIPE AMODEO ... Então tem que ser riscado das notas

taquigráficas.

O SR. JOSÉ I:UUAKUO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Registrem-se os fatos aqui
mencionados, e cada um os julgará de acordo com a sua consciência,
porque a Mesa não tem meios para fazer com que se junte esse
documento. Por outro lado, também não tem meios de atender à Defesa
nesse sentido.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges por dez minutos,
que é o prazo regimental.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr. Presidente, não me
debrucei por 16 horas, como o Senador Lauro Campos, sobre o
processo, fazendo um estudo profundo. Mas em algumas ca,minhadas
fiz um julgamento prévio.

Certo dia, há alguns anos, estava escutando na Rádio Atividade
o programa do Wigão - os Senadores Lauro Campos e José Eduardo
Dutra já devem tê-lo ouvido -, quando o Senador Luiz' Estevão era
Deputado Estadual. Como sou de outro Estado bem distante, sempre
interessei-me em observar como se procedia a política no Distrito
Federal. Via placas da Fundação Luiz Estevão s, pelo rádio, escutava
um combate sem tréguas do referido Deputado Distrital na época, que
fez grande frente de Oposição ao Sr. Cristovam Buarque, então
Governador do Distrito Federal.

Vi algumas velas anteontem rondando o Congresso Nacional e,
como estamos acostumados a deparar com muitos acontecimentos
desse tipo, perguntei contra quem seria essa manifestação. Disseram
me que era contra o Senador Luiz Estevão. Ouvi os Senadores Lauro
Campos e José Eduardo Dutra falando de forma tão enfática e escutei
também o Senador do PMOB, o velho Nabor Júnior, líder do Acre. Não é
difícil chegar a uma conclusão de que, realmente, se trata de uma briga
política. O preço é alto.

Devemos reconhecer que o Senador Luiz Estevão chegou até
esta Comissão com um trabalho competente do Partido dos
Trabalhadores. Aconstituição da CPI do Judiciário trouxe o fato de uma
relação empresarial do mencionado Senador com o TRT - o sUficie~~e/ '\
para que todos os Partidos de Oposição entrassem nesta D,,.} _ '-
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com essa história de que primeiro comprou da Ikal e de que, depois,
como houve um aporte de capital feito exclusivamente pela Monteiro de
Barros, mesmo que fosse um contrato de gaveta, aquilo seria reduzido a
0,0250/0. Não é isso que está nos documentos. O contrato de gaveta é
entre a Monteiro de Barros e o Grupo OK.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador José Eduardo
Dutra, peço a V. Exa, ·por gentileza, que conclua o seu pronunciamento,
porque todos até a~ora cumpriram rigorosamente o tempo.

O SR. JOSE EDUARDO DUTRA (Bloco/PT-SE) - Quando houve
o aporte de capital, quem o fez foi a empresa Monteiro de Barros que,
pelo contrato de gaveta, passa a ser propriedade de Luiz Estevão.

O Deputado Fassarella foi aqui covardemente acusado, dizendo
que mudou as versões e que primeiro disse que foi em outubro. Isso não
é verdade. Basta consultar todos os jornais. O único jornal que dá a
matéria em outubro é O Globo; todos os outros falam em janeiro.

Agora, se é para mudar de versão, afirmarei que, no dia 12 de
janeiro de 1999, o Senador Luiz Estevão estava no Brasil. Quem afirma
não sou eu, mas, sim, Irineu de Oliveira, advogado do Senador Luiz
Estevão, na ação que S. Exa impetrou contra o Deputado Fassarella,
quando diz que realmente procurou o Deputado Fassarella para
conversar sobre outros assuntos.

A iniciativa do autor - é bom que se diga - decorreu de
solicitação que lhe fizeram os eminentes Desembargadores do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios em uma reunião
especialmente convocada, realizada no dia 12 de janeiro de 1999, na
sede daquele órgão, em que se achavam presentes, dentre outros, os
magistrados Hermenegildo Fernandes Gonçalves e Lécio Resende da
Silva, respectivamente Presidente e Corregedor daquela Corte.

Como a produção de documentos é farta, poderão dizer que isso
aqui é um erro, um equívoco. Entretanto, ao mesmo tempo, há outro
documento dizendo que foi no dia 13. O Senador Luiz Estevão, então,
chegou no dia 13 do exterior, fez uma reunião no próprio dia t3 com
todos esses Desembargadores s, no próprio dia 13, procurou o
Deputado Fassarella para poder pedir, de acordo com a reunião, que
mudasse a data. Se fosse no dia 17, como ele disse, não tinha mais
sentido procurar o Deputado Fassarella, porque, como já foi dito, o seu
sub-relatório foi votado no dia 13.

Portanto, Sr. Presidente, S,.as e Srs. Senadores, a Defesa é uma
somação de meias-verdades, que são muito piores que nS mentiras.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ale
Senador Gilvam Borges.
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pergunto ao Senador Ramez
terminou a sua defesa

l
V. Exa

de um temDn adicional na...

os Senadores.

recebido cinco mil telefonemas. Fico me questionando, Sr. Presidente:
foi o erro de um empresário vítima de todo esse processo?
com o com o Cristovam. Até hoje eles estão· com vela ai na

frente e não a largam. É a operação buli. Trouxeram aqui o Senador
Luiz Estevão e estão aí. sinceramente, tenho a consciência de que
-não ganho nada com isso. Muito pelo contrário, sou-.um .
somente isso. Logicamente, sou do PMDB. E, assim, fico só vendo os
fatos.

No ~l-"~V"'V Ud l'lUVaCap, com o pobre do nosso Governador
morreu um trabalhador. Na estrutural, morreram quatro. Mas com esse
um fez-se um escândalo, o barulho foi grande. Não foi brirlca<jejr'a!

Logo, registro que aqui basta ouvir todos os que se vão
manifestar aqui nesta sala, aqui nesta Comissão, para entender
perfeitamente que é um julgamento político na essência. Não tenha
dúvida disso. Mas se disserem para mim que deram queixa que o Luiz
Estevão não pagou, que é um bandido, que enganou o empresário A, B
ou C em suas negociações, serão realmente outras questões". Pnrt"'n+~

Sr. Presjdpnt~ as minhas impressões.

,.,-.. _. - Agradeço a pontualidade
Eduardo ~"nJi,..\I que

- - - \a.JI,,-"\.o\.l/l- I -or} - Eu somente quero
solicitar a oportunidade de o Senador Luiz Estevão responder a duas
indagações que avalio como importantes para o Conselho de Ética e de
Decoro Parlamentar.

Por ocasião dos inúmeros depoimentos e sobretudo aquele que
se deu na Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder o
Senador Luiz Estevão poderia ter declarado, expresso com a maior
transparência e clareza, a respeito do contrato que ele havia assinado
do Grupo OK com o Incal dizendo que havia se tornado
parte e, entretanto, embora eu não tenha acompanhado
detalhes porque não era membro da mas pelo o
conhecer dos fatos, ele só veio a reconhecer e relatar que

contrato e depois desistido do mesmo algum
depois que esse contrato surgiu após a prisão do Sr. Fábio
Barros.
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feira, 21 de fevereiro, fui devolver os documentos que haviam embasado
aquela possível negociação que não chegou a se concretizar.

Gostaria que ligassem a luz, porque quero responder a algumas
colocações do Senador Lauro Campos, do Senador Paulo Souto e
também do Senador José Eduardo Dutra.

Com relação à primeira delas, quero dizer ao-_Senador Lauro
Campos que, na verdade, não há essa questão de que a fazenda seria
dada em dação em pagamento à Previdência pelo preço superfaturado.
Isso é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, com a presença de V.
Exa aqui como Senador, que aprovou a dação desses imóveis à
Previdência Social. E, naturalmente, quem faz a avaliação dos imóveis
não é aquele que faz a dação, e sim o órgão que recebe, que é a
Previdência Social, através de avaliação feita pelo Incra.

Quanto à questão das desistências, quero dizer a V. Exa que é
muito fácil se verificar, ao longo da evolução dos nossos
empreendimentos com o Grupo Monteiro de Barros, que houve um
determinado momento, é verdade, em que procuramos nos afastar
daquele parceiro que, naquele momento, começava a ter seus negócios
questionados, o que, aliás, é um comportamento muito natural. Por isso
mesmo, desistimos, aproveitamos a possibilidade da vinda do sócio
francês, um bom momento, do ponto de vista empresarial, para sair do
empreendimento do terminal de cargas. Diferentemente do que foi dito
aqui quanto ao terreno do Morumbi, foram apresentados por mim aqui
os dois contratos, tanto o contrato de celebração quanto o de
desfazimento, e o primeiro contrato só não foi apresentado porque foi
consolidado pelo segundo. Ao se consolidar, evidentemente, se
repristinam as cláusulas do primeiro e se permanece com as novas
cláusulas. Portanto, não vi a menor necessidade disso.

Quanto ao negócio da fazenda, houve, também diferentemente
do que foi relatado, um negócio de compra e, depois, a nossa venda da
nossa parte para o Grupo Monteiro de Barros.

O Senador Lauro Campos falou em fantasmas. Existem
fantasmas nessa história, sim, Senador. E foram apontados no relatório
do Senador Paulo Souto. E V. Exa sabe quem são os fantasmas? São
os US$90 milhões dos duzentos e muitos pagos pelo Tribunal do
Trabalho para a obra, que ninguém soube identificar onde estão. Se V.
Exa se dedicar a uma leitura acurada do relatório, poderá ver que US$90
milhões do dinheiro recebido, a CPI, embora tenha quebrado o sigilo
bancário e fiscal de todos, não conseguiu identificar. Se houve
irregularidades, estão nesses fantasmas, Senador Lauro Campos. - / <
Porque negócios escusos, desonestos e dissimulados são feitos d
forma a não deixar rastro ou pista. Nossos negócios não estão dMOi

, (
j
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Quero solicitar do Senador Luiz Estevão porque ele não foi
suficientemente transparente, claro, dizendo que havia feito um contrato
com aquela empresa, tinha se tornado sócio e, depois, desistiu. Parece
me que seria muito importante, do ponto de vista da ética e do decoro

parlamentar, que tivesse dito isso.
A segunda indagação que quero fazer é referel11e à noticia, há

poucos dias atrás, de que no dia da licitação da construção do TRT em
São Paulo, objeto da apuração e um dos pontos centrais da apuração
da CPI, que pelo menos surgiu a notícia, até em primeira página, há
pouco mais de uma semana, que ele havia estado na sede da empresa
vencedora para acompanhar o resultado da licitação. Gostaria de saber
se ele confirma a informação. Segunda pergunta: por que não revelou
esse fato perante a CPI do Poder Judiciário?

Como estou aqui, sem ser membro do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, procurando formar minha opinião da forma mais
completa possível, essas duas dúvidas, para mim, se esclarecidas,
ajudarão bastante. Era o gostaria de externar, Sr. Presidente.

O SR. (Ramez Tebet) - Concedo a palavra, pelo
prazo de dez minutos, ao Senador Luiz Estevão, que ouviu as
ponderações de V. Exa e que, naturalmente, dará, nesse tempo, as

explicações que julgar convenientes.
O Senador Eduardo Suplicy é o último inscrito. Logo depois de V.

Ex", vou conceder a palavra ao eminente Relator, também por dez

minutos, e depois ao seu douto patrono.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) - Sr. Presidente, tendo sido

formuladas duas perguntas pelo Senador Suplicy, indago a V. Ex" se a
resposta às perguntas formuladas por S. Ex" significaria parte do tempo

que V. Exa me concede.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está tudo incluído,

Senador Luiz Estevão. V. Exa dispõe de dez minutos.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) - Vou ser obrigado a

responder de forma muito rápida. Quanto à primeira pergunta, por não
ter me referido a tal associação, porque no meu depoimento na CPI me
referi a coisas que aconteceram. Não me pareceu necessário nem
conveniente falar de coisas que não aconteceram, até porque o espectro
e a amplitude de negociações que não aconteceram ao longo da minha
vida empresarial foram muito maiores do que o espectro de negociações
e empreendimentos efetivamente realizados, o que, aliás, acontece na
vida de qualquer empresário. Vim aqui parn falar do que fiz, não daquilo

que deixei de fazer.
Por outro lado, quanto à minha presença no dia, na véspera, dois-

dias antes, a razão foi muito simples: como havia prometido na
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encontrou João Fassarella?

no dia 13. A Polícia FedE3ral diz que cheguei no dia 13. A
Receita Federal que cheguei dia 13. E as testemunhas, comandantes do
avião, que cheguei no dia 13. É muito difícil apresentar algo que
desminta essa afirmativa.
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, . - No dia 17, disse
Exa talvez não tenha se lembrado, mas declarei aqui que no l'i1"\",,1r'\/"!'"

na sala da Comissão de Orçamento, me
ao Senador Ramez Tebet, que era quem então conhecia, que então me
indicou o Deputado João Fassarella, com quem deveria conversar. Mais
do que isso. A questão do saldo baixado pela Receita Federal.
todos que têm alguma experiência na área empresarial sabem que

um determinado negócio se desenvolve ao longo de diferentes
exercícios fiscais nem todos os negjócios se encerram num exercicio.
Por compra de um carro se encerra num exercício, mas um
emIPrE:erldlfne,nto imobiliário às vezes leva um, dois, oito ou dez anos até
a derradeira operação que significa o seu encerramento. Portanto, o
ocorre? Essa operação é contabilizada ao longo dos anos numa conta
chamada "conta mãe" e, ao final então, é apurado o resultado.
isso, existe um diferimento - é o que em balanço se chama de débitos e
créditos diferidos. E só no encerranlento daquela operação é que é

o lucro.
O parecer da Receita Federal, a que alude o Senador Paulo
é exatamente isso: é a data da apuração, ou seja, da baixa da

conta. A baix~· da conta é a data da operação ou do lucro final
operação, que se desenrolou ao longo de anos e que encontra o seu
momento de apuração do lucro real no momento do seu encerramento.
Tanto é verdade que estamos sob inspeção da Receita Federal desde

ou julho do ano passado e não existe auto de infração
contra a nossa empresa, embora todos esses livros que estão aí
nQI"n-\'.:lnQ~ir1n inclusive em presença da Receita Federal durante um

apurou a veracidade ou não das transações contábeis
fizemos.

Finalmente, quero rapidamente aqui discorrer sobre o
minha apresentação para dizer que o grupo Monteiro de Barros
apenas negócios inacabados. Aqui mesmo acabaram de inauaurar
semana passada ou no mês passado, o edifício São Luiz, que

UUOlI\..lyv l pessoa,
r~nulares e

14.06.2000 fls. Z~ i ~
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levantou-se e disse que ia recorrer da decisão, .como fez', recorda
Zantuti, hoje juiz aposentado e presidente do Sindicato dos Economistas
do Estado de São Paulo." .

Para finalizar, Sr. Presidente, eu não vou apresentar o restante
aqui dos documentos, mas quero dizer apenas que nunca é demais
lembrar o que aconteceu nos últimos anos na vida política brasileira. Há
o exemplo do hoje Deputado e ex-Ministro da Justiça Ibrahim Abi Ackel,
que, se fosse pela mídia, teria sido banido da vida pública para o resto
da sua vida; o exemplo do ex-Ministro e hoje prefeito da cidade do Pato
Branco, Alceni Guerra, que foi massacrado pela mídia em torno de uma
denúncia totalmente improcedente, que o Ministério Público depois
apurou e não levou à frente, e por causa disso ele perdeu o Ministério,
amargou anos terríveis em sua vida e hoje é prefeito de uma cidade lá
no sudoeste do Paraná, tentando recuperar a sua vida pública.

Quero dizer, finalmente, que pode ser que o Senador Eduardo
Suplicy não considere que o que está sendo discutido aqui é a minha
pena de morte. Não é, não. É muito pior do que a pena de morte, porque
não estão tirando a minha vida, estão tirando a minha dignidade, estão
tirando a minha honradez e a minha moral.

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está encerrada a

discussão.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, pelo prazo de

dez minutos, não sem antes falar que a confusão de nomes descontraiu
o ambiente, graças à compreensão dos Senadores Eduardo Suplicy e
José Eduardo Dutra.

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Relator) - Sr. Presidente, sras e

Srs. Senadores, não vou bancar o acusador porque o que eu tinha de
dizer está no meu relatório, não como acusador, mas pelo que apurei.

Esqueci-me de rebater uma passagem da Defesa em que o
ilustre advogado fez alusão ao fato de eu não ter emitido parecer sobre
os documentos referentes à compra das ações da Incal, dizendo ele que
fiz aquilo apenas para não dar novo prazo à Defesa. Não foi apenas por
isso, não! Reiteradas vezes, nos jornais e na televisão, eu disse que não
ia me pronunciar porque se trataria apenas de um reforço de
convencimento. Portanto, seria inútil me manifestar sobre aquilo. Se os I
documentos beneficiassem a Defesa, eu teria o dever moral e legal de !
me pronunciar. Como eu já estava convencido, e em arrimo desta minha - ....<
posição - e não fiz nada esdrúxulo, não! -, em arrimo da minha posição,
tive acesso à vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores do paíSf!J\Y ,
peço permissão para ler. ~i' !

\vv
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nada a ver comigo, embora tenha o nome de São Luiz, na Avenida
Paulista, porque era no terreno do Colégio São Luiz, dos padres jesuítas
de São Paulo _ um empreendimento de mais de US$100 milhões.
Prédio concluído e entregue, na Avenida Paulista, em São Paulo. E o
Senador Eduardo Suplicy, provavelmente, se passar lá, verá esse

prédio. -O SR. (Bloco/PT-SP) - Eu estudei no

Colégio São Luiz.O SR. LUIZ (PMDB-DF) - Pois é. Então V. Exa sabe

que os padres jesuítas lá fizeram esse empreendimento.
O SR. EDUARDO (Bloco/PT-SP) - V. 8<", para o seu

bem... O SR. LUIZ (PMDB-DF) - Senador, eu peço

desculpas a V. Ex
a

.e SR. (Bloco/PT-SP) - Para a sua própria

defesa, porque V. Ex:' diz apenas disse, sobre os fatos...
O SR. (Ramez Tebet) - Eu vou prorrogar o prazo

de V. Ex". V. Ex:' deu o ou não deu?O SR. (PMDB-DF) - Não, eu não dei. Eu peço

desculpas ao Senador, eu não quero ser grosseiro.
O SR. SUpL\CY (Bloco/PT-SP) - Mas como é que eu

vou ser esclarecido?
"o O SR. LUIZ (PMDB-DF) - Mas eu já dei o

esclarecimento que eu poderia dar.e SR. EDUARDO (Bloco/PT-SP) - Não, V. Exa

mencionou...O SR. (Ramez Tebet) - Nós queremos ganhar

tempo. V. Exa dá ou não dá o aparte?O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) - Não. Eu não estou

concedendo apartes, porque o tempo não permite.
por fim, quero passar aqui apenas à parte final do relatório do

Senador Péres, para dizer que, nas suas conclusões, ele fala: "Os fatos
apurados revelaram indícios. Esses indícios se sucederam". Há aqui
uma questão, também: se eu teria recorrido ou não da licitação. Está
aqui o jornal e de S. Paulo da data posterior à licitação, 19 de
março de 1992 _ 'a licitação só foi aberta no día 18 de março. Quero
frisar o que eu disse à época: "Luiz Estevão diz que entrará com recurso
contra decisão do TRT. Estevão perdeu no preço, mas o TRT
considerou o seu projeto arquitetônico melhor". Além disso, há
declaração também de um dos membros da Comissão
seguinte: "'Ele, Luiz Estevão, reagiu com veemência. Disse que
gasto muito dinheiro preparando o projeto. Diante do r"C::IJ1laIllUl
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~ennr-me-el se V. Exa retirar o
f"'f'\I"\I"Il'"oe-so Nacional. Esses

que foi afirmado. Conseauimos
nas justificativas do Sr.

orecações da relativamente à
ent:en(:ua, entende e entenderá

. . não
processo é falho. Podemos brincar que isso não existe, mas duvido
isso consiaa conviver na consciência de V. Senadores

sérios. As nulidades defesa estão lá.
que elas não existem, dizer que esta não

aqueloutra, quem sabe. mas estão lá e estamos todos sentados
cidadãos, Senadores
vão para suas casas encontrá-Ias

Amanhã de manhã acordarão para fazer sua vestir sua
ao seu porque existe um ordenamento

mesmo ordenamento jurídico que assegura o mandato um Senador
da graças a Deus. Se não for esse ordenamento
extremamente bem levantado numa alocução
o de alegria pelo Senador Nabor
temos que chegar em casa agora e
como o Senador Luiz Estevão tem que

em casa e dizer: meus filhos. '-'UII~C:;~UI

consciência dos meus de Senado a enxurrada
apC)ntC2va:m contra mim não era verdadeira.

Uma locução do Sr. Relator fez-me lembrar um cliente há 30
fazer advocacia exclusiva .-
tenho que trabalhar muito mais .-

não foram 11 facadas, foram só 7. Então. não
1 não tínhamos um time de futebol
time de futebol society

exatamente igual àquele duendezinho de sKate que passou
meteórico apresentado que não veio parar nos autos e se

cassar o mandato de um Senador da República com um
ser exibido. É isso que estamos fazendo. Srs. Senadores. esta~\

Advogados em tempo integral.
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da República do nosso País, não quero sair de casa amanhã. Penso
que vale, todos sabemos.

As colocações estão feitas, as preliminares estão lá. São
questões, sim, de quem examinou o processo tecnicamente. É o meu
trabalho, é o meu ofício.' Não cochilei quando o perito não respondeu
aos meus quesitos, eu dormi. Dormi com a cochilada do.Relator. Ele é o
responsável por cuidar do processo, e não eu. Meu compromisso é com
a defesa. Claro, honesto, aberto, estou afirmando! Estou comprometido
com a defesa do Senador Luiz Estevão. Não tem nada escondido nisso.
É muito claro. A grande homenagem que a defesa do Senador Luiz
Estevão poderia merecer hoje era ter recebido o apodo de ser
constituída de uma enormidade de meias verdades. Muito melhor,
repito, que a sucessão infinita de meias mentiras da representação que
busca o efeito jurídico, sim, para suprimir, para surrupiar o mandato de
um Senador da República, o direito do cidadão de 500 mil eleitores e
talvez gravar de preocupação aqueles olhos da Nação que estão
voltados para esta sala e que amanhã têm de acordar acreditando que
estão vivendo num ordenamento jurídico sim.

Vou poupá-los de contestar, um a um, todos os elementos. Para
ser absolutamente fiel a mais uma meia verdade, há um item levantado
pelo Senador Paulo Souto que é absolutamente verdadeiro: um
documento tem um erro material, que fala de embargada ou de
compradora. Há uma inversão de termos, o que demonstra O·denodo
cuidado com que S. Exa examinou esse documento. É absolutamente
verdade. De todos os apartes que foram trazidos, o único aparte que
tem funoamento em prova é o do Senador Paulo Souto relativamente a
um erro material - a Defesa viu isso. Há um documento com erro
material.

Ao mesmo tempo, a defesa ficou enormemente feliz porque V.
Exa, vice-presidindo a CPf do Judiciário, não disse uma palavra sobre a
ameaça a servidores. Isso contribuiu enormemente. Tendo sido talvez
uma das melhores testemunhas presenciais, não tendo visto ameaça e
não tendo referido na locução de V. Exa, talvez a meia verdade da
defesa consiga neutralizar, com a contribuição que V. Exa deu, a meia
mentira ou a mentira total da acusação.

De qualquer maneira, o que espera essa defesa é que V. Exas,
em primeiro lugar, examinem, nas suas consciências, aquelas
preliminares que começaram a ser levantadas há cinco horas e vejam
se esse processo está pronto para ser julgado. Não esqueçam aquelas
questões levantadas. Essa do fantasma é a mais nítida, mas há a dos
processos, a duplicidade de feitos, o feito no Ministério Público, o
descompromisso de V. Exas com esse processo, quando lá se apura
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brincando entre fantasmas e duendes. Mas se a defesa foi
soberbamente honrada no dia de hoje exatamente na locução do
representante exponencial do partido que subscreve a representação,
que, aliás, encabeça-a, que, aliás, para quem quiser ver, reúne todos os
fax passados do gabinete do PT. É simples de se ver, é só folhear a
representação e se vê que o PT organizou a representação. Isso não
seria estranhável, é uma relação atritada, conflitante, filosófica
politicamente entre o Senador Luiz Estevão e o PT. Lamentavelmente,
infelizmente, o Senador Luiz Estevão teve mais sucesso do que o PT
nas urnas e pagará um preço, mas não este preço.

outro dia consegui ler e defini muito claramente este sentimento
quando o Senador Artur da Távola se referia à ira santa, a esse
monopólio do patriotismo e da verdade que é ostentado exatamente
nessa representação encabeçada pelo PT, repito, não tenho
absolutamente nada contra o PT. Exerci defesa de membros do PT, de
membros da CUT, de sindicatos e ainda exerço hoje com igual gáudio
com que exerço esta, mas essa defesa' foi 'homenageada e faltava
algum corolário para encerrar a defesa do Senador Luiz Estevão, foi
colocado pelo Senador José Eduardo Dutra, exatamente quando insiste
_ faço questão de repetir exatamente para não ser infiel - que a defesa
do Senador Luiz, Estevão é "a somação de meias verdades'. Isso está

nas notas taquigráficas.Efetivamente esta defesa sentiu-se absolutamente homenageada
no dia de hoje, porque meia verdade para o arauto detentor do
monopólio do patriotismo e da honestidade é muito. Pior é essa
representação, que é completa de meias mentiras o tempo todo e quer
construir agora uma mentira inteira na cabeça de V. Ex·s! Meias
mentiras o tempo todo! Todo o tempo mentiras e mentiras! E não é o
bom advogado ou o advogado caro que sustenta isso ou aquilo outro.
Ninguém muda a verdade. A verdade esta aí. Sabemos e vamOs
enfrentá-Ia ou não, e amanhã de manhã vamos acordar e continuar
cidadãos e exigir o direito que o ordenamento jurídico nos-assegura
como cidadãos. E V. Ex"s vão continuar Senadores da República.

Felizmente, temos ordenamento jurídico que assegure a V. Ex"s
um mandato irrevogável, que assegure a V. Ex"s a intocabilidade desse
mandato outorgado por eleitores, mandato este que, na verdade, é a
expressão maior da cidadania, essa mesma cidadania que quer ser
mutilada pela sucessão de meias mentiras que acabam numa
monstruosa mentira que quer buscar aqui senão o efeito jurídico
cassação do mandato de um Senador da República. E vem
pretexto de que o jurídico aqui não vale? Ora bolas! Se o jurídico
vale, não podemos ir para casa hoje. Se o jurídico não vale no ~P.naOO\\\«",
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(Ramez Tebet) - Se prevalecer o SIM
que o processo será encaminhado à Comissão de Constituição,

e Cidadania. O NÃO significa o arquivamento do processo.
Quem quiser que o processo ande vota SIM, vota com o Relator.

Quem quiser que o processo sej~ arquivado, vota NÃO,;YA,ca.b o
processo. O outro voto é AB8TENÇAO. ~ . , ..

[
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se prevalecer, vamos supor a questão SIM ou a
Se prevalecer o SIM...

votação?

apenas para o procedimento.
Pelo que V. Exa, há três modalidades, três votos: o SIM.

(Ramez Tebet) - Permita-me interromoê-Io.
Senador Casildo Maldaner. Cada Senador vai receber três
contendo a palavra SIM. Quem votar SIM estará votando com o
outro, com a palavra NÃO, e se estará votando contra o
com a palavra ABSTENÇÃO, porque o Senador
votar nem SIM nem NÃO.

Muito bem, ele coloca o seu voto em um dos envelopes. No outro,
lá dentro mesmo da sala, ele vai colocar as sobras. Em uma das mãos,
ele traz o voto e o coloca na primeira urna; e as duas sobras que estão
no outro envelope ele coloca na outra urna.

v.

de

Presldenl:e, querO
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Senador Osmar Dias.
Senador José Roberto Arruda.
Senador Lauro Campos.
Senadora Heloisa Helena.
Senador Jefferson Péres.
Senador Romeu Tuma. ._
O SR. PRESIDENTE .(Ramez Tebet) - Senador Juvêncio da

Fonseca.
O voto do Presidente, pelo Regimento Interno, é facultativo.
O SR. JADER' BARBALHO (PMOB-PA) - (Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Ramaz Tebet) - Lamento a informação de

V. Exa, mas já decidi, Senador Jader Barbalho. Lamento que o
pensamento de V. Exa tenha sido esse. Prefiro conservar a minha
posição de magistrado, como venho conduzindo os trabalhos até agora.
O Regimento Interno di~ que o voto é facultativo. Preferi, então,
reservar-me.

Está encerrada a votação.
Convido o Senador Amir Lando, como escrutinador, e convido

também, do Bloco da Oposição, a Senadora Heloisa Helena.
Determino aos escrutinadores que, primeiro, contem quantos

envelopes há n urna. (Pausa)
Há quinze votos.
Vou comunicar o resultado da votação.
O parecer do Senador Jefferson Péres obteve 11 votos SIM, 03

NÃO e 01 ABSTENÇÃO.
Esse é o resultado da votação.
Determino à Secretaria que traga a ata para que possa proceder

a sua assinatura.
Pergunto se existe alguma dúvida por parte dos Senhores ou da

Defesa. (Pausa)
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, criado pela

Resolução do Senado Federal nO 20, de 1993, em reunião realizada
nesta data, apreciando o relatório apresentado pelo Senador Jefferson
Péres, Relator da Representação nO 2, de 1999, decidiu em votação
secreta, por 11 votos SIM, 03 NÃO e 01 ABSTENÇÃO, aprovar o
mencionado relatório, que concluiu pela apresentação do seguinte J\ ,(

projeto de resolução: A'fil "-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° , DE

DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR.

/
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o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. Presidente, uma

questão de ordem.O SR. If'fI'"\!i"BIt"III""l,-Il··-rr'" (Ramez Tebet) - Com a palavra o Senador

Lúcio Alcântara.O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Se a Mesa dispõe de

cédulas diferentes. Refiro-me às sobrecartas.O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Todos são envelopes

opacos e todas as cédulas têm a mesma cor.O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - A minha pergunta é

para evitar a confusão de colocar...O SR. PRESIDENTE (RameZ Tebet) - Todas são da mesma cor.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD8-CE) - Tinham de ser de

cores diferentes.O SR. _""'Ii"BIt'II"" ... "·..,.... (RameZ Tebet) - Não, porque, quando o
Senador passasse, todos veriam a cor, e isso identificaria o seu voto. O
Senador só vai memorizar em que mão está o seu voto.

Todo esse trabalho que tivemos foi para evitar a identificação,

para fazer com que o voto fosse efetivamente secreto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD8-CE) - Sr. Presidente, não

estou falando em voto, e sim na sobrecarta, no envelope. .
O SR. (RameZ Tebet) - Eu entendi. São todos de

uma cor só.O SR. LÚCIO (PSDS-CE) - V. Ex" verá como

vão... .O SR. (Ramez Tebet) - No momento em que o

Senador chegar aqui, voU perguntar-lhe, para conferir, se o envelope é o

do voto dele ou não.O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - pode esperar que tem

gente que vai se atrapalhar.O SR. PRESIDENTE (RameZ Tebet) - Vamos iniciar a votação.
Peço inclusive à assistência, àqueles que nos honram com suas

presenças que façam o maior silêncio possível. .
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (Vice-Presidente) - Daremos

início à chamada, pelos Srs. Senadores titulares.
Senador Casildo Maldaner.
Senador Nabor Junior.
Senador Ney Suassuna.
Senador Amir Lando.
Senado"r Geraldo Althoff.
Senador Francelino Pereira.
Senador Paulo Souto.
Senador Lúcio Alcântara.
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SéNADO FEDERAL

Secretaria - Geral da

IZ (f f' H.e~J.1.
2

em 21 de maio de 2000.

que, em VIrtude do de~)entrarlhame!nto
sem revisão de fls. 2763 a

por notas devidame
pelo do Conselho de cuca e

Par'Iament;ar de fls. 2763 a 2895, a numeração do presente
processado ficou desfalC::lri;:; dos númern5; 2897 a 2907.

'"~

César da

SENADO FEDERAL

SC- 133 Secretaria - Geral da Mesa

.tf.!f.L~to -?::....__Iii
14.06.2000 Fls__~

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

SUBSECRETARIA DE Af}( H(';RAI-I A
SERVIÇO DE COMISSÕES

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLE1ViENTO

o Senado Federal resolve:
1°. É decretada a perda do ITlandato do Senador

Luiz Estevão, nos termos do art. 11, da Constituição
combinado corn o art. 5°, I, da Resolução n° 20,
Senado Federal.

2°. Esta Resolucão entra em viaor na data de sua

SE; lhe dê pro:ssegulmento.
os Senadores nr~~Ant~~

Aar-adE3CO a DE~us

'-''-'I I i;.!IYl V I '""'Id. da e televisada
honraram cOlm suas presenças; aos Srs. Ad'vOCladios.

'-'/1 HJIVII"-llliV-.J, a todos que' t t - -

e Decoro Parlamentar.
Está encerrada a oresente reunião.
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SENADO FEDERAL
~"J? de EIica e Decoro Parlamentar
. '(jfl N~ l- I ;999

Fls. ~2 ;09 J!'
I

Paulo Souto, Lúcio Alcântara, Osmar Dias, José Roberto Arruda, Lauro

Campos, Heloísa HeJena.
_.--~ ~ ~

___ 4 . ~t r
~ ..~e:-----"1 .. _ C- .

Senattor Ramez Tebet, Presidente,

d/Senador Lauro Campos ~/'4' ~

Senadora Heloísa Helena ll(~ ~

Senador Juvêncio daFon~~ i

Senador Romeu Tuma ~~

Senador Casildo Maldan~~ .=
Senador Nabor Júnior -----::~~.~~~~~~~./::;"~....=:;:::::...4__r_---___;.--

Senador suassun~--::,/-,-"/_: --HI....,..~~~· +:...;...)~~A------
....<;~-

Senador Amir Lando --~----!-~~"""",,--J-,,;._

Senador Geraldo Alth

Senador Francelíno Per

Senador Paulo Souto -----11:--:------1--+--11----------

Senador~s~arDias~~~~~~~~~-~~~~~~

Junho de 2000

PARECER N.Q bb1-, DE 2000 - CEOP

DIÁRIO DO sENADO FEDERAL· supLEMENTO

publicação."

o S~nado Federal resolve:

Estiveram presentes os Srs. Senadores: Juvêncio da Fonseca,

Vice-Presidente; Romeu Tuma, Corregedor, Casildo Maldaner, Nabor

Júnior, Ney Suassuna, Amir Lando, Geraldo Althofl, Francelino ~ere·ra, ("

SENADO FEDERAL j, ~ / (
~se!)lp de f:tica e Decoro Pariamentar l/. \ ~
/_fté&_f/_N0 l ILl1-) / ()

fls ,-2900 tf ,/

"Projeto de Resolução n.2 \CQ ,de 2000

(Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar)

Art. 12• É decretada a perda do mandato do Senador Luiz

Estevão, nos termos do art. 55, 11, da Constituição Federal, combinado

com o art. 52., I, da Resolução n.2 20, do Senado Federal.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua

oConselho de Ética e Decoro Parlamentar, criado pela Resolução

do Senado Federal n.2 20, de 1993, em reunião realizada nesta data,

apreciando o relatório apresentado pelo Senador Jefferson Péres,

Relator da Representação n.2 2, de 1999, decidiu, em votação secreta,

por li votos SIM, 3 votos NÃO e } ABSTENÇÕES, aprovar o

mencionado relatório, que conclui pela apresentação do seguinte Projeto

de Resolução:

02936 Quinta-feira 22
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PARTIDO DOS TRA.BALHADORES e outro(s)

SENADO fEDER;\L

Para apurar quebra de aecoro parU1UlçULa.1 uv 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 Lider na Câmara dos Deputados.
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SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDAl>ANIA

Oficio N° 92/2000-PRESIDÊNCIA/CCJ

"JMISSAO Df CllHSmmCAIl.
.J!JSIICAfCIDAOW

I?t? 10 2 de j.99y

f1s291J. rf?:tl17Z(

Atenciosa~ente,

Senhor Advogado,

Brasília, 15 de junho de 2000.

De ordem do Senador José Agripino, Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, comunico aVossa Senhoria que, em CU111prÍ111ento
ao inciso V do art. 15 da Resolução n° 20, de 17 de março de 1993 (que institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar), esta Comissão está convocada para reunião
extraordinária, a realizar-se segunda-feira, dia 19 de junho do corrente ano, às
18:00 (dezoito horas) - após a Ordem do Dia, na sala de reuniões nO 03 da Ala
Senador Alexandre Costa, do Senado Federal, para o exame dos aspectos
constitucional, legal e jurídico do Parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlan1entar
sobre a Representação nO 2, de 1999, oferecida "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 Cânlara dos Deputados; e o PL, por seu Líder na
Câmara dos Deputados".

Ilustríssimo Senhor
FELIPE Ai\10DEO
Av Beiramar 216, 3° andar
2001-060 - Rio de Janeiro-RJ
Tel.: (21) 532 5592 Fax:(21) 262 9402

Junho de 2000

~O~ISSÁU DE t1JKSlHUltAn,
JUSnCA [ CIDADAIIIA

~\\02.-àej~
Hs~9.1D~p}?

01) PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(CEDP) SOBRE A REPRESENTAÇÃO N° 2, DE 1999

Para o exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico do Parecer do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre a Representação nO 2, de
1999, oferecida "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" .
Autoria: Partido dos Trabalhadores e outros

Relator: Senador Romeu Tuma
Parecer: a ser apreciado em votação secreta.

SENADO FEDERAL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

26' Reunião extraordinária, da 2' Sessão Legislativa Ordinária, da 51a

Legislatura, em 19 de junho de 2000, segunda-feira, após a Ordem do

Dia (aproximadamente 18 horas).



2

~Ü(i ü6/1~1 D:1:

PP.G, I cotl ,

Q\jl 41 I 111 \ :t: OK

.J~lssÃn fiE cnHsillUltln.
Jl.lSlItA EeIBADAMI!

R8 ~o.:~Lje ..f!ll9
f\s2 ét 13 ({Jp;7,8

Altair Gonçalves Soares
Senado Federal
Anexo 11 da Ala Senador
Alexandre Costa. sala 5A

(DóI) 311-4612
(061) 311-4315

15/junho/2. 000

deste documento.
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DE:

Telefone:

Fax:

!XI Favor responder O Favor cumentar

~ Data:

~BE,13114315

IJ~:UPO-3

o recebimento
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Ilustrissimo Senhor

ROGÉRIO MARCOLINI
A\' Beiramar 216, 3° andar
2001-060 - Rio de Janeiro

RJ

(21) 532 5592

:(21) 262 9402

responder, via

RELATOF.:IO IHDII.,.lI[:'UAL

Telefone:

Fax:

COltlEIVTARIOS: [gJ Urgenle O Para. revisão
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DE: Altair Gonçalves Soares
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Anexo 11 da Ala Senador
Alexandre Costa. sala 5A

No. páginas incluindo estafolha de rosto:

IData:

5325592
2629402

CO/'vlENTARIOS: lZl Urgellle [J Para revisão

Telefone:

Fax:
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Rio de..Janeiror 16. de.junho de. 2000.

Termos em que,

protestam pela juntada da presente.

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do_e,9régio
Senado federal da República

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL • SUPLEMENTo

Fe~peAm~E~. 26:~8lJ':R1'e 14s.3-34AJSP) ESCRITÓRlO'DE-ADVOCACIAJose Antomo da SIlva Jumor (msc. 33.313)
Rogério M.a.rcolini (inst. 76. I73JRJe r45:33"SA/Sp) , FELIPE AMODEO
=~:::E~.°:tI~14.5.333AJSP) Av. Beira Mar 216, 3° andar

Marco Mlura.(inst. 90.3.03) 20021-060 Rio de Janeiro RJ Brasil

=::a~ t=" i~'g:H TeI. (21) 532 5592 Fax (21)2629402
Danielle CapístIano (ÍIlsc. lDU94) e-mail: escntono@amodei:l.adv.br

home Qage~ v.v..w.amodeo.adv.br

FeHpe Amodeo e Rogério Marco/ini
l

advogados

do Senador Luiz Estevão nos autos do processo ético-disciplinar nO

02/99 do Conselho de Ética e Decoro· Parlamentar, ora em trâmite

nessa Comissão! vêm respeitosamente a Vossa Excelência acusar o

recebimento! por fax e mensagem eletrônica! do ofício nO 92/2000, de

15.jun.OOl comunicando a designação de reunião para o próximo dia

19·iun.OO, às 18h.

\\SElRAf.\A.:uNT\pU6UC\:FA\C'-lEN'TES\LUIZ ESi?JÃO\CCJ\P17JUNOO.OOC

Junho de 2000-Junho de 2000

Jut~. 1::.. 2000 C.: Cl1r'H fi 1
F'HOI'.IE HO. : :..:: 21 2629402

Av. Beira M!lf 21Ú. 3" andar
20021-OÓO Rio de Jfl1teiro RJ Ura.<;i\

Td. (21). 5~2 5592 ]=11.'< (21) 262y4(l2

ôonlnil: escritoril.)(~;mnodco.l\dt;.hr
hOl1\e pagc: \\,\1;'\v,anw,j(:orldv.~r

f.~CRITÓRIO DBADVOCACIA
FELIPE AM()[)E{)

01
procedimooto nO 02/99 do Conselho de ~tica
e Decoro pariamentar

(61) 311-4612

(61) 311-4315

secretaria da comiss~O rt~ ~nn~mlliÇÃO. Justiça e

Cidadania

16.jun.Oo

Felipe AmOdeo e Rogórío Marcolini

Dr. Altair Gonça\ves s,?ares

Data/date:

oe/from:

ParaJto~

DIÁRIO DO sEl\fAOO FEDERAL· SUPLEMENTO

Prezado Senhor I

~ogamos a Vossa. Senhur il:l l:l \,lt;lnlilt;l-"" J.. [..,,'", (;llé\j<t1 b~ 1',~ã,,5 do:,

excelentíssimo Senador José Agripino Maia, Presidente da Comissão de
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania desse egrégio SenadO Federal. a petiçã~ em

anexo.EsclarecemOS ainda qUI> o original seguirá oportunamente, na forma e no

prazo aque aludem os artigos 1° e 2° da Lei 9.600, de 26.maio.9
9
.

Nº de

number of pages:

Empresalflrm:

Fax:

Refi:

MenS8gem/message;

Traosml8s10 de fac-símile
(fax transmisslon)

lIul\sslO Dl t1lISntUlCl1l•
PJsnth l tlUUd\l

riZxb~.J!i.9
í\s.~,"Lt

~~11~4 Âft\MM(inOO. ]n.}xnJlO e14jJ3*Af5Y}
JUl$'; A'lluuiuM Silva Junior (in:;c. 33.313)
~o~io Marcollni (lnsc. 76.1131RJ ç 14:..3J5AI8P)
Afonso Destri (insc. 80.60l/RJ ~ 14S,333A1SP)
A\e.'\o.ndrc Almeida (in:;1;. gg.&13)
).(arwM()\lra(in61~. 9003(3)
ChrislophMilewski (insc. 94.259)
li}á,via Rotnero (insc.95 .336)
Nathalia de Fttria (jt\~c. 96.661)

/

TO : r'IIOHC 1'-10. : 0\321(.1311431:-

F'F::OI"l : E=;CRITOPIO DE Aül
.). FELIPE AI"10LtEO
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DIÁRIo DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTo

SENADO FEDERAL
seCRETARfA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

Regimento Interno
Art. 101. - À Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania compete:
I - opinar sobre a constitucionalidade,

juridicidade regimentalidade das matérias que lhe
forem submetidas por deliberação do Plenário, por ~~\'Io. .

t\\\~ ~\' r\
.~\\ ,\ 'O.~\~\~ f-e

t'~"\;)" ~ \. '7.-
\) \}.\~\~\\ .\~~.

..~~~'
~~i~

o SR. t"Kt:::iIDENTE (José Agripino) - Eu pediria um
instante só ao Relator.

Convido os Advogados do Senador Luiz Estevão, Dr. Felipe
Amodeo e seu companheiro Rogério Marcolini, para tomarem
assento à MesaT por favor.

Por favor, Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA - O presente processo foi
encaminhado à esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico do Parecer
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre a Representação
nO 2, de 1999, oferecida pelo Partido dos Trabalhadores _ PT,
Partido Democrático Trabalhista - PDT, Partido Socialista Brasileiro
- PSB, Partido Popular Socialista - PPS, Partido Comunista do
Brasil - PC do 8, Partido Verde - PV e Partido Liberal - PL contra o
Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, por condutas consideradas
incompatíveis com o decoro parlamentar.

o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
concluiu, após apreciação da representação e da defesa
apresentada, pela prática, por parte do Senador Luiz Estevão de
Oliveira Neto, de conduta incompatível com o decoro parlamentar,
com aplicação da pena de perda de mandato, nos termos do art. 55,
" da Constituição Federal, combinado com o art. 5°, I da Resolução
nO 20, de 19·93.

o exame a ser proferido por esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania limita-se aos aspectos
constitucional, legal e jurídico do parecer proferido por aquele
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos da
competência regimental desta Comissão, prevista no artigo 101 do
Regimento Interno desta Casa e do artigo 15, V da Resolução n. o
20/93, que dispõem, respectivamente:

Junho de 2000Junho de 2000

SC-l

19.06.2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL -SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

o SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Havendo número
legal, declaro aberta a presente reunião, consultando inicialmente o
Plenário sobre se estaria de acordo com a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior.

Os que estiverem de acordo, queiram permanecer
sentados.(Pausa)

Está aprovado.
A presente reunião, que é uma reunião extraordinária, foi

convocada para o fim específico de apreciar o parecer do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar sobre a Representação nO 2, de 99,
para '0 exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico do
parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre a
Representação nO 2, de 99, oferecida para apurar quebra de decoro
parlamentar do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, apresentada
pelo PT, por seu Presidente, POT, por seu vice-Presidente, PSB,
por seus Líderes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
PPS, por seu Presidente, PCdoB, por seu Presidente, PV, por seu
Líder na Câmara dos Deputados e o PL, por seu Líder na Câmara
dos Deputados.

A matéria, portanto, é de autoria do Partido dos
Trabalhadores e outros, e o Relator designado é o Senador Ronleu
Tuma, que oferece parecer a ser apreciado em votação secreta.

Passo a palavra ao Relator para que ele possa oferecer o
seu relatório.

Eu pediria à Secretaria que trouxesse a cópia original do
relatório para o Relator.

Com a palavra o Relator.
a SR. ROMEU TUMA - Pergunto se já foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Não foi distribuído,

até porque julgamos conveniente, para melhor atenção do Plenário,
que V. Exa ofereça a sua leitura, e, a qualquer momento, as cópias
estarão disponíveis para serem entregues aos Srs. Senadores.

O SR. ROMEU TUMA - Exame dos aspectos constitucional, 
legal e jurídico do Parecer do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar que, sobre a Representação nO 2, de 1999,
apresentada pelo PT, PDT, PSB, PPS, PC do B, PV e o PL,
concluiu pela cassação do mandato do Senador Luiz Estevão de
Oliveira Neto, por quebra de decoro parlamentar, nos termos do art.
55, 11 da Constituição Federal e art. 5°, I da Resolução n. o 20, de
1993, do Senado Federal. ~\t'~',

~,~~\~, .
\\ t~~.i,,:,_t~~\\ ,,-,

~\\~~~("\ \. ~&"~' A'r'
\: ~~\\\~/) ~ ~J9i~

\)\{M '-W!!'
~>~./],,-!. ~r\

L,' 11-
\\~ .
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V.JA.KlU 1JU J;S.t.NA1JU .rJ:!JJ~ ~ SlJPLEl\.ffiNTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE
SERVIÇO DE COMISSÕES

A representação nO 2, de 1999, apresentada
no dia 8/12/99 por diversos Partidos Políticos, aponta
IrrE:gulanoa(:tes envolvendo o Senador Luiz Estevão, identificadas
nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de

criada por meio do Requerimento n.° 118/99, para apurar
irreoularidades em órgãos do Poder Judiciário.

Recebida a representação pelo Conselho de
Decoro Parlamentar, presidido pelo Senador Ramez

de~;lgrladlo como seu relator o Senàdor Jefferson Peres,
procedeu-se à citação do Senador Luiz Estevão, em 01/3/2000,
ore!re(~endo-,Ihe cópia da representação e abrindo-lhe prazo para
aPI·es~entiac~io de sua defesa, nos termos do art. 15, 11 da Resolução
n. 20, de 1993.

I.

eventuais falhas procedimentais ou qeslizes no processamento da
Representação nO 02, de 1999, que possam ter afrontado regras
constitucionais ou regi.mentais, e que maculem a manifestação do
conjunto dos Senadores sobre o mérito, decidindo pela perda ou
não do mandato parlamentar.

Delimitada a análise a ser procedida por esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, passo, a seguir, a
um breve histórico do presente processo, originado pela
f"Of"'\rroeon+~f"\~d"'\ n.°2, de 1999.

o Senador Luiz Estevão apresentou sua
em '15/3/2000, às fls. 324 à 512, requerendo,

preliminarmente, a extinção do processo, sem apreciação do mérito,
sob o argumento de: 1) que há preexistência de processo político
em curso; 2) vício na expressão de vontade dos partidos políticos
que subscreveram a representação; e, 3) renúncia dos partidos do
direito de representação, quando do encaminhamento das '0.~.:~:t\~'

conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pel~ \\~~\~~\cf~
. \''\,'~:\t\~\ 9

o ('\~ '0?
.....95 n. :

<":'&~-i:. ~ \' i
t-'~';~ l

se-3

19.06.2000

SENADO FEDERAL
seCRETARIA-GERAL DJ1~

UADE
SERVIÇO DE COMISSÕES

Resolução n. o 20/93 .
Art. '15 - Recebida a -representação, o

Conselho observará os seguintes procedimentos:
V- e,m caso de pena de perda do mandato,

o parecer do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar será encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos
aspectos constitucionã/,· .legal e jurídico, o que
deverá ser feito no prazo de cinco sessões

ordinárias.

despacho da Presidência, por consulta de
qualquer COlnissão, ou quando em virtude desses
aspectos houver recurso de decisão terminativa de
comissão para o Plenário;

Resolução nO 20/93 confere aos

Senhores Senadores para o conhecimento dos
e formação de sua nos termos do inciso VI

estabelece que "concluída a tramitação no
Conselho de Etica e Decoro Parlamentar ~e na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, será °processo encaminhado à
Mesa do Senado e, uma vez /ido no Expediente, será publicado no
Diário do Congresso Nacional e distribuído em avulsos para

inclusão na Ordem do Dia".

Não cabe neste momento
sobre o mérito da

corlsclencla dos Senhores Parlamentares, inclusive
,","'O"\'"\r\r'\nont~~ desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

cada um dos Senadores se manifestará
ílnortunamente. por voto secreto, nos termos do § 2° do
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Eu não embasei as minhas acusações ao ~~* ~~

Senador Luiz Estevão nos erocessos flue est~,~~~"~
-- -- ~ ~~~g

\~~~\~\\~~
""~ .

'-:J~"~o lG
't--7~ ,.
~

com testemunhos secretos de onze fantasmas]
são improcedentes, são distorções do relatório. As
testemunhas. os onze fantasmas. pelo menos
quatro se materializaram aqui em depoimentos.
Quando um dos itens da representação era
exatamente QY§. os funcionários Q.Y§.--trabalharam
na CPf teriam sido pressionados §. até ameaçados
{2§jQ Senador Luiz Estevão. Chegou ao meu
conhecimento que esses funcionários, alguns pelo
menos, estariam apavorados, dispostos a não
depor. E tive um encontro informal com cada um
deles, todos os onze] inclusive os três arrolados
pela defesa e mais um] o quarto, depôs aqui
também. Portanto, no máximo] seriam sete
fantasmas, não onze. O que me disseram esses
funcionários, por mim ouvidos informalmente?
Quatro se dispuseram a depor. Os três arrolados
pela defesa e um, Senhor Marcion, que disse que
não se importaria de depor, se fosse chamado]
viria. Dos outros sete, quatro me disseram que não
gostariam de depor, que preferiam não ser
chamados. E três me pediram enparecidamente
que não os chamassem ( ..) ~ mencionei em meu
relatório. Não tomei .@ não usei Q depoimento deles
dizendo Q!dst. acusaram §. confirmaram Q.!d§. Q
Senador os teria ameaçado. Não está dito isso em
meu relatório. Não há depoimentos fi.!:!.§. ª defesa
não pôde contestar. Apenas mencionei QY.§. não
chamei esses funcionários para não constrangê
los. Até porque com Q depoimento dos três
arrolados pela Defesa §. mais do Sr. Marcíon ficou
constatado. pelo l1.1§11.Q§. no meu entendimento.
fll!§. 'Q Senador pressionou sim os funcionários.
Pelo menos encararam os atos do Senador como
pressão. (...) Quatro depuseram;-quatro fantasmas
se materializaram aqui. g não usei depoimentos
secretos !1Q !!1!l.Y. relatório"
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Apresentadas as razões finais, o Senador
Jefferson Peres reiterou os termos de seu parecer, deixando
consignado o seguinte, conforme notas taquigráficas da sessão do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar:

As preliminares levantadas pela defesa
como falhas gritantes no meu relatório, teria ~.
trazido fatos novos desconhecidos pela defes~~ i'

~~,
~~.~

\~ -( I\ve1

iP(?f~Vl~

Em 29 de maio, o Ministério Público Federal,
por intermédio de seu Procurador-Geral encaminhou a esta Casa
Legislativa novos documentos acerca do envolvimento do Senador
com a obra do TRT de São Paulo.

No dia 31 de maio, procedeu-se à leitura do
relatório do Senador Jefferson Peres e concedeu-se prazo de 10
(dez) dias úteis para alegações finais em face do relatório
produzido, bem como sobre os documentos encaminhados pelo
Procurador-Geral da República, marcando-se -reunião para votação
do relatório. .

Requerimento n.o 118/99, ao Ministério Público. No mérito, requereu
a defesa a improcedência da representação, sob o argumento de
que os fatos relatados eram anteriores ou não pertinentes ao
exercício do seu mandato, além de não configurarem
comportamento incompatível com o decoro parlamentar.

Acompanhando a defesa, o Senador
apresentou os documentos de fls. 513 a 1774, dentre eles,
contratos particulares para o fim de justificar transações financeiras
entre as empresas do Senador e o Grupo Monteiro de Barros, além
de laudos periciais com objetivo de atestar a autenticidade dos
referidos contratos. Ofereceu, ainda, rol de·testemunhas, cuja oitiva
alegou necessária aos esclarecimentos dos fatos.

Após a apresentação da defesa, o Conselho .
de Ética, com o conhecimento e a intervenção do Senador
Representado, procedeu as diligências e a instrução probatória que
entendeu necessárias, dentre as quais: a realização de nova perícia
sobre os contratos particulares apresentados pela defesa e a 0!tiva

de testemunhas.
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Enfim, Excelências, apenas para finalizar,
~ parte parecer

Segundo, competia a mim mandar o perito
responder ou à defesa? O Senador é
representado nos autos, pelos seus advogados.

ª- ~
~

outros
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Laudo pericial. A defesa diz que eu não
levei em conta o fato do perito contratado pelo
Senado não haver responmdo aos quesitos da
defesa, como não fjz menção aos quesitos que ele
respondeu ao Senador Romeu Tuma. E por que
não fiz isso?

sua
sobre isso é um fato. O cidadão que

se vê envolvido - se é ou não inocente é outra
história - em sucessivos ou vários processos,
inquéritos policiais e processos criminais tem a
sua re nJ tf~~rfJ4() nrFJvemente afetada. Foi o que eu

disse.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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1I - cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar;
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Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

Q Senador eermanece f!1!. 0fl.!g, nesta Casa,
I1rivado de algo 9l!!!. ~ temporário: 52 mandato

f
~ nenhuma conseqüência maior eorque
volta a ser um cidadão no exercício de suas
ãiMdãdêSe,rõfissíonaís. no~ da sua família.
Por isso~ aqui não ~ tão rigoroSGquanto t:m
Judiciário.

o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
apreciando a representação e a defesa, decidiu, pejo voto favorável
de 11 de seus membros, sendo 3 votos contrários e 1 voto pela
abstenção, pela aprovação do Parecer do Senador Jefferson Peres
e pela declaração, por esta Casa Legislativa, da perda de mandato
do Senador Luiz Estevão, por quebra de decoro parlamentar, nos
termos do artigo 55, /I da Constituição Federal, combinado com o
art. 5°, I da Resolução n° 20, de ,1993, do Senado Federal.

Feito este histórico acerca dos fatos
constantes do processo, cumpre passar ao exame de sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 55,
conferiu competência exclusiva a esta Casa Legislativa, questão
interna corporis, para punir disciplinarmente seus membros e
decretar a perda de mandatos parlamentares. Determina aquele
dispositivo constitucional:

Junho de 2000
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Senador Josaphat Marinho! quando Sua
Excelência deu pela admissibilidade !1.Q
processo contra Q Senador Ernandes Amorim.
Ora, ~ .Q Senador Josaphat Marinho Qik no
§!!!. parecer, expressamente~ todos~ fatos
atribuídos !Q Senador Ernandes Amorim !!!!11
anteriores ªº mandato ~ diz expressamente
~~ fatos, quando ~~ recentes, podem
§§. refletir !19. mandato do Senador fi!. suscitar
YJI!. processo de cassação, !!11 !IM§. deturpei .Q
parecer do Senador Josaphat Marinho?
Portanto, se cometi alguma aberração jurídica,
estou em boa companhia, com o Mestre Josaphat
Marinho.

Finalmente, Excelências, para concluir: não
me alongarei mais porque não tenho mais o que
fazer: ~ dependesse de obediência estrita ª
procedimentos processuais. se
transformássemos este Conselho de Éticae
este Senado Federal numa CorteJudiCiáriã
stricto sensu,~ não t mmJ. pode g!J. ~ !:!!l1
tribunal 'lato sensu', porque ! Y!!1 tribunal
político. Se nós ! ª Câmara dos Deputados
fizéssemos isso. .2 senhor Hildebrando
Paschoal não estaria hoje !JJl!!1! penitenciária
!1Q Acre, seria ainda membro de um dos
Poderes da República! recebendo pelos~
públicos ! legislando para .Q povo brasileiro. g
claro fl1!.! temos ~ obedecer !Q devido
processo legal! senão .Q tribunal ~ arbitrário,
!!!§§. não está sujeito ~ procedimentos
rigorosos do Código de Processo, !11!.!1. ~ usado
apenas subsidiariamente (... ) -

O juiz, ao condenar alguém à prisão, destrói
uma vida, segrega o ser humano da família, das
atividades profissionais e o ferreteia com o labéu
de criminoso. Há de haver rigor, sim. Nós, não;
estamos, QQ!11 ª competência fl1:l§. !1.Q§. deu ª
Constituição, examinando, diante de fatos, de
indicios fortes de !1.2§!! própria convicção, ~
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incompatíveis com o decoro parlamentar, sob pe'na de infringência
ao princípio da Separação dos Poderes. -.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL a SUPLEMENTO

Assim, analisados os autos da
Representação nO 02199, não se vislumbra qualquer infringência,
quer a normas constitucionais, quer a normas regimentais. A
Constituição Federal, 'no § 3° de seu artigo 55, ·assegura
defesa, o que efetivamente se verificou.

Ao Representado, assistido por advogado, foi
conferida ciência de todos os atos processuais, além de
oportunidade de manifestação posterior e de apresentação de
provas que foram, evidentemente, consideradas pelos membros do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ao aprovarem o Relatório
do Senador Jefferson Peres.

Observa-se, para eliminar eventuais dúvidas,
que embora admissível a aplicação de preceitos do Código de
Processo Penal, tal deve ocorrer de forma ou seja, ao
presente procedimento devem ser aplicados apenas os preceitos do
estatuto processual penal que lhe sejam compatíveis, eis ~
existem divergências essenciais entre º processamento de uma
representação .QQI quebra de decoro parlamentar. questão interna
corporis da Casa Legislativa, ªQ processo criminal de competência
do Tribunal do Júri, que o representado oretende ter como
paradigma.

Segundo definição emprestada de PINTO
FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", Saraiva, 1989,
p. 155, "o júri é um tribunal popula~ constituído de um juiz de
direito, que é o seu PresidenteJ e de vinte um jurados, sorteados
dentre cidadãos existentes no alistamento eleitoral do Município,
formando o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento,
cabendo-lhe apreciar a matéria de fato dos delitos sob sua decisão,
restando a parte jurídica do veredicto ao Presidente". O Plenário do
Senado Federal, assim como o de suas comissões, ao contrário, é
composto por parlamentares no desempenho de mandato popular,
todos com igual capacidade para figurarem como relatores e
presidentes e com plena possibilidade de atuarem e influenciarem
durante todo o processamento interna corporis que possa levar à ~t~,

decretação de perda de mandato parlamentar. \\ ~\\\~~\
'&~~\\ \ ~~~

\.~ .~~\\~\
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No caso vertente, não houve usurpação de
Judiciário. Esta Casa Legislativa encontra

para processar e aplicar penalidades
aos seus rnembros quando da prática de condutas

a exclui.

Ademais, o processo alSClpllflctl de que ora
se trata não da prévia conclusão das
lnV1estloaCOE;S conduzidas pelo Ministério Público ou dos processos

em tramitação. Com efeito, a sanção penal e a
são distintas e independentes entre si , assim a

mandato por de decoro parlamentar (sanção
,.JiF\F\;,,",lin~r\ e também a sanção criminal podem coincidir, sem que

um 'bis in jdem J
• E registre--se, ainda) que uma

eventual condenação crirninal transitada em julgado (art. 55, VI, da
concorre à caracterização da falta de decoro

55, 11) como causa de nerda do mandato, mas -não

Assim, o fato de das condutas do
oar.lan1enltar estar sob a análise do Poder Judiciário e do Ministério
Público, não exclui a competência constitucional desta Casa
p(1i~l::Jtiva de, de eventual sanção penal e civil)

a este membro, também, sanção disciplinar pela falta de
decoro b prlncípio da independência das instâncias,
há muito consagrado em nosso ordenamento jurídico: e também da

"''''' ......no+ôncia feita pela Constituição entre os Três
limita ao âmbito do Legislativo a imposição

)lItlcOc.dl~;CI~)lin.arE~s a seus membros, assegura a esta
essa possibilidade de instauração çje processo

de seus membros.

membro.

A conduta parlamentar caracterizadora da
parlamentar prescinde de ser simultaneamente
ilícito pé=nal. E, ainda, sendo também. tipo

Poder .Legislativo, que, no exercfeio de sua
"',,",n"lnO+Qnf"'l~ rJ()lítico-disciDlinar, apure e aoliaue uma sanção ao seu
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AveriguaçÕes a respeito de outras
ocorrências, que também poderiam configurar infringência ao
decoro parlamentar, não seriam de utilidade.

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas
aplicáveis dentre as cominadas; 1/- a quantidade de pena aplicável,
dentro dos limites previstos; 111 - o regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa de
liberdade aplicada, por outra espécie· de pena, se cabíveP.

o Direito Penal também pune mais
gravemente, ou com mais de uma pena, a prática de mais de um
crime. A sanção ao parlamentar, ao contrário, é a mesma,
independentemente da quantid~de de atos enquadráveis como
atentatórios ao decoro parlamentar. Basta, portanto, que se
considere a prática de apenas um ato como incompatível com o
decoro parlamentar, para que se dê a perda do mandato.

Atende aos reclamos da Nação a
preocupação em não se procrastinar (adiar, delongar, demorar,
espaçar, protrair) o processamento da representação. O Poder
Legislativo se encontra diante de outras relevàntíssimas questões,
que esperam solução. O Senado Federal não pode ter a atenção
dos seus membros voltada para determinada questão por tempo
superior ao necessário.

Desta forma, é absolutamente pertinente o
término de instrução processual, com a elaboração e aprovação de
relatório pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que
considerou, sem mais delongas, ª existência prática de atos
contrários ao decoro parlamentar, concluiu pela procedência da
representação e ofereceu o projeto de resolução apropriado para a
declaração da perda do mandato.

Nesse particular, vale registrar trecho de voto
proferido pelo Ministro Octávio Gallotli na oportunidade do
julgamento do mandado de segurança n.o 21.443-1 - DF:
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A sanção por conduta incompatível com o
decoro parlamentar é única. Na esfera criminal, ao inverso, cuida-se
da individualização da pena, segundo princípio constitucional que
se encontra consubstanciado no artigo 59 do Código Penal
Brasileiro: "o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às ,
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como a~~~)i~ . ,.Q

~\~\ \ ~~ ~
,~ ~~~~-rJ

~/).7

b) Os membros do Congresso
Nacional, das Assembléias, da Câmara Legislativa
e das Câmaras Municipais que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto
no art. 55, I e lI, da Constituição Federal, dos
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições
que se realizem durante o período remanes.cente
do mandato para o qual fàram eleitos e nos 3
(três) subseqüentes ao término da Legislatura."

"Art. 1°. São inelegíveis.
I - para qualquer cargo:

Não é real a alegação de que o relatório
possa haver influenciado "manifesta e acintosamente na apreciação
de seus pares". Senadores, como dito, possuem prerrogativas
decorrentes de sua posição, que lhes possibilita uma atuação ativa
perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, realidade que,
por si só, afasta a incidência de regras processuais penais relativas
ao Tribunal do Júri, formado por leigos com atuação limitada ao
momento da sessão de julgamento.

A Constituição Federal prevê, como
conseqüência por conduta incompatível com o decoro parlamentar,
nenhuma outra sanção senão a perda do mandato com
subseqüente inelegibilidade, na forma do § 9° de seu art. 14,
regulamentado pela Lei Complementar nO 64/90, cuja alínea ub" do

inciso I de seu artigo 1o dispõe:
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in idem. Tanto são distintas às sanções que um
parlamentar pode cometer um crime e por ele ser
processado e até condenado sem que isso
configure, em si mesmo, falta de decoro
parlamentar. Também pode ocorrer que, pela
natureza do crime, o fato··-- configure
simultaneamente falta de decoro parlamentar. Ou
seja, o mesmo fato pode motivar dois processos,
em instâncias diferentes, a parlamentar e a
judiciária, e dar azo a .duas condenações e, por
conseqüência, a duas sanções.
I 7. Convém se note que há

independência entre uma e outra. Tal como ocorre
no impeachment. A sanção política, expressa na
perda do cargo, não exclui o processo criminal,
que tem curso na esfera do Poder Judiciário. Mas
a condenação pelo Senado pode ser tomada por
unanimidade da Casa e, nem por isso, ela
importará, necessariamente, na condenação
criminal da autoridade já afastada do cargo. Pode
ser condenada, poder ser absolvida.

8. Nas páginas pouco freqüentadas do
\ Diário do Congresso Nacional encontro esta
passagem no parecer que opinou sobre o único
precedente federal que conheço:

'Não interessa também indagar
da criminalidade dos atos praticados e que
formam o procedimento reprovável. O texto
constitucional não fala em crime, nem em ato
criminoso; a expressão é ampla
procedimento.

A criminalidade do ato nem
sempre implica em repugnância da conduta.
Basta citar o caso dos crimes políticos que
não podem tornar o cidadão incompatível
com o decoro parlamentar.

E até em relação aos crimes
comuns, é de se lembrar que deputados e
senadores não podem ser perseguidos
judicialmente, por qualquer crime, sem prévia ~ó-~'
licença da respectiva Câmara. Admite-se a lt~~\~~.;, ,

~~ \ <:}~~ .p
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l'A sanção disciplinar imposta pela
Câman~ dos Deputados difere da natureza da
condenação criminal; é processada em outra
instância que a do Poder Judiciário, cabendo
privativamente à Câmara dos Deputados.

Nem seria compreensívej--:tfve, nas
hipóteses as mais graves de

de .decoro (as coincidentes com tipos
a ação de da Câmara

ficasse tolhida pela e a espera não
só da deliberação do Poder Judiciário, como da

iniciaUva do órgão do Ministério Público,
em se tratando de crime de ação

É certo que condenação criminal
transitada em julgado acarreta necessariamente a

do mandato (art. VI, da Constituição),
mas essa previsão não impede que a Câmara,
qualificando um procedimento (criminoso ou não)
como incomoatível com -o decoro, a

do

se é certo que só o Judiciário
crimes e a seus autores aplica pena

é certo que só- a Câmara julga a
ocorrência da falta de decoro parlamentar e aplica
ao faltoso a sanção adequada, que nada tem com
a sanção penal; são fatos de natureza distinta,
cominados com sanções igualmente distintas; o
crime enseja a aplicação de sanção criminal pejo
Judiciário, enquanto a falta de decoro enseja a
aplicação de sanção disciplinar pela Câmara; pode
ocorrer que venha o parlamentar a incorrer em
ambas as sanções, a prevista na Constituição e a

no Código Penal, e não terá ocorrido bis

I JI.A1UO .uu ;S.hNAlJU r]~JJ.t!JtAL ~ SUPLaAENTO

seCRETARIA-GERAL

SUBSECRETARIA DE
SERVIÇO DE COMISSÕES
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11. Trata-se de uma competência
exclusiva da Câmara e só ela, bem ou mal, pode
exercitar. Segundo a Constituição, 'perderá o
mandato o Deputado ou Senador ... cujo
procedimento for declarado incompativel com o
decoro parlamentar, art. 55, 11; declarado por
quem? Pela Câmara a que pertencer o
parlamentar, Câmara dos Deputados ou Câmara
dos Senadores, observados os requisitos
taxativamente indicados no parágrafo 2° do
mesmo artigo: voto secreto, maioria absoluta,
provocação da Mesa ou de partido político com
representação no Congresso, assegurada ampla
defesa."

Diante do exposto, entendo inexistirem vícios
de constitucionalidade, legalidade e juridicidade no processamento
da representação nO 2, de 1999.

É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - O parecer do relator

conclui pela constitucionalidade, pela jurisdicidade e pela legalidade
do parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Lido o relatório, devo colocar a matéria em discussão, a
menos que algum Sr. Senador ou alguns Srs. Senadores desejem
pedir vistas do processo, o que pediria que se manifestasse, até por
econoIT1ia processual.

(Pausa)
O SR. JADER BARBALHO .. Sr. Presidente, peço vista.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, peço

vista.
o SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Os Srs. Senadores

Jader Barbalho e José Eduardo Dutra pedem vistas.
Vistas coletivas.
Devo conceder vistas e estabelecer o prazo, e o prazo, até

por conveniência dos Senadores, será pelo prazo de até às 10
horas da próxima quarta-feira, dia 21.

Devo, desde já, fazer alguns esclarecimentos como 1 por
exemplo, a definição do prazo para a leitura da defesa escrita dos
Advogados, Dr. Felipe Amodeo e Rogério Marcolini, que aqui estão
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hipótese da Câmara negar a licença e seria
insensato que se adotasse como regra
considerar que a prática de qualquer crime
incompatibiliza o congressista com a Câmara
e permne que, criando essa
incompatibilidade, possa ainda e'ssa Câmara,
ofendida em seu decoro negar licença para o
processo.

Não faltou quem, exagerando
mais o rigor, exigisse o prévio
pronunciamento da Justiça comum, como
base das deliberações parlamentares.

O Congresso não está adstrito à
previa apuração de criminalidade do ato pelo
órgão competente da Justiça comum' OCN,
28/5/49, p. 4.385.

10. A Constituição reserva à Câmara e
ao Senado a competência para decretar a perda
do mandato de Deputado ou Senador, 'cujo
procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar'. A decisão há de ser tomada
'por voto secreto e maioria absoluta, mediante
provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa', art. 55, 11, parágrafo 2°.
Observadas as formalidades constitucionalmente
enunciadas, a decisão, da Câmara ou do Senado,
poderá ser discutível, poderá ser injusta, poderá
ser desacertada, mas será definitiva e irrecõrrível;
será insuscetível de revisão judicial. Porque a
Constituição deu à Câmara e só à Câmara, ao
Senado e só ao Senado, a competência para
decidir algo que à Câmara e ao Senado diz

respeito.
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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SERVIÇO DE COMISSÕES
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Exame dos aspectos constitucional,
legal e jurídico do Parecer do
Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar que, sobre a
Representação n° 2, de 1999~
apresentada pelo PI, PDT, PSB~ PPS,
PC do B, PV e o PL, concluiu pela
cassação do mandato do Senador Luiz
Estevão de Oliveira Neto, por quebra
de decoro parlamentar, nos termos do
art. 55, II da Constituição Federal e
art. 5°, I da Resolução n.O 20, de 1993,
do Senado Federal.

o presente processo foi encaminhado à esta Comissão
. de Constituição, Justiça e Cidadania para exame dos aspectos
constitucional, legal e jurídico do Parecer do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar sobre a Representação n° 2, de 1999, oferecida pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, Partido Democrático Trabalhista _PDT, Partido
Socialista Brasileiro - PSB, Partido Popular Socialista _ PPS, Partido
Comunista do Brasil - PC do B, Partido Verde - PV e Partido Liberal _
PL contra o Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, por condutas
consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar.

SC-19

19.06.2000

nnlirtunldade de informalmente

SERVIÇO DE COMISSÕES

e com quem já tive a
conversar.

a destinado aos Senadores para fazerem
pronUinCI;amenl:o ou defesa oral de pareceres em plenário, é de 30
minutos. O prazo máximo concedido aos Srs. Senadores para
falarem é de 50 minutos. este será o prazo que daremesà defesa
para, por escrito, sua manifestação: 30 minutos

por mais 20 minutos. Prazo que será
concedido ao relator para fazer suas considerações. Claro que o
relator falando orimeiro e a defesa falando sempre por último.

estabeleceremos também o
dos Srs. Senadores, quer

quer não membro da Comissão, quer
todo direito a 10 minutos de manifestação,

o Senador Luiz Estevão, com direito a
matnltE3stê3CCles, o SenaGior Romeu Tuma teráaparte. Ao final

direito a mais 10 minutos para suas
Por último, a pelo seu

a mais 10 minutos para suas considerações
encaminhamento de votacão. No
Parlamentar não foi . .
secreta, o encaminharnentb de

obedecendo o art.
que veda., em secretas,
voto, exceto com ao legal. De modo que para

se aterem às questões de ordem legal no
encaminhamento do voto, será o encaminhamento por 5
minutos, sem direito a

obter a concordância dos Srs. Senadores do
sobre essa forma de encaminhar e discutir a matéria.

Com a concessão da 'vista coletiva, "declaro encerrada a
presente reunião.
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Não cabe neste momento qualquer pronunciamento
sobre o mérito da representação, questão que pertine à consciência dos
Senhores Parlamentares, inclusive dos componentes desta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a respeito do qual cada um dos
Senadores se manifestará oportunamente, por voto se'creto,..nos tennos do
§ 2° do artigo 55 da Constituição.

A Constituição não confere à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania competência para opinar quanto ao
mérito da representação. Esta pertence aos' Senadores, por maioria
absoluta e voto secreto. Cabe aqui, apenas, apontar eventuais falhas
procedimentais ou deslizes no processamento da Representação nO 02, de
1999, que possam ter afrontado regras constitucionais ou regimentais, e
que maculem a manifestação do conjunto dos Senadores sobre o mérito,
decidindo pela perda ou não do mandato parlamentar.

Parâ tanto, a Resolução n° 20/93 confere aos Senhores
Senadores oportunidade para o pleno conhecimento dos fatos e fonnação
de sua convicção quando, nos tennos do inciso VI de seu artigo 15
estabelece que "concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, será o
processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido no Expediente,
será plfblicado no Diário do Congresso Nacional e distribuído em
avulsos para inclusão na Ordem do Dia".

Delimitada a análise a ser procedida por esta Comissão
. de Constituição, Justiça e Cidadania, passo, a seguir, a um breve
histórico do presente processo, originado pela representação n.o 2, de
1999.

Junho de 2000
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Regimento Interno
Art. 101. - À Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania compete:
I - opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade
regimentalidade das matérias que lhe forem
submetidas por deliberação do Pienário, por despacho
,da Presidência, por consulta de qualquer comissão, ou
quando em virtude desses aspectos houver recurso de
decisão terminativa de comissão para o Plenário,.

Resolução n. o20/93
Art. 15 - Recebida a repre.sentação, o Conselho
observará os seguintes procedimentos:
V - em caso de pena de perda do mandato, o parecer
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será
encanzinhado à Conlissão de Constituição! Justiça e
Cidadania para eXaJl1e dos aspectos constitucional,
legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de

cinco sessões ordinárias.

o exame a ser proferido por esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania limita-se aos aspectos constitucional,
legal e jurídico do parecer proferido por aquele Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, nos termos da competência regimental desta
Comissão, prevista no artigo 101 do Regimento Interno desta Casa e do
artigo 15, V da Resolução n.o 20/93, que dispõem, respectivamente:

o Conselho de Etica e Decoro
após apreciação da representação e da defesa apresentada, pela prática,
por parte do Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, de conduta
incompatível com o decoro parlamentar, com aplicação da pena de perda
de mandato, nos termos do art. 55, li da Constituição Federal, combinado
com o art. 5°, I da Resolução nO 20, de 1993.
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conhecimento que
menos, estariam dislJostos
tive um encontro Int,orlJ.'r1.al

os onze, inclusive os três ,()J11"1I"nlrulnC'

Após a apresentação da defesa, o Conselho de Ética,
com o conhecimento e a intervenção do Senador Representado, procedeu
as diligências e a instrução probatória que entendeu necessárias, dentre as
quais: a realização de nova perícia sobre os .contratos particulares
apresentados pela defesa e a oitiva de testemunhas. .

.u~u 1JU ;:)hNA!JUr.tW~- SUPLEl\dENTO

Em 29 de maio, o Ministério Público Federal, por
intennédio de seu Procurador-Geral encaminhou a esta Casa Legislativa
novos documentos acerca do envolvimento do Senador com a obra do
TRT de São P~~10.

No dia 31 de maio, procedeu-se à leitura do relatório do
Senador Jefferson Peres e concedeu-se prazo de 10 (dez) dias úteis para
alegações finais em face do relatório produzido, bem como sobre os
documentos encaminhados pelo Procurador.-Geral da República,
marcando-se reunião para votação do latório.

Apresentadas as razões finais, o Senador Jefferson
Peres reiterou os tennos de seu parecer, deixando consignado o seguinte,
conforme notas taquigráficas da sessão do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar:

Acompanhando' a defesa, o Senador apresentou os
documentos de fls. 513 a dentre eles, contratos .particulares para o
fim de justificar transações financeiras entre as empresas do Senador e o

Monteiro de Barros, além de laudos periciais com objetivo de
atestar a autenticidade dos referidos contratos. Ofereceu, ainda, rol de
testemunhas, cuia oitiva alegou necessária aos esclarecimentos dos fatos.

o Senador Luiz Estevão apresentou sua defesa, em
..)/..)/ ~vvv, às fls. 324 à 512, requerendo, preliminannente, a extinção do

processo, sem apreciação do mérito, sob o argumento de: 1) que há
prê~eX:lste:nC]la de processo político em curso; 2) vício na expressão de
vontade dos partidos políticos que subscreveram a representação; e, 3)
renúncia dos partidos do direito de representação,
encaminhamento das conclusões da Comissão Parlamentar de 1.11'1 U\w.lHV,

instaurada pelo Requerirrlento n.o 118/99, ao Ministério Público. No
mérito, requereu a defesa a improcedência da representação, sob o
argumento de que os fatos relatados eram anteriores ou não pertinentes
ao exercício do seu mandato, além de não config.urarem comportamento
lnc:OITlPativei com o decoro parlamentar.

Recebida a representação pelo Conselho de Ética e de
Decoro Parlamentar, presidido Senador Ramez Tebet, e designado
como seu relator o Senador Jefferson Peres, procedeu-se à citação do
Senador Luiz Estevão, em 1°/3/2000, oferecendo-lhe cópia da
representação e abrindo-lhe prazo para apresentação de sua defesa, nos
termos do art. 15~ 11 da Resolução n.o 20, de 1993.

A representação nO 2, de 1999, apresentada no dia
8/12/99 por diversos Partidos Políticos, aponta irregularidades

o Senador Luiz Estevão, identificadas nos trabalhos
~o"'envolVldos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, criada por meio

Dal'111<=1,.;rn.ontr'l n.o 118/99, para apurar irregularidades em órgãos do
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Eu não embasei ~ minhas acusações !!!!. Senador
Luiz Estevão !!:!M. processos !l!!.!. estão correndo !1Q
Supremo contra ele. !!! mencionei~ processos.
Eu mencionei' para mostrar _:: está dito !lQ !!1.!J.l!
relatório: !l.E!. Q envolvimento do Senador gJ!l.

inquéritos policiais §. processos criminais tinham
ocasionado grave dano ª~ reputação. A defesa
falar sobre isso é um fato. O cidadão que se vê
envolvido - se é ou não inocente é outra história - em
sucessivos ou vários processos, inquéritos policiais e
processos criminais tem a sua reputação gravemente
afetada. Foi o' que eu disse. Era irrelevante !! defesa

Quinfa.feira.~,. 02973

!.!JlJ1!!1:. mostrar fJJ!§. Q~ !!!!. inocente !J.!!!.
processos !lE!.~ não transitaram em julgado. E!!!.
irrelevante isso. Portanto. ~ !li!!. embasei º meu
parecer!~ apenas mencionei Eu noderia nem~
especifzeado !M. processos. Eu poderia !§l.

simplesmente dito:.!!. Senador Luiz Estevão i!i. ~ !!iE.
envolvido !!!l vários erocessos criminais. Pronto!
Qual!. !! importância? Isso enseja !! anulacão 1l!!J:.
cerceamento de defesa? {Pausal.

Laudo pericial. A defesa diz que eu não levei em conta
o fato do perito contratado pelo Senado não ha,ver
respondido aos quesitos da defesa, como não fiz
menção aos quesitos que ele respondeu ao Senador
Romeu Tuma. Epor que não fiz isso?
Porque !!.l!.erito. !!Q responder!! duas perguntas !lE!!.
lhefEI!!!! escrito.~ !lE!. !!.!!J.l!!!!!!J!. pericial /1ara~
determinar !!. data de !!.!!1 documento só l!!!l valor
ahsoluto quando conclui pela falsidade do
documento. Se !!. pericia constatar cientificamente
!l!:!!.. Q documento i. falso. ela pode afirmar f.!!1!l
absoluta certeza. Ai Q !!!l!!/.Q ~ P.!!l!!l. absoluto.
'Mas", diz Q perito, respondendo !!. minha pergunta,.

"se !!. laudo constatar pela autenticidade. i§.§Q !li!!. !!t!!l
P.!!l!!l. absolutoll!orque" ~ a falsificaçãoÊl!. b.!2!!. feita!
!!. perícia não tem f.Q!!lQ constatar~ Não ~
valor absoluto H!!! laudo~ Q!:!! importância
teria !!. resposta !l!l!I. Q perito d!!!i!l. !!!§. quesitos
formulados eela defesa. f!!!. primeiro lugar?~
caso., para ª !!li.t1!!:.1!:. conclusão. nenhuma.
Segundo, competia a mim mandar o perito responder
ou à defesa? O Senador é representado nos autos,
pelos seus advogados. Q Seno Ramez Tebet abriu
prazo Rara !! defesa ~~~~ abrisse., ele !.!!!l.
livre~ [!!!.§.~ do processo. Por !I!!:!!. !li!!. §.!

importf1u ~ !l. falta de resposta do l1erita? Por

. I ~ ,~~~~.
7 \; ~~~~~\,

~\\ \\'.\" o,
~~~~>J,~~\~\., ,,\,\' ~." ~~\.. h, ~
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um, o quarto, depôs aqui também. Portanto, no
máximo, seriam sete fantasmas, não onze. O que nze
disseram esses' funcionários, por mim ouvidos
informalmente? Quatro se dispuseram a depor. Os
três arrolados pela defesa e um, Senhor Marcion, que
disse que não se importaria de depor~ se fosse
chamado, viria. Dos outros sete, quatro me disseram
que não gostariam de depor, que preferiam não ser
chamados. E três me pediram encarecidamente que
não os chamassem (.09) f. mencionei §!!1 !!1!!:!.
relatório. Não tomei ~ não usei Q depoimento deles
dizendo fll!!. acusaram!!. confirmaram!l.!:1!. Q Senador
Q§. teria ameaçado. Não está dito isso g]Jl !Ml!.
relatório. Não há depoimentos {JJ!§. ªdefesa não pôde
contestar. Apenas mencionei 91!!. não chamei~
funcionários para não constrangê-los. Até porque
com Q depoimento dos três arrolados pela Defesa §.

mais do Sr. Marcion ficou constatado. pelo menos !1Q
meu entendimento, UJl§. Q Senador pressionou sim Q§.

funcionários. Pelo menos encararam Q§. atos do
Senador f!!1!1Q pressão. (.u) Quatro depuseram;
quatro fantasmas se materializaram aqui g não usei
depoimentos secretos no meu relatório.

02972 Quinta-feira 22
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~ apenas ~~'Jl!!~~~
Ojuiz, ao condenar alguém àprisão, destrói uma vida,
segrega o ser humano da família, das atividades
profissionais e o ferreteia com o lahéu de criminoso.
Há de haver rigor, sim. Nós, não; estamos" f1!!!l.

!J.!l!i ~ ,.
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o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, apreciando
a representação e a defesa, decidiu, pelo voto favorável de 11 de seus
membros, ~endo 3 votos contr.ários e 1 voto pela abstenção,
aprovação do Parecer do Senador Jefferson Peres e pela declaração, por
esta Casa Legislativa, da perda de mandato do Senador Luiz Estevão, por
quebra de decoro parlamentar, nos termos do artigo 55, 11 da
Constituição Federal, combinado com o art. 5°, I da Resolução nO 20, de
1993, do Senado Federal.

8

Q

se

alguma aberraçuu JUI L,",~~, estoU em boa companhia,

com o Mestre Josaphat A;farinho.

ª
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ordenamento jurídico; e também da distribuição de competência feita
pela Constituição entre os Três Poderes do Estado, que limita ao âmbito
do Legislativo a imposição de sanções político-disciplinares a seus
membros, assegura a esta Casa Legislativa essa possibilidade de
instauração de processo disciplinar e de punição de seus membros.

Assim, analisados os autos da Representação n° 02/99,
não se vislumbra qualquer infringência, quer a normas constitucionais,
quer a nonnas regimentais. A Constituição Federal, no § 3° de seu artigo
55, assegura ampla defesa, o que efetivamente se verificou.

Ademais, o processo disciplinar de que ora se trata não
depende igualmente da prévia conclusão das investigações conduzidas
pelo Ministério Público ou dos processos judiciais pertinentes em
tramitação. Com efeito, a sanção penal e a sanção disciplinar são
distintas e independentes entre si, assim a perda de mandato por quebra
de decoro parlamentar (sanção disciplinar) e também a sanção criminal
podem coincidir, sem que isso signifique um 'bis in idem '. E registre-se,
ainda, que uma eventual condenação criminal transitada em julgado (art.
55, inc. VI, da Constituição) concorre à caracterização da falta de decoro
parlamentar (art. 55, inc. II) como causa de perda do mandato, mas não a
exclui.

No caso vertente, não houve usurpação de competência
do Judiciário. Esta Casa Legislativa encontra autorização constitucional
para processar e aplicar penalidades disciplinares aos seus membros
quando da prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar,
sob pena de infringência ao princípio da Separação dos Poderes.

A.o Representado, assistido por advogado, foi conferida
ClenCla de todos os atos processuais, além de oportunidade de
manifestação posterior e de apresentação de provas que foram,
evidentemente, consideradas pelos membros do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar ao aprovarem o Relatório do Senador Jefferson
Peres.

M CONSTITUCIONALIDADE.,
LEGALIDADE ~ 1M JURlDICIDADE ºº
PROCESSO DISCIPLINAR

11.
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Assim, o fato de algumas das condutas do parlamentar
estar sob a análise do poder Judiciário e do Ministério Público, não
exclui a competência constitucional desta Casa Legislativa de,
independentemente de eventual sanção penal e civil, aplicar a este
membro, também, sanção disciplinar pela falta de decoro parlamentar. O
princípio da independência das instâncias, há muito consagrado em noSSO

/~\
~.

10

Il _ cujo procedimento for declarado incompatível com

o decoro parlamentar;

A conduta parlamentar caracterizadora da quebra de
decoro parlamentar prescinde de ser simultaneamente tipificada como
um ilícito penal. E, ainda, sendo também tipo penal, nada impede o
poder Legislativo, que, no exercício de sua competência político-

disciplinar, apure e aplique uma sanção ao seu membro.

A Constituição Federal, em seu artigo 55, conferiu
competência exclusiva a esta Casa Legislativa, questão interna corporis,
para punir disciplinannente seus membros e decretar a perda de
mandatos parlamentares. Determina aquele dispositivo constitucional:

Art. 55. Perderá o mandato oDeputado ou Senador:

Feito este histórico acerca dos fatos constantes do
processo, cumpre passar ao exame de sua constitucionalidade, legalidade

e juridicidade.

02976 Quinta-feita 22
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b) Os membros do Congresso Nacional, das
Assembléias, da Câmara Legislativa e-das Câmaras
Municipais que hajam perdido os respectivos
mandatos por infringência do disposto no art. 55, I e
11, da Constituição Federal, dos dispositivos
eq'(.livalentes sobre perda de mandato das
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos
Municípios e do Disfr:ito Federal, para as eleições que
se realizem °durante o período remanescente do
mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (três)
subseqüentes ao término da Legislatura. "

HArt. 1~ São zneteglveis.
J - para qualquer cargo:

A sanção por conduta incompatível com o decoro
parlamentar é única. Na esfera criminal, ao inverso, cuida-se da
individualização da pena, segundo princípio constitucional que se
encontra consubstanciado no artigo 59 do Código Penal Brasileiro: "o

juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta Social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, confOrme seja necessário e Suficiente para reprovação e
prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 11 _ a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; 111 _ o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV _ a
substituição da pena privativa de liberdade aplic;ada, por outra espécie
de pena, se cabível".

o Direito Pena] também pune mais gravemente, ou
com mais de uma pena, a prática de mais de um crime. A sanção ao
parlamentar, ao contrário, é a mesma, independentemente da quantidade
de atos enquadráveis como atentatórios ao decoro parlamentar. Basta,
portanto, que se considere a prática de apenas Um ato como incompatíveJ
Com o decoro parlamentar, para que se dê a perda do mandato.

~nFRAL • SUPLEl\AENTO
~

Observa-se, para eliminar eventuais dúvidas, que
embora admissível a aplicação de preceitos do Código de Processo

tal deve ocorrer de ou seja, ao presente
devem ser aplicados apenas os preceitos do estatuto

processual penal que lhe sejam compatíveis, eis~ existem divergências
essenciais entre º processamento de 'urna representacão QQr quebra de
decoro parlamentar, questão interna corporis da Casa Legislativa~ ~ º
processo criminal de competência do Tribunal do Júri, que o
renresentado pretende ter como

12

Segundo definição emprestada de' PINTO
"Comentários à Constitu;~ção Brasileira", Saraiva, 1989, p. 155, "o júri é

tribunal popular, constituído de um juiz de direito, que é o ,seu
e dei vinte urn jurados, sorteados dentre cidadãos existentes

no alistamento eleitoral do Município, formando o Conselho de Sentença
em cada sessão de julgamento, cabendo-lhe apreciar a matéria de fato
dos delitos sob sua decisão, restando a parte jurídica do veredicto ao
Presidente". O Plenário do Senado Federal, assim como o de suas
comissões, ao contrário, é composto por parlamentares no

mandato popular, todos com igual capacidade para figurarem como
relatores e presidentes e com plena possibilidade de atuarem e
influenciarem durante todo o processamento interna corporis que possa
levar à decretacão de perda de mandato parlamentar.

\ Não é real a alegação de que o relatório possa haver
influenciado "'manifesta e acintosamente na apreciação de seus pares"'.
Senadores, como dito, possuem prerrogativas decorrentes de sua posição,
que lhes possibilita urna atuação ativa perante o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, realidade que, por si só, afasta a incidência de
regras processuais penais relativas ao Tribunal do formado por

. leigos com atuação limitada ao momento da sessão de julgamento.

l\ Constituição Federal prevê, como conseqüência por
conduta incompatível com o decoro parlamentar, nenhuma outra sanção
senão a perda do mandato com subseqüente inelegibilidade, na forma do
§ 90 de seu art. 14, regulamentado pela Lei Complementar nO
alínea "'b" do inciso I de seu artigo 1o dispõe:
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a ... depois, se é certo que só o Judiciário julga crim~s

e a seus autores aplica pena criminal, é igualmente
certo que só a Câmara julga a ocorrência da falta de
decoro parlamentar e aplica ao faltoso a sanção
adequada, que nada tem com a sanção penal; são fatos
de natureza distinta, cominados com sanções
igualmente distintas; o crime enseja a aplicação de
sanção criminal pelo Judiciário, enquanto a falta de
decoro enseja a aplicação de sanção disciplinar pela
Câmara; pode ocorrer que venha o parlamentar a
incorrer em ambas as sanções, a prevista na
Constituição e a prevista no Código Penal, e não terá
ocorrido bis in idem. Tanto são distintas as sanções
que um parlamentar pode cometer um crime e por ele
ser processado e até condenado sem que isso
configure, em si mesmo, falta de decoro parlamentar.
Também pode ocorrer que, pela natureza do crime, o
fato configure simultaneamente falta de decor9
parlamentar. Ou seja, o mesmo fato pode motivar dois
processos, em instâncias diferentes, a parlamentar e a
judiciária, e dar azo a duas condenações e, por
conseqüência, a duas sanções.

15

É certo que condenação criminal transitada em
julgado acarreta necessariamente a perda do mandato
(art. 55, VI, da Constituiçã.o), mas essa previsão não
impede que a Câmara, qualificando 'um procedimento
(criminoso ou não) como incompatível com o decoro,
imponha a sanção disciplinar correspan..dente {perda
do mandato)."

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL . SUPLEMENTO

Vale registrar, igualmente, voto proferido pelo
Eminente Ministro Paulo Brossard no julgamento do referido Mandado
de Segurança:

Averiguações a respelLU de outras ocorrências, que
também poderiam configurar infringência ao decoro parlamentar, não

seriam de utilidade.

Desta fonna, é absolutamente pertinente..o- término de
instrução processual, com a elaboração e aprovação de relatório pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que considerou, sem mais
delongas, ª existência Q! !!fática !k !!Q§. contrários !!! decoro
]!;lrlamentar, concluiu pela procedência da representação e ofereceu o
projeto de resolução apropriado para a declaração da perda do mandato.

Atende aos reclamos da Nação a preocupação em não
se procrastinar (adiar, delongar, demorar, espaçar, protrair) o
processamento da representação. O poder Legislativo se encontra diante
de outras relevantíssimas questões, que esperam solução. O Senado
Federal não pode ter a atenção dos seus membros voltada para
determinada questão por tempo superior ao necessário.

Nesse particular, vale registrar trecho de voto proferido
pelo Ministro Octávio Gallotti na oportunidade do julgamento do

mandado de segurança n.o 21.443-1 - DF:

14

"A sanção disciplinar imposta pela Câmara dos
Deputados difere da natureza da condenação criminal;
é processada em outra instância que a do poder
Judiciário, cabendo privativamente à Câmara dos

Deputados.
Nem seria compreensível que, nas hipóteses

presumivelmente as mais graves de quebra de decoro
(as coincidentes com tipos delituosos), a ação de
disciplina da Câmara ficasse tolhida pela dependência
e a espera não só da deliberação do poder Judiciário,
como da própria iniciativa do órgão do Ministério
Público, em se tratando de crime de ação pública.
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11. Trata-se de uma competência exclusiva da
Câmara e só ela, bem ou mal, pode exercitar. Segundo
a Constituição, 'perderá o mandato o Deputado ou
Senador ... cujo procedim.ento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar', art. 55, lI;
declarado por quem? Pela Câmara a que pertencer o
parlamentar, Câmara dos Deputados ou Câmara dos
Senadores, observados os requisitos taxativamente
indicados no parágrafo 2° do mesmo artigo: voto
secreto, maioria absoluta, provocação da Mesa ou de
partido político com representação no Congresso,
assegurada ampla defesa. "

oCongresso não está adstrito à previa apuração
de criminalidade do ato pelo. órgão competente
da Justiça comum' DCN, 28/V/49, p. 4.385.

10. A Constituição reserva à Câmara e ao
Senado a competência para decretar a perda do
mandato de Deputado ou Senador, {cujo procedimento
for declarado ~ncompatível com o decoro
parlamentar '. A decisão há de ser tomada por voto
secreto e maioria absoluta, mediante provocação da

1 respectiva lv/esa ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa', art.
55, 11, parágrafo 2~ Observadas as formalidades
constitucionalmente enunciadas, a decisão, da Câmara
ou do Senado, poderá ser discutível, poderá ser
injusta, poderá ser desacertada, mas será definitiva e
irrecorrível; será insuscetível de revisão judicial.
Porque a Constituição deu à Câmara e só à Câmara,
ao Senado e só ao Senado, a competência para decidir
algo que à Câmara e ao Senado diz respeito.

DIÁRIO 00 SEN.ADO FEDERAL • SUPLEMENTO
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7. Convém se note que há independência entre
uma e outra. Tal como ocorre no impeachment. A
sanção política, expressa na perda do cargo, não
exclui o processo criminal, que tem curso na esfera do
poder Judiciário. Mas a condenação pelo Senado pode
ser tomada por unanimidade da Casa e, -nem por isso,
ela importará, necessariamente, na condenação
criminal da autoridade já afastada do cargo. Pode ser
condenada, poder ser absolvida.

8. Nas páginas pouco freqüentadas do Diário do
Congresso Nacional encontro esta passagem no
parecer que opinou sobre o único precedente federal

que conheço:
'Não interessa também indagar da criminalidade
dos atos praticados e que formam o
procedimento reprovável. O texto e9nstitueional
não fala em crime, nem em ato criminoso; a
expressão é ampla - procedimento.
A do ato nem sempre implica em
repugnância da conduta. Basta citar o caso dos
crimes políticos que não podem rarnar o cidadão
incompatível com o decoro parlamentar.
E até em relação aos crimes comuns, é de se
lembrar que deputados e senadores não podem
ser perseguidos judicialmente, por qualquer
crime, sem prévia licença da respectiva Cârtlara.
Admite-se a hipótese da Câmara negar Q licença
e seria insensato que se adotasse como regra
considerar que a prática de qualquer crime
incompatibiliza o congressista com a Câmara e
permite que, criando essa' incompatibilidade,
possa ainda essa Câmara, ofendida em seu
decoro negar licença para oprocesso.
Não faltou quem, exagerando mais - o rigor,
exigisse o prévio pronunciamento da Justiça
comum, como base das deliberações

parlamentares.
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Com as homenagens que prestam a Vossa Excelência,

protestam pela juntada da presente.

Excelentíssimo Senhor Senador Presidente do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal

Felipe Amodeo (inse. 26.2801RJ e 145.334A1Sf)
José Afirooio da Silva Junior (jose. 33.313)
Rogério Marcolini (inse. 76.1731RJ e 145.335A1SP)
Afonso Destri (inse. 80.6021RJ e 145.333A1SP)
AJexandre Almeida (jose. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
Nathalia de Faria (inse. 96.661)
Andréa Martinez (inse. 89.987)
Danielle Capistrano (iose. 101.194)

Felipe Amodeo, Rogério Marcolini e Afonso Destri r

advogados do Senador Luiz Estevão nos autos do processo ético

disciplinar nO 02/99 desse Conselhor vêm respeitosamente a Vossa

Excelência requerer a juntada da errata em anexor que corrige

pequenos equívocos da extensa peça apresentada a título de

alegações finais, não detectados anteriormente em razão da

exigüidade de tempo para sua laboriosa elaboração.

Junho de 2000

inexistirem vícios de
no processamento da
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Brasília, 19 de junho de 2000.
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constitucionalidade, legalidade
representação n° 2, de 1999.
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Fdipt: .ÂJIiodeo (inse. 26.2801RJ e 145334.AJSP)
José Ant0nio da Silva Junior (in.:5c. 33..313)

Rogério Marcolini (inse. 76.1731RJ e 145.335AJSP)
Afonso Desrri (inse. 80.6021RJ e l-t5.333.AJSP)
Alexandre Almeida (inse. 88.813)
Marco Moura (inse. 90.303)
Nathalia de Faria (inse. 96.661)
A•.ndréa Martinez (inse. 89.987)
Danielle Capistrano (inse. 101.194)

Senhor Senador Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal

Estevão, nos autos do processo ético
disciplinar nO 02/99 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ora em trâmite
nessa Comissão, vem respeitosamente a Vossa Excelência, por seus advogados
que subscrevem a presente, apresentar as razões que seguem adiante.

,kv;~~
~~ GG
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No primeiro parágrafo de fls. 09 das alegações finais, a indicação entre

parênteses refere-se às fls. do processo ético-diséiplinar;

No último parágrafo de fls. 16 das alegações finais, onde se lê "reputação",

leia-se "representação";
No último parágrafo de fls. 25 das alegações finais, onde se lê " ...que o

Presidente da agremiação 'deliberar... ", leia-se " ...que o Presidente da

agremiação possa 'deliberar... ";

No último parágrafo de fls. 34 das alegações finais, onde se lê " ...para a

prestação de serviços consultoria ... ", leia-se" ... para a prestação de serviços

de consultoria ...";

As datas referidas às fls. 56 e 57 das alegações finais como 10.jan.00,

12.jan.00, 02.jan.OO, 13.jétn.OO, 17, 24 e 31.jan.OO, 19 e 26.jan.00, devem

ser lidas como 10.jan.99, 12.jan.99, 02.jan.99, 13.jan.99, 17, 24 e

31.jan.99, 19 e 26.jan.99. ~~
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4.

3.

2.

1.



A tod~:b tempol quando se falou em ilegalidades no
processo para a perda do mandato do Senador Luiz Estevão, sempre se acenou
com a instância revisora dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do

Senado Federal.

Quinta-feira 22 02989

COMISSÃO DE CON3i!!U!CAO.
PJsJ!cn f CWdnt:il;1

__ft°__de

fls. ")? ':;r8--&f
"'1:.i,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL ~ SUPLEMENTO

A:\DEFESACO.DOC

1 A cassação de mandato é espécie do gênero perda do mandato, correspondente às hipóteses
inscritas nos incisos I, II e VI do artigo 55 da Constituição Federal, sendo outra espécie a extinção
do mandato, que encontra previsão nos incisos IH, IV e V do mesmo dispositivo constitucional. Nesse
sentido a lição de TIto Costal para quem na perda de mandato é gênero do qual são espécies a
cassação e a extinção. Entende-se por cassação a imposição, pela Câmara, da perda do mandato
eletivo ("')1 em virtude de ter seu titular cometido falta funcional, de natureza político-administrativa
prevista em lei" (cassação e extinção de mandatos eletivos municipais em face da nova ConstituiÇão
do Brasil; Revista dos Tribunais, ano SO, ju1.91, vol. 669, p. 254). Já a "extinção do mandato é o
perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou ato que toma automaticamente inexistente a
investidura eletiva, tais como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões
expressamente fixado (desinteresse, que a Constituição eleva à condição de renúncia), perda ou
suspensão dos direitos políticos" (DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo;
16a ed., Malheiros Editora, 1999, São Paulo, p.53S).
2 DA SILVA, José Afonso. Qp. cit., p.129.

"todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

11
Princípios orientadores do processo de

cassação de mandato eletivo de Senador da República

o regime brasileiro da Constituição de 1988,
portanto, "funda-se no princípio democrático", como assenta o constitucionalista
José Afonso da Silva. "O preâmbulo e o art. 10 o enunciam de maneira
insofismável. (... ) Trata-se assim de um regime democrático fundado no princípio
da soberania popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes, ou diretamente (parágrafo único do art.
10r2

•

Isso se deve à natureza excepcional da medida,
que pretende a destituição do mandato político de representante eleito em
escrutínio majoritário, em oposição às regras decorrentes do próprio exercício da
democracia representativa consagrada no parágrafo único do artigo primeiro da
Constituição Federal:

o processo de cassação1 de mandato de Senador da
República, a despeito de sua discutida natureza político-judicialiforme, está
jungido a princípios irrenunciáveis de ordem constitucional, que devem
obrigatoriamente ser observados em todas as instâncias procedimentais, desde a
instauração do processo até o julgamento pelo Plenário.

, Assim, confia o Senador Luiz Estevão que nessa Casa
Legislativa há de prevalecer, acima de interesses político e casuísmos, o império
das leis editadas pelo própri,o Congresso Nacional.

Junho de 2000Junho de 2000
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Breves considerações iniciais
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Mesmo agora, quando o noticiário já trata c;omo certo
o encaminhamento dâ resolução ao Plenário, e a defesa parece apenas legitimar
processo que tem resultado adrede definido, deposita o Senador Luiz Estevão sua
confiança na serenidade de propósito e lisura de julgamento de seus pares que
integram essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, órgão que, na
história recente do Senado Federal, tem se destacado pelo elevado nível do
debate e enfrentamenta sereno e isento das questões de grande relevo nacional.

Quando se pretendeu, ainda no Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar

l
o exame destacado das questões apontadas como

preliminares ou prejudiciais, foi a essa Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania que se remeteu o exame da matéria.

02988 .Quinta-feira 22
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Ora, a cassação \\é a decretação da perda do
Jlar incorrido em falta funcional, definida em lei e
. Tendo, portanto, natureza punitiva, deve - sempre

A:\DEFESACO.DOC
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que lhe determine o desaparecimento, rompendo o vinculum iuris entre o povo
eleitor e o parlamentar eleito/110.

DIÁRlO 00 SENADO :FEDERAL - SlJPLEl\AENTO

Justamente por constituírem exceção à regra de
irrevogabilidade do mandato é que as hipóteses e o procedimento para perda do
mandato devem observar o princípio da estrita legalidade16 e seus corolários,
os princípios da reserva legal e do devido processo' legal1?, Afinal, \\a
interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos
direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve dirigir-se
ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as
privação e hão de entender-se nos limites mais
expressão segundo as boas regras de hermenêutica"18

Ademais, \\é sabido, no campo do
proibitivas são de sua própria índole restritivas,

unicalnente os casos ou pessoas que desionam e não devem ser inten:netadas

10 CRETEllA JR., Op. cit., pp. 2658-9.
11 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.142-3.
12 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.369.
13 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., pp. 211-2.
14 CRETEllA JR., José. Op. cit., p. 2659.
lS BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., pp. 211-2.
16 "O princípio da legalidade é (...) um prinCÍpio basilar do Estado Democrático de Direito, como

vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na
legalidade democrática" (DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.421).

17 "O princípio da ampla defesa, ou due process of law, é assegurado a todo parlamentar ameaçado
de perda de mandato, quer por parte da Mesa que toma iniciativas de ofício, quer por parte de
qualquer parlamentar ou de partido político, ambos agindo mediante provocação" (CRETELLA JR.,
José. Comentários à Constituição de 1988; vol. V, la ed., Forense Universitário, 1991/ São Paulo,
pp.2667).

18 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.383.
19 NOGUEIRA, Rubem. Considerações acerca de um Código de Ética e Decore Parlamentar; in Revista

de Informação Legislativa, ano 29, abr.-jun.93, nO 118, p. 355.
20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro, p. 513, apud DA SILVA, José Afonso. Curso de

Direito Co.nstitucional Positivo; 16a ed., Malheiros Editora, 1999, São Paulo, p.538.

Isso porque "a extinção do mandato se dá, em regra,
com o exaurimento da legislatura,,13. Logo, \\0 decurso do tempo é a regra, o
modo normal da perda ou extinção do mandato. A perda antecipada é sanção, ou
pena,,14 - e, portanto, "forma excepcional de extinção"15.

Entretanto, se, de um lado, \\um? das características
do mandato é ser tell'll'll IPlOráuri() 11 , por outro lado, o mesmô é
porque o. eleito de manter o mandato durante

sua (... ), salvo perda nas hipóteses indicadas na
Consl:jtuliçE~O/J..J. Em resumo, "tem o eleito o direito de exercer e

mandato político representativo,,12 ,

Junho de 2000
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Segundo essa
poderes ao seu titular para
nuclear para a configuração da delnocracia
Jr., "entre o povo, do aual é
forma-se um contrat(
m,andantie e o congressista,

Esse contrato - que consiste na investidura do
representante eleito na condição de mandatário - se dá por "tempo determinado,
referindo-se a uma dada legislatura. Assim, o mandato parlamentar não se
prolonga indefinidamente, extinguindo-se de vários modos, conforme a causa

DE ADVOCACIA
FELIPE AlVIüDEO

3 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.137.
4 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.135.
5 O sufrágio "é, como nota Carlos S. Fayt, um direito público subjetivo de natureza política, que tem o

cidadão de eleger, ser eleito e de participar da atividade do poder estatal. Éum poder que decorre
diretamente do princípio de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente. (...) é pelo seu exercício que o eleitorado, instrumento
técnico do povo, outorga legitimidade aos governantes" (DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.350).

6 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.142.
7 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Comentários à Constituição do Brasil; 40 vol., tomo I, Saraiva, 1995,

p.212.
8 BASTOS, Celso Ribeiro et afii. Op. cit., p. 212.
9 CRETELLA JR., José. Coment.firios à Constituição de 1988; vol. V, la ed., Forense Universitário,

1991, São Paulo, p. 2658.

Assim, "a eleição gera, em favor do eleito, o mandato
político representativo, que constitui o elemento básico da democracia
representativa/6, e - conforme aponta Celso Ribeiro Bastos - \\nada mais é do
que a investidura que o povo faz em alguém por ele escolhido, segundo o
procedimento eleitoral, para desempenhar parte das funções mais altas do

estado"?

A técnica utilizada para a seleção dos re~)re:5er)tantE;s

da vontade popular, com previsão constitucional, é o - universal,
direto e secreto -, enquanto o mecanismo de exercício da representação se dá

por meio do

Esse conceito de soberania popular, "segundo o
qual o povo é a única fonte do poder", se materializa por meio da "participação,
direta ou indireta, do povo no poder, para que seja efetiva expressão da vontade
popular". Nos casos em que a participação é indireta, "surge um princípio
derivado ou secundário: o da reDresentacão"4

Logo, ·"0 que dá essência à democracia é o fato de o
poder residir no povo. Toda democracia, para ser tal, repousa na vontade popular
no que tange à fonte e exercício do poder, em oposição aos regimes autocráticos
em que o poder emana do do caudilho, do ditador.· Vale dizer, portanto,
que d~ demolcrada na exist
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Com o risco de parecer redundante, mas atento à
necessidade de fixar parâmetros ao exame da matéria, não é demais invocar
novamente a lição de Rubem Nogueira: "para a Lei Fundamental há dois casos

Ué incompatível com o decoro parlamentar, além
dos casos definidos no regimento interno, o abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens
indevidas// (art. 55, § 1°).

Com base no referido dispositivo constitucional José
Cretella Jr. afirma que "configuram-se, em concreto, procedimentos
incompatíveis com o decoro parlamentar: (a) o abuso das prerrogativas
asseguradas ao congressista, (b) a percepção, no exercído do mandato,
de vantagens ilícitas ou imorais, (c) bem como toda e qualquer hipótese
definida, taxativamente. e com precisão. no Regimento Interno da
Câmara a que pertença o Deputado ou Senadorlt26

• O cuidado do renomado
autor é explicável, pois - como lembra Tito Costa - "a previsão legal é
indispensável, em atenção ao princípio, aplicável também aqui, do nullum
crimen, nulla poena sine lege,,27, daí a necessidade da precisa e exaustiva
determinação dos enunciados regimentais que remetam à quebra do decoro
parlamentar.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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25 NOGUEIRA, Rubem. Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro Parlamentar; in Revista
de Informação Legislativa, ano 29, abr.-jun.93, nO 118, p. 355.

26 CRETELLA JR., José. Qp. cit., p. 266l.
27 COSTA, TIto. Cassação e extinção de mandatos eletivos municipais em face da nova Constituição do

Brasil; in Revista dos Tribunais, ano 80, ju1.91, vol. 669, p. 254.

Assim, informa a Constituição Federal que

Entretanto, foi mais além o legislador constituinte:
consciente da abrangência da expressão decoro parlamentar, e atento a que- tal
abertura interpretativa agride à boa técnica legislativa, cuidou de precisar, no
parágrafo primeiro do artigo 55 da Constituição Federal, duas hipóteses
caracterizadoras da quebra do decoro parlamentar, legando à cada Casa
Legislativa competência derivada para, em seus respectivos regimentos internos,
elencar outras hipóteses concretas que se somariam àquelas já inscritas no texto
constitucional.

Nesse sentido a assertiva do ex-parlamentar e
Consultor Jurídico do Ministério da Justiça Rubem Nogueira em publicação
editada pelo próprio Senado Federal: "pelo art. 55 da Constituição os casos de
perda de mandato do Deputado ou-Senacior são peremptórios. A enumeração é
taxativa. Ao legislador infraconstituCional não é dado restringi..la nem
elastecê-la"25. .

Portanto, em obediência ao princípio da estrita
legalidade, não poderá o congressista ter seu mandato cassado, exceto em razão
de qualquer das hipóteses expressa e taxativamente elencadas na Constituição
Federal.

JunhO de 2000
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21 BERMUDES, Sérgio. Sobre a questão do impedimento de Senadores no julgamento dos crimes de
responsabilidade do presidente da República; parecer de 27.nov.92, A OAB e o Impaachment,

conselho Federal da OAB-1993, Tipogresso Ed., Brasília, p.143.
22 MORAES, Alexandre. CtJndenação Criminal, Suspensão dos Direitos Políticos e Perda do Mandato

Eletivo; Boletim IBcCrim nO 68, ju1.98, p. 9.
23 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.538.
2< O artigo 54 da CtJnstitulção Federal estabelece que 'os Deputados e senadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa coneesslonária de serviço público, salvo quando o

contrato obedecer a dáusulas uniformes;b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, indusive os de que sejam demissíveis

ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:a) ser proprietários, controladores ou diretoreS de empresa que goze de /avor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I,

a;c) patrodnar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o incisO I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo".

No que diz respeito ao mandato de membros do

COngresso Nacional, "são casOS de cassação ( .. o) os previstos no arto 55, I, II e

VI", da Constituição Federal
23

:

"Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I _ que infringir qualquer das proibições

estabelecidas no artigo anterio?4;

11 _ cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar;

(. ..)
VI _ que sofrer condenação criminal em
sentença transitada emjulgado

ll

•
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_ merecer interpretação restritiva, sempre favorável ao titular de mandato
eletivo, até porque, como lembra Sérgio Bermudes, "presume-se - e esta
presunção é inilidível, pela forma de investidura dos senadores e pela
representação que lhes defere a constituição da República - que esses
parlamentares sejam dotados da qualificação morai"' necessária para
desempenhar seu mandato, na conformidade da sua magna função e dos

interesses cuja proteçãoelà- implica"
21

•

Assim, o parlamentar só pode "ser privado, definitiva

ou temporariamente, de seus direitos políticos em face de hipóteses
taxativamente previstas no texto constitucional, pois como afirmava
Pimenta Bueno (000)' •o gozo dos direitos políticos, a participação ou intervenção
no governo ou regime político do Estado é tão importante, que a lei não deveria
deixar de prever as circunstâncias em que ele deve ser interrompido em benefício

da segurança social,."22 .
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II - a criação ou autorização de encargos em
termos que, pelo seu valor ou pelas
características da empresa ou entidade beneficiada
ou contratada, possam resultar em aplicação
indevida de recursos públicos':

III - a prática de irregularidades
desempenho do
decorrentes':

"1 - a atribuição de dotação orçamentária, sob
a forma de subvenções sociais, auxílios ou
qualquer outra rubrica, a entidades ou
instituições das quais participe o Senador, seu
cônjuge,' compánheifa ou parente, de um ou de
outro, até o terceiro grau, bem como pessoa
jurídica direta ou indiretamente por eles
controlada, ou ainda, os recursos
recebidos em não
corresDcmdam rioortJJ~miP>nlhl:' suas

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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"I - o abuso das prerrogativas constitucionais
asseguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 10);

II - a percepção de vantagens indevidas
(Constituição Federal, art. 55, § 10), tais como
doações, benefícios ou cortesias de empresas,
grupos econômicos ou autoridades públicas,
ressalvados brindes sem valor econômico;

hipóteses caracterizadoras da quebra de decoro parlamÊJntar - o que lhe
facultava o texto constitucional -! atendo-se somente às duas previsões já
trazidas na própria Constituição: o abuso das prerrogativas asseguradas ao
Senador ou a percepção de vantagens indevidas (art. 32, § 1~).

Somente com a edição da Resolução nO 20/93! o
Senado Federal - em duvidoso acatamento à reserva constitucional que delegava
tal competência ao Regimento Interno da Casa - definiu as hipóteses concretas
"incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar' (art. 50):

Assim! mesmo no exercício de sua competência
delegada I o Senado limitou-se a aperfeiçoar a previsão constitucional já existente
de quebra do decoro parlamentar pela percepção de vantagens indevidas,
acrescendo ainda a hipótese da prática de irregularidades graves
desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. Ressalte-se que
mesmo nessa inovação! atendendo ao princípio da reserva legal e da
indispensável especificação do texto normativo! a Resolução cuidou de também
elencar taxativamente os casos que consistiriam nas tais "graves
irregularidades/I;
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Entretanto! o Regimento Interno do Senado federal 
deixar de ser - limita-se a reproduzirl no seu artigo 32 e
os casos de perda do mandato taxativamente elencados na

Federal - até porque

de conduta com que se não compadece o decoro parlamentar (sempre o decoro!
e não outra norma de abuso das

ros Nacional ou a
Fora daí só o Regimento Interno de cada Casa do

\....UIIUI t=~~u 'Nacional declarará o que seja atividade" incompáfível com o decoro
. Tudo muitotransparente"28

•

José Afonso da Silva atenta para o fato de que! "com
o novo texto constitucional, o regimento interno de cada Casa e o regimento
interno Comum do Congresso Nacional recobram sua importância de
fonte do Direito Parlamentar"29! até porque, como diz José Cretelia

a enseiar a perda do

DE ADVOCACIA
FELIPE Al\10DEü

Todavia! o poder delegado às Casas Legislativas para
a matéria dentro de sua competência regimental não é absoluto ou

discricionário, mas sim vinculado às limitações impostas pela própria Constituição
fonte originária de tal atribuição. Assim é que "não se pode, a pretexto

de regulamentar o Texto Constitucional! modificá-lo. O que é dado ao regimento
interno fazer é a concreta de certas práticas de deputados e
senadores, de antemão como lesivas ao decoro parlamentarll31

• Em
síntese, portanto, "cabe ao regimento interno enunciar os casos concretos que

ofensa ao decoro, mas nunca com a pretensão de uma definição
Daí porque qualquer especulação quanto aos conceitos moral e

filosófico das expressões ética ou decoro se presta apenas ao exercício semiótico
e linaüístico! com vista à formação de definição terminológico-semântica, mas

à caracterização de conduta subsumível ao que a Constituição pretende
como quebra de decoro parlamentar, que deve encontrar definição concreta em
elenco taxativo de tipos legais construídos com absoluta clareza e precisão.

"só a norma jurídica! não outra qualquer norma ética, torna legítima a
que ela própria estabelece para o seu descumprimentol/

33
•

como não
respectivos

A:\DEFESACO.DOC

28 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit., p. 352.
29 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.512.
30 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2665.
31 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cit., p. 214.
32 BASTOS, Celso Ribeiro et alii. Op. cL, p. 214.
33 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit., p. 358.
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-:'ÁI~fr1"disso, em seu artigo 40, a Resolução nO 20/93,

ainda dentro do capítulo indtulado Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro

Parlamentar, estabelece vedação e~pressa para
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34 NOGUEIRA, Rubem. Op. cit., p. 354.
35 "Govemo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder emana do povo), de

conformidade com o princípio da soberania popular que é, pelo visto, o princípio fundamental de
todo regime democrático. Governo pelo povo quer dizer governo que se fundamenta na vontade
popular, que se apóia no consentimento popular; governo democrático é o que se baseia na
adesão livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade do exercício do poder,
que se efetiva pela técnica da representação política (o poder é exerddo em nome do povo).
Governo para o povo há de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição autoritária
e garantir o máximo de segurança e bem-estar" (DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito
Constitudona/ Positivo; 16a ed., Malheíros Editora, 1999, São Paulo, p.139).

36 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.S38.
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I) a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de
subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, a
entidades ou instituições das quais participe o Senador, seu
cônjuge, companheira ou parente, de urrr-ou de outro, até o
terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente
por eles controlada, ou ainda, que aplique os recursos
recebidos em atividades que não correspondam
rigorosamente às suas finalidades estatutárias; e

• a criação ou autorização de encargos em termos que, pelo
seu valor ou pelas características da empresa ou entidade
beneficiada ou .contratada, possam resultar em aplicação
indevida de recursos públicos.

Entretanto, mesmo atendo-se às hipóteses legais de
cassação, a perda do mandato dependerá "de decisão da Câmara ou do Senado,
por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado no Congresso Nacional,. assegurada ampla
defesa". Para tanto, instaura-se "um processo político de apuração das causas
que justificam a decretação da perda do mandato isto é, d,a cassação deste pela
Casa a que pertencer o imputado,,36. O rito deste processo está disciplinado nos
artigos 12 e seguintes do Regimento Interno do Senado.

Afora essas hipóteses, a cassação do mandato de
Senador da República é medida arbitrária, que viola a Constituição Federal e
fere a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito35 em sua própria
essência.

Quanto às hipóteses inscritas no artigo 4° do
Regimento Interno, alguns autores, como Rubem Nogueira, entendem-nas
inaplicáveis porque conflitantes com o texto constitucional, uma vez que
"não se compreende (... ) nos limites da força normativa de um Regimento
Interno, nem tampouco nos de uma Resolução elaborada por determinação sua,
proibir mais do que a Constituição proíbe,,34.

J'Wlho de 2000Junho de 2000
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pelo abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos _membros

dCl Congresso Nacional;
pela percepção de vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, §
10), tais como doações, benefícios ou cortesias de empresas, grupos
econômicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes sem valor

econômico; e
pela prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou
de encargos decorrentes, compreendendo aí tão-somente

.;
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"I - celebrar contrato com instituição financeira
controlada pelo poder público, induídos nes

t
::3

vedação, além do Senador como pessoa física, seu •
cônjuge ou companheira, e pessoas jurídicas direta
ou indiretamente por eles controladas;

11 - dirigir ou gerir empresas, órgãos e meios de
comunicação, considerados como tal pessoas
jurídicas que indiquem em seu objeto social a
execução de serviços de radiodifusão sonora ou de

sons e imagens;

III - praticar abuso do poder econômico no

processo eleitora/".

Assim, à luz do que dispõe o Regimento Interno do
Senado Federal, interpretado em conformidade com a Constituição Federal, sob a
égide dos princípios da soberania popular, da democracia representativa, do
sufrágio, do mandato eleitoral, da estrita legalidade e da reserva legal, e partindo
da regra de hermenêutica que impõe interpretação restritiva às normas
limitadoras de direitos, é forçoso reconhecer que somente se admitirá a
cassação de mandato de Senador da República (art. 11) nas hipóteses de
infringência ao artigo 30 do Regimento Interno (que reproduz o artigo 54 da
Constituição Federal); de condenação criminal em sentença transitada em
julgado; e de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, que

se demonstrará

Logo, somente esses dois casos, expressos no Código
de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nO 20/93), poderiam caracterizar
irregularidades graves no desempenho do mandato ou encªrgos decorrentes, o
que remeteria à incompatibilidade com o decoro parlamentar. -
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A ordem jurídica não é um formalismo artificioso
de bacharéis. É o império de todas as leis, que
completam o arcabouço normativo do Estado. É o
império da lei! como norma impessoal limitativa do
poder dos governantes e da liberdade dos
governados como norma de disciplina do convívio
de todos, instrumento primário de paz no dia-a-dia

''A ordem jurídica não é um formalismo artificioso
de bacharéis. Dizem-na assim, aqueles a quem ela
incomoda, porque ao poder pessoal, arbitrário e
primitivo, comandado pela vontade e pelos
interesses pessoais ou de castas, opõe o poder
determinado por normas impessoais, elaboradas
no interesse de todos e para a todos garantir
contra a injustiça, o abuso, a opressão. Assim
aparece ela para aqueles cujos passos de arbítrio
embaraça, mas não para os que à sua sombra se
protegem contra as demasias de quem detém o
poder. Seja o poder político, seja o econômico,
seja o da demagogia, que é o poder dos que não
detém o mando, nem a riqueza.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

A ordem jurídica não é um formalismo artificioso
de bacharéis. É, antes de tudo, o império da
Constituição, na sua inteireza estrutural e na
plenitude de sua dinâmica. E quem diz
Constituição, diz limitação de poderes, pois essa a
finalidade precípua das cartas constitucionais;
quem diz limitação de poderes diz preservação de
direitos individuais, pois, quando se limita o poder
é, precisamente, para salvaguardar esses direitos
contra os abusos da força; e quem diz preservação
dos direitos individuais diz respeito à pessoa
humana, em suas aspirações, em sua palavra, em
sua vida, em sua integridade física, intelectual e
moral, pois nesses elementos é que está o cerne
dos direitos individuais.

República - deve-se presumir seja dotado da qualificação moral necessária para
desempenhar seu mandato. Finalmente, o processo de cassação deve orientar-se
pelos do contraditório e do devido legal, assegurando-
se ao o mais amplo exercicio de COlT!. todos os meios e
recursos a ela ,inerentes. Esses são, em gerais, os
orientadores do processo de cassação de eletivo de
República

Entretanto, já prevendo - e tendo mesmo constatado
- a existência daqueles que, por absurdo, entendam que as questões aqui
trazidas não passam de firulas ..jl:Jrídicas, inaplicáveis ao procedimento
essencialmente político de cassação de 'mandato eletivo, a eles se responde com
a invocação de preciosa passagem do discurso de posse de Seabra Fagundes na
presidência do histórico Instituto dos Advogados do Brasil:
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Ademais, "é mister! ainda! que os textos normativos
'eta isenta! garantindo o adversário, e não
co-partidário. Sem o que a legalidade existirá no

Partindo dos princípios da ampla defesa, -do
contraditório e do devido processo legal - reflexos instrumentais do princípio
basilar da estrita legalidade -, é ponto incontroverso o Senador imputado
possa, a todo tempo, pessoalmente ou por seu (art. 16 do Regimento
Interno), intervir na produção prova, aos autos documentos,

Assim, em síntese, no processo de cassação de
da República,. é indispensável atentar para o fato de que o

da soberania eleito
de mandato por tempo

mandato deve
que será sempre

parlamentar que·. - pela
a Constituição da

Ressalte-se, como bem lembra Geraldo Ferreira
Lanfredi f que "as formalidades contempladas em lei para o processo de cassação
do mandato eletivo, bem assim a determinação precisa dos motivos ensejadores
da cassação, visam a pres~ o detentor do nascido da
vontade popular, de ameaças e desmandos provenientes Casa Legislativa,
notando-se que a perda do mandato político é assunto que diz respeito ao
próprio regime democráticof137

•

'Atl'n:al, "a Constituição estende a garantia do
contraditório e ampla defesa a qualquer acusado, não cabendo excluir desse
amparo o parlamentar ao nesponder a processo, no âmbito da Casa Legislativa,
em se cominàndo penalidade de perda temporária ll

- ou definitiva - "do exercício
do mandato1l38

•
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Isso porque, "contrapondo-se ao princípio
inquisitorial, que dispensa () contraditório, o princípio da ampla defesa possibilita
ao acusado a produção di9 provas! o que lhe permite carrear para os autos
elementos que lhe demonstrem a inocência. A ampla defesa encontra b-ase no
direito natuJíâ/, sendo informada, antes de tudo, pela regra 'nemo ínauditus

1139

funcionem pela ãDlicaçao
favorecido príVí!E:giíadê3mente
papel, mas não na

Geraldo Ferreira. Cassação de mandato eletivo e controle jurisdicional; in Revista de
ano 22, jan.-mar.89, nO 89, p. 161.
r do Min. Néri da Silveira no MS nO 21.360-DF do Tribunal Pleno do Supremo

Federal.
39 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2671.
40 FAGUNDES, M. Seabra. A Legalidade Democrática; Discurso de posse na Presidência do Instituto

dos Advogados do Brasil, Recife, 1970, p. 25.
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Portanto, conquanto a defesa compreenda a
conveniência da Presidência na nomeação de Relator que já conheça de antemão
a matéria, poupando o exame de mais de 10 volumes de processo e permitindo a
apresentação de relatório meteórico já na primeira sessão após o
encaminhamento do feito a esta Comissão, a verdade é que a indicação do
Senador Romeu Tuma viola os princípios de isenção e imparcialidade assegurados
pelas regras processuais que impõem categoricamente as hipóteses de
impedimento do julgador.

DIÁRIo DO SENADo FEDERAL. SUPLEMENTo Quinta-feira 22 03001
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Tratando-se de processo de natureza punitiva, que
busca a aplicação de sanção ética ou diSciplinar., deve-se buscar Socorro nas
normas e princípios do processo penal.

A solução para as lacunas e omissões das disposições
internas sobre o processo de perda do mandato parlamentar devem ser supridas
com o recurso à analogia e aos princípios gerais do direito, conforme disposto no
artigo 412 do Regimento Interno do Senado Federal. -

Ora, o artigo 252 do Código de Processo Penal
considera impedido de exercer jurisdição o magistrado que

"tiver funcionado como juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a
questão/~

Ocorre que o Relator indicado pela Presidência dessa
Comissão - o Senador Romeu Tuma, contra quem a defesa não faz qualquer
objeção de ordem pessoal - já se pronunciou por duas vezes sobre a
questão, em instâncias diferentes, primeiramente como Corregedor do Senado
Federal, e depois, ainda nessa condição, como membro nato do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar com direito a voto.

A exigência de imparcialidade do julgador - não só
em matéria penal - é princípio insculpido na própria Constituição Federal, na
medida em que assegura, em seu artigo 50, inciso UV, a observância ao devidoprocesso legal.

Para que o Senador Luiz Estevão colha de seus pares
julgamento justo, que honre as nobres tradições do Senado Federal da República,
é indispensável lhe seja assegurado o devido processo legal, com observância de
regras básicas e princípios gerais do direito elementares, tais como os que
consagram as causas não só de suspeição, mas principalmente de impedimento
daqueles que, por circunstâncias do processo, são investidos da condição de
magistrados.

A:\DEFESACO.C'OC

Junho de 2000Junho de 2000

JJS!!C:1 ~ ~.,. un~': {f}}\

C[]iS~~n U fZ.~·~HU!caO.

~/_~.;~
I ""• .",hS.~/

13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

Afinal, como já se viu, a tramitação da resolução que
propõe a perda definitiva de mandato de parlamentar obedece rito especial,
considerada sua natureza excepcional, caráter peculiar e propósito claramente
punitivo, correspondendo à sanção máxima aplicável no juízo ético-disciplinar.
Não é por outra razão que a Constituição Federal cuida expressamente da
matéria, impondo a votação em escrutínio secreto e a decisão por maioria
absoluta.

A ordem jurídica não é um formalismo artificioso
de bacharéis. Ela significa paz, segurança e bem
estar para todos na comunidade,,41.

111
Questão prejudicial ao exame da matéria nessa
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Antecede à discussão de qualquer aspecto sobre a
verificação da legalidade e constitucionalidade de todo o processado, questão
prejudicial que diz respeito à indicação do Relator da matéria.

da vida coletiva, indispensável para que todos se
sintam em segurança e para que se possa
construir, pelo trabalho tranqüilo, a prosperidade
geral. Onde não haja respeito à lei, imperará o
arbítrio da vontade pessoa!;" e por'mais virtuoso
que seja o titular do poder sem peias, ninguém
estará seguro se, nos direitos e na vida, ficar
dependente, sem apelo, da sua tolerância e do seu
acerto.

Assim, não é incorreto afirmar que a tramitação da
resolução de perda definitiva de mandato no Senado Federal escapa ao processo
legislativo ordinário, carecendo de regulamentação bastante, orientando-se pelas
regras gerais instituídas pela Constituição Federal e observando o balizamento
imposto pelo Regimento Interno e pela Resolução nO 20/93 do Senado Federal.

Essa não é apenas a constatação da defesa,-mas da
quase totalidade dos Senadores que se defrontaram com o exame da questão no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, manifestada em pronunciamentos
proferidos em diversas reuniões daquele órgão.

A:\DEFESACO.DOC

Ocorre que tanto o Re9imento Interno, como a
própria Resolução nO 20/93, que institui o Código de Etica e Decoro Parlamentar,
são diplomas que, ao par do esforço daqueles que laboraram em sua elaboração,
pecam pela omissão e lacunosidade no que toca à tramitação do processo de
cassação no Senado Federal.
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O referido relatório foi encaminhado à
conhecimento do Plenário, como determina o Regimento

L.t=Ylslativa (art. 150, RISf), e, posteriormente, remeti
sem qualquer reparo, emenda ou ressalva,
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ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

Feitos esses esclarecimentos, cumpreaduzir o que

"as apuracões de fatos e de responsabilidade
previstos neste Código poderão, quando a sua
natureza assim o exigir, ser solicitadas ao
Ministério Público ou às autoridades Dolidais, por
intermédio da Mesa do Senado, caso em que serão
feitas as necessárias adaptações nos
procedimentos e nos prazos estabeleddos'l ,

a duplicidade apontada pela defesa, ocorre
em uma umca e mesma instância: a esfera de correição ética e disciplinar
desse próprio Senado Federal.

Os fatos trazidos na inicial dos Partidos Políticos do
Bloco de O~osição têm origem no relatório final da CPI do Judiciário. Tudo o que
lá se imputa ao Senador Luiz Estevão tem origem ou foi objeto de apuração
daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, com os poderes de instrução
próprios das autoridades judiciais.

segue.

Conselho de
regimental.

Nada mais foi feito ou deliberado pela Mesa do
à luz dos fatos então relatados e das provas (ou indícios)

colecionad?s, deveria - se os entendesse bastante e suficientemente provados -
determinar de ofício outra providência de natureza ética,
administrativa ou - tal como o encaminhamento de representação ao

e LJecoro Parlamentar, conforme sua atribuição constitucional e

Senado

Ou seja, o que a lVlesa do Senado fez
expressivo de informações e papéis foi
!Público na exata inteligência do
Federal nO 20/93, que "Institui o Código de e Decoro parlamentar", e
que dispõe:

A:\DEFESACO.DOC

42 Aliás, não só ao Ministério Público Federal, mas a 62 organismos, a maior parte deles para fins
investigatórios (estes, por exemplo, além do MPF/ várias Procuradorias de Justiça Estaduais,
diversos organismos policiais nacionais e internacionais) OU ético-disciplinares (estes, por
exemplo, vários CREAA, várias corregedorias de diversos tribunais estaduais, etc.) conforme se vê
da relação trazida às fls. 217 a 220 da própria Representação.

lS
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(a)
Preexistência de processo ético-disciplinar em curso
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.Entende defesa, acorde com
Senador Amir Lando no Conselho de que a Mesa do SE
da matéria e encaminhá-Ia ao Ministério Público para aprofundamento
in"eslti(Jlalcõe:s, estabeleceu espécie de subtraindo ao Conselho

conhecer de processo que aquele ainda em curso,
da conclusão das apurações solicitadas Delo próprio Senado, por meio

sua Mesa Diretora.

até porque este último não existe no momento.
que se disse a todo tempo é que o presente processo não poderia ter início

antes de encerradas as Investigações preliminares requeridas do
Senado Federal ao Ministério Público, na' forma do artigo 19 da nO
20/93, o que já caracterizava - e induvidosamente o é - processo em
curso antecedente hoje simultâneo a este.

Embora as questões adiante trazidas tenham sido
na defesa prévia e nas alegações finais apresentadas Derante o

Ética e Dec()ro Parlamentar, cumpre à defesa repeti-Ias,
sucintamente, agora que o processo será examinado por essa Comissão à luz
seus aspectos legais e constitucionais.
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(b)
Renúncia tácita ao direito de representação
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"ao término de seus trabalhos, a comissão
parlamentar de inquérito enviará à Mesa, para
conhecimento do Plenário, seu relatório e
condusões'~

"o Senado admitiu fazer uma CPf Com poderes
judiciais, que estabeleceu conclusões e
recomendações sem que houvesse um voto
discordante".

Dirigindo-se ao Relator daquela Comissão
Parlamentar de Inquérito, o Senador Jader Barbalho indagou a ele:

"Por que não discordaram, Senador Paulo Souto,
de V. EJ<à? Por que não disseram que V. Exa estava
equivocado quando mandou o Ministério Público
aprof~ndar a questão?".

Ao final, arrematou o nobre Senador:

"Poderiam ter apresentado esses argumentos,
poderiam ter apresentado um voto em separado.
Não o fizeram. Concordaram íntegralmente.
Não fizeram nenhuma recomendação nem
disseram que a Mesa da Casa deveria adotar
algum procedimento. Ao contrário, disseram
que não haviam chegado a conclusões
definitivas e que remetiam, portanto, ao
Ministério PÚblico'M.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

o Senador Jader Barbalho se refere em sua
peroração ao fato de que o artigo 150 do Regimento Interno estabeleceexpressamente que

Submetido o Relatório Final da Comissão Parlamentar
de Inquérito a Plenário, seria lícito à qualquer Senador "encaminhar à Mesa para
publicação declaração de voto", na forma do artigo 316 do Regimento Interno.

Portanto, caso houvesse divergência quanto à
sugestão de encaminhamento do Relatório da CPI do Judiciário ao Ministério
Público Federal para aprofundamento das investigações, na forma do artigo 151
do Regimento Intemo - sugestão essa encampada pela Mesa na forma do artigo
19 da Resolução nO 20/93

45
-, deveriam os Partidos de Oposição apresentar

declaração de voto recomendando adicionalmente à Mesa do Senado o
encaminhamento imediato daqueles papéis como representação para a perda do

44 Sessão Plenária de 08.dez.99.

45 "Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilidade previstos neste Código poderão, quando a
sua natureza assim o eXigir, ser solicitadas. ao Ministério Público ou às autoridades policiais, por
intermédio da Mesa do Senado, caso em que serão feitas as necessárias adaptações nos
procedimentos e nos prazos estabelecidos neste Capítulo".
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Como já sentenciou - com a habitual lucidez - o
Senador Amir Lando na discussão de processo ético recente nesta Casa,
referente aos Senadores Jáder Barbalho e Antônio Carlos Magalhães, a Mesa
"agiu e ( •••) nesse particular se antecipou e até gerou o que poderíamos
chamar na processualística de prevencão"43

•

Entretanto, o que fizeram os Partidos do Bloco de
Oposição? - Desprezaram a deliberação da Mesa do Senado, alicerçada na
democrática e constitucional representação paritária dos partidos políticos, para,
de moto próprio, antecipando-se às conclusões das investigações, dar início a
novo processo ético-disciplinar contra o Senador Luiz Estevão, solapando
aquele primeiro que pendia - e ainda pende - da conclusão de diligências do
Ministério Público e da Polícia Federal (Inquérito nO 1595 do Supremo Tribunal
Federal).

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEü

Portanto, a Mesa Diretora conheceu dos fatos hoje
atribuídos ao Senador Luiz Estevão e, ao contrário de encaminhar de plano
representação ao Conselho de Ética, determinou mais investigações, dando
início à fase preliminar do processo ético-disciplinar, na forma do referido
no artigo 19 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. _....

Por óbvio não se questiona a legitimidade dos
Partidos Políticos de oferecerem representação para a perda do mandato de
parlamentar: essa prerrogativa está assegurada tanto na Constituição Federal
como no Regimento Interno dessa Casa. O que não se admite é que
determinados partidos políticos, contrariando deliberação da Mesa, promovam
novo procedimento ético-disciplinar apenas para evitar as conclusões das
investigações preliminarmente requeridas por aquele órgão.

Logo, submeter a Plenário projeto de cassação do
mandato do Senador Luiz Estevão antes de concluídas as investigações
requeridas ao Ministério Público e ora promovidas pela Polícia Federal é, ao
mesmo tempo, temerário açodamento, franco desrespeito à deliberação da Mesa
Diretora do Senado Federal, e incontornável nulidade processual.

17
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Em discurso proferido no Plenário do Senado Federal,
o Senador Jader Barbalho, Presidente do Partido do Movimento E>emocrático
Brasileiro, destacou com a habitual objetividade que

43 Reunião de 03.maio.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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É justamente essa legitimação exclusiva que, como
bem ressaltou a Senadora Heloísa Helena47

, confere à representação "relevância

Afinal, mais que de Resolução do Senador essa
legitimação decorre de norma inscrita no parágrafo segundo do artigo 55 da
Constituição Federal, segundo a qual a perda do mandato em razão de
procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar

"será decidida (..) pelo Senado Federal, voto
secreto e maioria absoluta,
provocação da respectiva Mesa ou de
político representado no Congresso
assegurada ampla defesa/~

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

"iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Partido Politico
representado no Congresso Nacionar'.

Portanto, não é quafquer do povo que pode provocar
diretamente a Mesa do Senado a se manifestar quanto à admissibilidade de
representação para cassação do mandato senatorial. Afora a própria Mesa, de
ofícior somente poderão fazê-lo os Partidos Políticosr por força de dispositivo
constitucional, e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em decorrência de
resolução do Senado Federal com força de edito legislativo.

"os partidos políticos, após adquirirem
personalidade jurídicar na forma da lei civil,
registrarão seus es.tatutos no Tribunal Superior
Eleitoral".

Ocorre que partido político! como afirma José Afonso
da Silvar nada mais é que "uma forma de agremiação de um grupo social que se
propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de
assumir o poder realizar seu programa de governolf48

• Trata-se de "pessoa
de privadolf

, ao teor do artigo 17, § 20, da Constituição
segundo o

47 Requerimento de diligência formulado pela Senadora Heloísa Helena! Relatora da Denúncia nO
01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado pelo Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, no uso de suas prerrogativas, na sessão de l 0 .mar.OO.

48 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo; 16a ed., Malheiros Editora, 1999,
São Paulo,Op. cit., p. 395.

49 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 407.

Entretanto, como ressalta José Afonso da Silva, "a
constitucional é a de que hão alue se

fUlll'ilrinn:ll1l" harmonia com o regime
sujeita ao mesmo princípio", não sendo

"compreensível que uma instituição resguarde o regime democrático se
internamente não observa o mesmo regime'!49.
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"nessa espécie de procedimento
ido deve ser necessaria
uma manife~

interna

"todo processo de cassação, na sua essência, é um
processo político antes que jurídico. (. ..) Contudo!
pode-se afirmar que (...) na hipótese que envolve
questão de desobediência ao art. 54 da
Constituição, de quebra de decoro parlamentar e
de sentença condenatória definitiva, o conteúdo
político é mais nítido, mais intenso, ou sejal

sua densidade política é ::<Jir81

A:\DEFESACO.DOC

como não o
relatório e

re!l'ullndando aooferedmento
o Senador Luiz Estevão por

do Relatório e a eles relacionados,

46 fls. 05 do parecer; fls. 177 dos presentes autos.

(c)
Vício na manifestação de vontade dos Partidos que

subscrevem a representação

DE
FELIPE AMüDEü

A questão se prende a que! conforme se vê do artigo
13 da Resolução nO 2.0/93 do Senado Federal! a representação para perda do

mandato senatorial será exclusivamente de

arrematando que,

exalta que

Atendendo à consulta do excelentíssimo Presidente
do Senado Federal, a Advocacia do Senado Federal, em 12.jan.OO, pela
Advogada-Geral Dra. ]osefina Valle de Oliveira Pinha e pelo Advogado-Geral
Adjunto Dr. Asael Souza! exarou parecer acerca do que se convencionou chamar

Representação dos Partidos de Oposição.

Naquele trabalho, a Advocacia do Senado Federal

mandato do Senador Luiz Estevão, na forma do artigo 13 do Código de Ética e

Decoro Parlamentar.



"os Diretórios Distritais, Muníéipais e Nacionais".

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMüDEO
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"nas hipóteses dos incisos I, 11 e VI do art. 55 da
CF, a decisão, esponte sua, de inaugurar um
processo com repercussões políticas de tamanha
magnitude'~

ESCRlTÓRlO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

tia Representação subscrita pelo PT, PDT, PSB,
PPS, PC do 8, PV e PL, em desfavor do Senador
Luiz~~ Estevão, desacompanhada do ato de
VO(Jtilt/e .: partidária, nos termos de cada
estatuto, encontra-se destituída de substrato
formal para poder, nos termos do § 20 do art. 55
da Constituição, dar início ao procedimento de que
trata o art. 15 da Resolução nO 20, de 1993,
devendo, antes, ser recebida como a denúncia
de que trata o art. 17 da mencionada resolução, a
ser encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar com vistas a adoção de medidas
preliminares, bem como providenciar as
diligências que entender necessárias'" 51.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEl\,ffiNTo

concluindo ao final' que

Isso porque - como já dito anteriormente - o artigo
17 da Resolução nO 20/93 permite a "qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa
jurídica

1l

apresentar não representação, mas denúncia perante o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar

A denúncia - ao contrário da representação, que tem
natureza institucional - não é submetida de imediato ao juízo prévio de
admissibilidade da Mesa Diretora, carecendo antes de investigação preliminar e
sumária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

"relativas ao descumprimento, por Senador, de
preceitos contidos no Regimento Interno e neste
Código".

Mais uma vez valendo-se dos suplementos da
Senadora Heloísa Helena

s2
, pode-se dizer que a denúncia "encontra similar na

noticia ciimênis prevista no § 30 do art. 50 do Código de Processo Penals3".

Portanto, oferecida a denúncia será indispensável que
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar promova "a apuração preliminar e
sumária dos fatos, ouvido o denunciado e providenciadas as diligências
que entender necessárias, dentro do prazo de 30 dias", na forma do parágrafo
segundo do artigo 17 da Resolução nO 20, de 1993.

51 fls. 6 do parecer; fls. 178 dos presentes autos.

52 Requerimento de diligênda formulado pela Senadora Heloísa Helena, Relatora da Denúncia nO
01/2000, em que interessado o Senador Luiz Otávio, aprovado pelo Presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, no uso de suas prerrogativas, na sessão de lO.mar.OO.

53 "Qualquer pessoa do povo que tiver conhedmento da existência de infração penal em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta,
verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito".
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Portanto, a nível nacional, compete aos Diretórios,
e não aos Presidentes dos Partidos Políticos, os atos de ação política
dessas agremiações. N'ãoé por outra razão que o Professor Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, em sua obra Partidos Políticos nas Constituições Democráticasso,
considera ds diretórios "órgão de direção ordinária do partido".

Salvo nos atos de rotina, ou nos discriminados em
norma expressa, os Presidentes apenas cumprem as deliberações adotadas em
Convenções e pelos Diretórios dos Partidos Políticos.

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nO 5.682, de
21.juI.71) inscreve em seu artigo 22, inciso II que são órgãos de direção e de
ação dos partidos políticos

Ora, de nenhum dos Estatutos dos Partidos
signatários da representação consta regra que permita ao Presidente de
Diretórios ou de órgãos executivos outros a, isoladamente, por iniciativa própria,
pedir em nome da agremiação a cassação de mandato de parlamentares.

Com pequenas variações de forma ou designação,
todos os Estatutos conduzem a que decisões da natureza da discutida somente
podem ser tomadas pelos órgãos partidários, e não por seus presidentes ou
parlamentares: art. 24, inc. V, e art. 76 do Estatuto do PT; arts. 27, 53, 54 e 80
do Estatuto do PDT; arts. 17, 19 e 20 do Estatuto do PPS, art. 29 do Estatuto do
PCdoS; arts. 49, 51 e 53 do Estatuto do PV; e, afinal, arts. 12 e 21 do PL.

A:\DEFESACCJ.DOC

Assim, os subscritores da representação não são
partes legítimas para representarem suas agremiações nem mesmo à luz de seus
próprios Estatutos.

21

50 Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1966, p. 169.

Por essa razão o parecer da Advocacia do Senado
Federal destaca a incongruência de admitir à pessoa do presidente de
agremiação política,

A única exceção é o PSB, que admite, no artigo 29 de
seu Estatuto, possa o Presidente da agremiação "deliberar, excepcionalmente, e
em caráter emergência, ad referendum da Comissão Executiva". Entretanto, a
'representação não é assinada pelo Presidente da agremiação, mas sim por seus
líderes na Câmara dos Deputados e no Senado - o que extrapola o permissivo
estatutário.

03008, Quinta-feira 22
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(a)
Nulidade do voto proferido pelo Relator

antes da apresentação das alegações finais da defesa,
em desrespeito à norma constitucional que impõe o y.?~o secreto

Esse o único meio de assegurar o sigilo da votação
da matéria que a própria Constituição Federal quer secreta.

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

"nas reuniões secretas, quando houver parecer a
proferir, lido o relatório, que não será
conclusivo, a comissão deliberará em escrutínio
secreto, completando-se o parecer com
resultado da votação".

E não se venha tentar contornar a ilegalidade com o
argumento de que Sua Excelência participou da votação secreta realizada ao final
da reunião de 14.jun.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, já na
madrugada do dia 15.jun.OO: ao contrário de suprir a ilegalidade, o fato de o
Senador Relator ter votado duas vezes - um voto aberto, outro fechado 
somente a acentua, na medida em que o primeiro voto declarado seria causa de
impedimento para participação de Sua Excelência na segunda votação secreta.

Na verdade, .o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar deveria ter seguido na espécie o procedimento descrito no parágrafo
primeiro do artigo 116 do Regimento Interno desse Senado Federal:

já se viu, o artigo 55, § 2°, da Constituição
do mandato de parlamentar será decidida por

e maioria absoluta. Ocorre que a regra constitucional,
originariamente aplicável apenas à votação em Plenário, estende-se, na ausência
de disposição regimental, a todas as demais fases do processo, conforme já
decidido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Todavia, o Relator perante o Conselho de Ética e
Decoro Pirlamentar antecipou seu voto pela cassação já na reunião de
31.maio.lti, daquele órgão, antes mesmo da apresentação das alegações finais do
Senador Luiz Estevão e em flagrante violação à norma constitucional
analogicamente aplicável que impunha o voto

, Assim, mais do que denunciar a absoluta indiferença
do Relator em conhecer dos últimos argumentos e documentos trazidos peja
defesa, a antecipação do voto de Sua Excelência transgride a regra que impõe o
voto secreto, influindo manifesta e determinantemente na apreciação de seus
pares. Afinal, foi o Relator o único que conheceu de todo o processo e participou
de toda instrução, mesmo que dele tenha omitido parte substancial no relato,
especialmente a prova produzida que não amparava e desmentia a acusação
indigente.
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Aos vícios de origem da representação, somam-se

outros que ocorreram ao curso do processo e julgamento da matéria pelo colendo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desse Senado Federal.

Todavia, ao conhecerem da denúncia como se fora

representação, primeiro a Mesa do Senado e depois o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar Senador Luiz Estevão a de

orc!!irnirlar e dos fatos. Ao assim
procederem, Luiz Estevão uma instância prévia para o
exercício de sua defesa, incorrendo em grave violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso presente, considerando-se que a

representação oferecida em nome de Partidos Políticos por seus líderes e
presidentes _ desacompanhada do ato de vontade partidária de cada agremiação,
nos termos do respectivo estatuto -, deve ser equiparada à simples denúncia de
seus subscritores, tem-se que o procedimento aplicável ao processamento do
expediente no Senado Federal seria o estabeleddo no artigo 17 da Resolução nO
20/93, e não - ao menos de início - o rito previsto no artigo 15 do mesmo

diploma legal.
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Da cândida explicação de Sua Excelência depreende
se que, na condição de relator e julgador, o Senador Relator ouviu prévia e
informalmente testemunhas que foram arroladas pela defesa, antes de seu
testemunho ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Mais: também
entrevistou previamente a testemunha que arrolou e mais outras sete,
que - sabe-se lá por que razão - preferiu não inquirir formalmente.

Agora - e só agora - compreende-se a razão de Sua
Excelência ter se esquivado de inquirir as testemunhas arroladas pela defesa, por
razões então secretas que somente diria em seu relatório e que afinal disse nafundamentação de seu voto.

"as testemunhas, os onze fantasmas, pelo menos
quatro se materializaram aqui em depoimentos.
Quando um dos itens da representação era
exatamente que os funcionários que
trabalharam na CP] teriam sido pressionados
e até ameaçados pelo Senador Luiz Estevão.
Chegou ao meu conhecimento que esses
funcionários, alguns pelo menos, estariam
apavorados, dispostos a não depor. E tive um
encontro informal com cada um deles, todos
os onze, inclusive os três arrolados pela
defesa e mais um, o quarto, depois aqui
também. Portanto, no máximo seriam sete
fantasmas, não onze.

Em sua réplica oral à leitura das alegações finais do
Senador Luiz Estevão, o então Senador Relator procurou contestar os
argumentos da defesa argumentando que

o que me disseram esses funcionários por
mim ouvidos informalmente? Quatro se
dispuseram a depor. Os três arrolados pela Defesa
e um, Sr. Marcion, que disse que não se importaria
de depor, se fosse chamado, viria. Dos outros sete,
quatro me disseram que não gostariam de depor,
que preferiam não ser chamados. E três me
pediram encarecidamente que não os chamasse,
porque temiam que sofressem represálias e
temiam até por sua integridade física.
Disseram-me isso. E· mencionei em meu
relatório. Não tomei e não usei o depoimento deles
dizendo que acusaram e confirmaram que o
Senador os teria ameaçado. Não está dito isso em
meu relatório. Não há depoimentos que a Defesa
não pode contestar. Apenas mencionei que não
chamei esses funcionários para não constrangê
los'~
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Em seu voto proferido na reunião de 31.maio.OO, o
Senador Relator esclareceu, para a surpresa dos presentes e perplexidade da
defesa, que "deliberadamente" deixou de "arrolar outros funcionários da CPI,
como testemunhas". Isto porque Sua Excelência teve "o cuidado de conversar,
prévia e informalmente, com cada um deles para saber da sua disposição
de depor". E prossegue relatafldo o resultado dessas "entrevistasl

':

(b)
Prova colhida isoladamente pelo Relator em

violação ao princípio do contraditório

"Dos onze consultados, inclusive os arrolados
peja defesa, sete declararam que não
gostariam de testemunhar, três dos quais me
fizeram um apelo para que não os
convocasse, porque receavam sofrer
represálias e temiam mesmo pela sua
integridade física" (fls. 44).

Entretanto, ao antecipar seu voto, o Senador Relator,
de um lado, violou o princípio da ampla defesa, ao formular prejulgamento sobre
a matéria antes mesmo de esgotadas as oportunidades para o exercício da
defesa, de outro, violou norma constitucional, na medida em que tornou público
o que a Lei Maior impõe seja secreto e, portanto, resguardadõ·pelo segredo.

Indiscutível, portanto, que o Senador Relator colheu
testemunhos secretos, sonegando seu conhecimento prévio ou póstero ao
Conselho e à defesa, privando a todos da ciência de quais servidores se
esquivavam do dever civil e legal de testemunhar, e principalmente quais deles
temiam pela própria integridade física e de quem receavam sofrer represálias,
conforme a privativa e exclusiva informação do Relator.

Esse procedimento, que já seria reprovável mesmo
que o Relator guardasse segredo de suas entrevistas secretas, é francamente
ilegal e violador dos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa quando não só o fato, mas também as considerações colhidas
nessas "conversas informais" integram e fundamentam o voto proferido por Sua
Excelência.
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Afinal, esses servidores foram ouvidos às- escondidas,
sem contradita ou reinquirição da defesa, mas seus depoimentos foram
nacionalmente alardeados como verdadeiros e não só confirmatórios de fatos
trazidos na representação, como a agigantaram astronomicamente, fazendo com
que deles se inferisse - sem a coragem de afirmar - que o receio dos servidores
tratava-se de temor inspirado pelo Senador Luiz Estevão - o que não só ratificava
como decuplicava a acusação trazida na representação relativamente a ameaças
a servidores.

03012 Quinta-feira 22
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(c)
Precariedade da prova técnica produzida.

Laudo pericial que não enfrenta os quesitos formulados'pela defesa

Ou seja, os quesitos da defesa não foram
respondidos e o Relator responsável pelo requerimento, produção e
regularidade da prova cochilou! mais uma vez convenientemente ao intento
acusatório! negligenciando o dever da relatoria com a busca da verdade real.

Trocando em miúdos: o perito que tão
doutrinariamente respondeu aos quesitos abstratos do Senador Jefferson Péres e
tão técnica e pacientemente respondeu os 14 quesitos formulados pelo Senador
Romeu Tuma não dedicou uma linha para responder os quesitos
formulados pelo Senador Estevão. O Relator produziu prova incompleta
em desfavor evidente da defesa..

DE ADVOCACIA
FELIPE N\10DEO

É imperativo, portanto/ que os autos
oficiai do Senado e do Relator para que este complete o trabalho,

respondendo aos quesitos da defesa (fls. 2121 e verso).

E não se diga que a defesa invoca questão de tal
intempestividade serôdia ou precoce: foi

48 horas assinalado pela do Conselho de
que se manifestasse sobre diligências realizadas e

aos autos da representação.

"prover à regularidade do processo~~.

Isso porque compete ao julgador - ou a quem quer
que exerça função análoga - velar pela regularidade do feito, zelar pela coleta da
prova, garantir a oportunidade do contraditório e assegurar ao acusado a ampla
defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

o artigo 251 do Código de Processo Penal, aplicável à
hipótese por analogia, incumbe ao julgador

Entretanto, o Relator do processo no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar lamentavelmente não se houve bem nesse mister.
Tanto é que não cuidou de zelar pela regularidade da prova, admitindo conviver
com laudo pericial encomendado pelo próprio Senado Federal que, ao par de
responder aos quesitos formulados pela relatoria e pela corregedoria, não
enfrenta quaisquer dos quesitos tempestiva e oportunamente formulados pela
defesa.
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Flagrante a violação ao princípio do contraditório e

gritante a ilegalidade. Corrigir o processo com a oitiva regular desses sete
servidores mencionados no voto de Sua Excelência é trilhar o caminho justo,
consentâneo com a grandeza de propósito e isenção que se espera do julgamento

desse Senado Federal.

E não se diga que o fato não fundamenta o voto de

Sua Excelência. Afinal, é o próprio Senador Relator quem diz que,

Ademais, dos quatro parágrafos que o Senador

Relator dedica em seu voto à fundamentação da quebra de decoro por ameaça a
servidores, o que se refere às entrevistas secretas é talvez o mais indicativo no
sentido de confirmar as referidas ameaças. Até porque, embora Sua Excelência
não tenha "usado o depoimento deles dizendo que afirmaram e confirmaram que
o Senador os teria ameaçado", esta é evidentemente a conclusão que pretende
inferir da afirmativa de que tais funcionários "receavam sofrer ameaças e temiam
mesmo pela sua integridade física" - informação privilegiada, obtida em
entrevistas secretas, a todo tempo ocultadas da defesa até que proferido o voto

do Senador Jefferson Péres.

"quando um dos itens da representação era
exatamente que os funcionários que trabalharam
na CP! teriam sido pressionados e até ameaçados
pelo Senador Luiz Estevão, chegou ao meu
conhecimento que esses funcionários, alguns pelo
menos, estariam apavorados, dispostos a não

depor.u.

Afinal, à defesa não foi dada oportunidade de aferir

se os tais sete funcionários, que à luz do artigo 206 do Código de Processo Penal
não poderiam eximir-se da obrigação de depor, foram desprezados pelo Senador
Relator porque "atemorizados", como diz Sua Excelência na fundamentação de
seu voto, ou porque seus testemunhos poderiam ser úteis ao Senador Luiz

Estevão.

o simples fato de Sua Excelência ter se entrevistado

previamente com as testemunhas arroladas para inquirição perante o Conselho
de Ética vicia e torna imprestável os depoimentos colhidos. Pior: a
fundamentação de seu voto em impressões e sentiméitos colhidos em
entrevistas secretas realizadas com sete funcionárips que jamais foram sequer
ouvidos _ os chamados "sete fantasmas' - vulnera agudamente os princípios
constitucionais da ampla defesa e, principalmente, do contraditório.

......,



Ademais, à defesa não incumbe o dever de corrigir os

erros do processo, mas .apenas de alegá-los no momento oportuno, o que foi
feito por ocasião da apresentação e leitura das alegações finais do Senador Luiz

Estevão.
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
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Entretanto, isso não é verdade. E para constatá-lo
basta a leitura do voto de Sua Excelência, quando claramente se vale desses
fatos novos para inferir sim grave dano à reputação do Senador Luiz Estevão, "a
ponto de perturbar seu desempenho parlamentar', tudo a justificar a afirmação
de que já lhe faltariam "condições para exercer o mandato à plenitude" - com o
que pretende fundamentar absurdo e ilegal propósito de cassação do parlamentar
por fatos anteriores ao mandato.
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"Eu não embasei as minhas acusações ao Senador
Luiz Estevão nos processos que estão correndo no
Supremo contra ele, eu mencionei esses
processos. Eu mencionei para mostrar - está dito
no meu relatório - que o envolvimento do Senador
em inquéritos polidais e processos criminais
tinham ocasionado grave dano à sua reputação".

O Senador Jefferson Péres, mais uma vez em
contestação oral às alegações finais, buscou afastar a. nulidade com o argumento
de que os fatos novos por ele referidos em seu voto não fundamentariam o juízo
em desfavor do Senador Luiz Estevão:

Ao cercear à defesa do Senador Luiz Estevão até
mesmo a oportunidade de requerer tais diligências, foram violadas garantias
inscritas no artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal, acarretando a nulidade
do processado.

Tal procedimento viola os princípios da ampla defesa
e do contraditório, suprimindo da defesa a oportunidade de contestar as
acusações e, por meio de novas diligências, demonstrar sua falsidade.

Ainda, seria necessária a expedição de ofícios ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juiz Diretor da
Seção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo para que informem se o
requerente responde a qualquer ação penal distribuída naquela Comarca,
conforme indicado no voto do Senador Relator.

Afinal, a partir do aditamento contido no voto de Sua
Excelência, seria necessário fosse facultada à defesa a oportunidade de requerer
diligêndas indispensáveis, tais como a expedição de ofícios ao Supremo Tribunal
Federal, solicitando informações sobre a existência e fase atual dos processos
mencionados pelo Senador Relator, e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal,
para que informe sobre a quitação de eventual débito tributário porventura
objeto de denúncia criminal oferecida contra o Senador Luiz Estevão.

Junho de 2000
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"Conquanto não tenha sido objeto da
ReDresentacãR.r não se pode ignorar, como se
não existisse, a denúncia oferecida ao
Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria
Regional Eleitoral, contra o Representado, por
conduta delituosa, incurso no crime de
falsidade ideológica (....).

Registre-se, ainda, que o Senador Luiz
Estevão é alvo de outra denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal no Distrito
Federal, em 1. o de outubro de 1.998, por crime
contra a ordem tributária, agora no Supremo
Tribunal Federal ( •••)" (fls. 39).

O voto do Senador Relator faz ainda alusão à suposta

ação penal proposta no Fórum de São Paulo, tudo com o propósito de demonstrar
que faltariam ao Senador Luiz Estevão "condições para exercer o mandato à

plenitude".
Como essas imputações "não tenham sido objeto da

Representação", como admite o Senador Relator, sua inserção no voto de Sua
Excelência corresponde a aditamento tardio da acusação produzido por
parte ilegítima e incompetente, ou seja, a própria relataria.

Ocorre que a defesa não pode ser colhida de surpresa

por fatos que não constaram da representação e que jamais vieram aos
autos do processo, a não ser a partir do voto do Senador Reiator e ainda assim

sem qualquer comprovação fática.

(d)
Voto do Senador Relator fundamentado em provas estranhas ao processo,

às quais a defesa não teve oportunidade de conhecer e sobre elas se manifestar

Ao fundamentar seu voto, Sua Excelência valeu-se

ainda de outros elementos até então - e ainda hoje - estranhoS aos autos do

orocedimento ético-disciplinar:
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(a)
Fatos anteriores ao mandato

Os fatos atribuídos ao Senador Luiz Est~vão - nem
mesmo em tese - poderiam remeter à perda do mandato parlamentar, seja em
função da ausência de contemporaneidade entre os eventos indicados e o
exercício do mandato no qual investido o Senador Luiz Estevão, seja porque as
acusações não têm qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar,
seja afinal porque não encontram subsunção típica às hipóteses legais de
cassação do mandato de Senador da República.

Fatos atribuídos ao Senador Luiz Estevão que não autorizam
cassação do mandato parlamentar

A:\OEFESACO.OOC

Ocorre que os fatos examinados
Parlamentar de e os indícios por ela apurados com relação às obras
de construção do Regional do Trabalho de São Paulo - que, mesmo após
nove meses de árduo e dedicado esforço de seus integrantes, em especial seus
Presidente e Relator, respectivamente os Senadores Ramez Tebet e Paulo Souto,
entendeu remeter suas conclusões à mais aprofundadas investigações do
Ministério Público - são todos anteriores ao exercício do mandato
Senador Luiz Estevão, com início em fevereiro de 1999.

A representação procura imputar a empresas do
Senador Luiz Estevão participação nas obras de construção do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, cometidas por licitação pública à empresa do Grupo
Monteiro de Barros. E busca essa ilação na transferência de valores entre
empresas dos dois grupos por conta de outros negócios e relações comerciais
havidas naquele mesmo período, compreendendo os anos de 1992 a

A representação oferecida contra o Senador Luiz
Estevão abandona fatos concretos, para recolher "revelações", "suposições" e
"indícios" trazidos no Relatório Final de Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado Federal, criada pelo Requerimento nO 118/99 para apurar "fatos do
conhecimento do Congresso Nacional, e outros divulgados pela imprensa,
contendo denúncias concretas a respeito da existência de irregularidades
praticadas por integrantes de Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais, e de
Tribunais de Justiça".

Junho de 2000

(e)
Suspeição e parcialidade do Senador Relator

Omissão do relatório quanto a documentos e provas trazidos aos
autos do processo ético-disciplinar

De todo o exposto, do relatório tendencioso, da

omissão de provas favoráveis à defesa, da inclusão de fatos novoS até então
desconhecidos do processo e até hoje indemonstrados, da coleta de testemunhos
secretos e tudo o mais até aqui só se pode extrair a certeza da
inafastável e patente do Senador Jefferson Péres,
suspeição essa que contamina todos os atos praticados por Sua Exceiência na
condição de relator, desde a coleta da prova até a apresentação do relatório.

Afinal, somente a vontade tisnada pela abso-Iuta falta

de isenção conceberia sugerir a cassação de parlamentar ungido pelo voto de
quase meio milhão de eleitores com base apenas no que o próprio Senador
Relator a todo tempo afirma não passarem de "indícios' ou "suspeitas', jamais

chegando à iniludível certeza.

31
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Todavia, o Senador Jefferson péres não

compromisso assumido com seus pares. Seu relatório, ao par de tendencioso,

omisso no que diz respeito à prova produzida 
-efesã, que confronta com o propósito
recomendar a cassação do Senador Luiz Estevão.
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portanto, é de curial importância que nada escape ao

relatório do Senador Relator, até porque o que dele faltar não será do
conhecimento _ e, portanto, não será considerado - pelos demais julgadores.

Afinal, presume-se que ....""' •••-.---
tenha examinado a íntegra dos autos, participado pessoalmente da

coleta da prova e acompanhado a produção de diligências para, QQr ocasião do
Wlgamento e só então, tudo narrar e de tudo dar conhecimento aos demais

Senadores.

A indicação para exercer a relatoria de processo de

natureza punitiva, muito mais que privilégio ou distinção, é na verdade tarefa
missionária, especiaimente pela elevada responsabilidade assumida de, com
isenção e imparcialidade, relatar aos demais julgadores todos os elementos,
acontecimentos e provas trazidos ou produzidos no correr do feito.
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"Nesse caso e porque a análise do comportamento
do parlamentar que tenha tipificação segundo a lei
penal é, exclusivamente, do Poder Judicián"o,
conforme se extrai da previsão Constante do indso
VI do art. 5° da Constituição Federal, qualquer

Todavia, sob o argumento de que "jurisprudência
interna não existe", o Senador Jefferson Péres, relator do voto aprovado por
maioria no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, busca em Socorro a sua tese
precedentes da Câmara dos Deputados, invocando o julgamento dos Deputados
Federais Jabes Rebelo e Hildebrando Pascoal. Ocorre que tais precedentes em
nada lhe favorecem, uma vez que mesmo Sua Excelência viu-se forçosamente
obrigado a reconhecer que tanto um como o outro parlamentar foram afinal
cassados em decorrência de atos praticados no exercício dos respectivosmandatos.

"é sabido, no campo do Direito, que as
disposições proibitivas são de sua própria
índole restritivas, abrangem unicamente os
casos ou pessoas que designam e não devem ser
interpretadas ampliativamente nSs•

"reflexiva", capaz de - contrariando as regras de tempo e espaço _ remeter à
punição alhures fatos de antanho. É isso, exatamente isso, que propõe o parecer
aprovado no Conselho de Ética.

Ocorre que a "interpretação menõs restritiva" _ ou
"punição reflexiva ou refletida" - confronta com a exegese adotada pelos mais
respeitáveis juristas naCionais, aqui representados pelo renomado
constitucionalista José Afonso da Silva, para quem

DIÁRIo 00 SENADo FEDERAL. SUPLEMENTo Quinta-feira 22 03021
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na interpretação das normas constitudonais ou
complementares relativas aos direitos políticos
deve tender à maior compreensão do princípio,
deve dirigir-se ao favorecimento do direito de
votar e de ser votado, enquanto as regras de
privação e restrição hão de entender-se nos
limites mais estreitos de sua expressão
verbal, segundo as boas regras de
hermenêutica"S4.

O ex-parlamentar Rubem Nogueira, em artigo que
tece "Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro Parlamentar',
publicado na Revista de Informação Legislativa, lembra que

Na verdade, esse entendimento juridicamente correto
prevalece no judidoso relatório do nobre Deputado Federal Severino Cavalcanti,
Relator de Sindicância instaurada pela Mesa da Câmara dos Deputados Federais
acerca da conduta do eX-Deputado Hildebrando Pascoal:

54 DA SILVA, José Afonso. Op. cit., p.383.

" NOGUEIRA, Rubem. Considerações acerca de um Código de Ética e Decoro Parlamentar; in Revista
de Informação Legislativa, ano 29, abr.-jun.93, nO 118, p. 355.
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Mais adiante o Senador Relator admite que:

"uma exegese literal, tanto da Constituição quanto
da Resolução nO 20, parece indicar que um
senador somente será punido, internamente,
por atos contemporâneos ao exercício do
mandato".

A: \DEFESAeo. Doe

Importa destacar que o último recebimento de
recursos pelo Grupo Monteiro de Barros por conta da obra de construção do
prédio do TRT-SP se deu em julho de 1998, conforme se vê do relatório da
própria Comissão Parlamentar de Inquérito.

Indiscutível, portanto, que o material fático
examinado pela Comissão Parlamentar de Inquérito - e que, portanto, dá
embasamento às conclusões de seu Relatório Final - é anterior ao inicio do
mandato do Senador Luiz Estevão.

Tal fato não é contestado pelo parecer aprovado pejo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar: ao tratar em seu voto do que chama
"fatos anteriores ao mandatoll

, o Senador Jefferson péres enfoca especificamente
o que considera "indícios veementes de envolvimento do Representado no
esquema fraudulento da construção do TRT de São Paulo".

Sua Excelência acrescenta ainda, para não deixar
dúvida de que trata de elementos que precederam à eleição:

"Cabe indagar se, por suspeito de tais práticas, o
Senador é passível de punição nesta Casa,
considerando-se que os ilícitos ocorreram
anteriormente à conquista do mandato, de
que é detentor".

"fatos anteriores, pela sua gravidade, poderão
refletir-se no mandato e suscitar punição, na
medida em que ferem à dignidade da instjtuição'~

Fundamenta-se, assim, o parecer, em interpretação
da regra punitiva que - mais do que tentar vencer a consabida vedação da
interpretação analógica em desfavor do princípio da reserva legal - cria no mundo
jurídico, sob a rubrica geral "interpretação menos restritiva 11 (sic), a punição

Entretanto, atropelando a garantia da reserva legal, e
desconsiderando o princípio geral de Direito que veda, em processos de natureza
punitiva, a analogia ou a interpretação extensiva em desfavor do acusado, o
parecer aprovado pejo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar defende
"interpretação menos restritiva" das regras constitucional e regimental,
sugerindo o entendimento de que
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Deputados se veja instada a examinar
questões de natureza jurisdicional. (...) O
Deputado Efraim Moraes, 4° Secretário, por sua
vez, adverte que (...) os atos que são imputados
ao Deputado Hildebrando--·E!ascoal ocorreram
antes do exercicio do mandato (...). O
Deputado Gonzaga Patriota, 4° Suplente, por sua
vez, afirma que a exposição do Senhor Presidente
foi corretíssima, acrescentando que não dá
julgar o teriam

fora do exercício mandato. (...)
O Deputado Jaques Wagner, 3° Secretário, diz que
a Câmara dos Deputados não é tribunal para
abrir inquérito contra quem seja.
Diz por isso o assunto que ser

primeiro no âmbito da Justiça ( ).
O Deputado Ubiratan Aguiar, 1° Secretário, ( )
diz também achar que a Câmara dos Deputados
não vode se pronunciar a atos

antes do do mandato,
como referencial o deCaI

(. ..) O Deputado Nelson Trad,
retomando a palavra, manifesta a opinião de que

deveria ter sido é
ério Público e não a .

Deputados, no estágio em que estão os fatos.
(...) O Senhor Presidente, Deputado Michel Temer,
opina no sentido de que os fatos são
mas que antes do
do mandato

Note-se que esta não é uma decisão isolada, mas o
reflexo da interpretação consolidada da Câmara dos Deputados quando à
previsão constitucional que somente admite a cassação do mandato por fatos
contemporâneos a seu exercício. A título de ilustração, poder-se-ia invocar, além
dos já mencionados casos dos Deputados Jabes Rebelo e Hildebrando Paschoal,
denúncias e representações oferecida contra os Deputados João Alberto Fraga

58 Ata lida e aprovada na 1a Sessão Legislativa Ordinária da 51a Legislatura.
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E, se é verdadeiro que o ex-Deputado Hildebrando
Pascoal acabou por ter seu mandato parlamentar cassado por deliberação da
Câmara dos Deputados, há que se ressaltar que tal se deu em prOCE

no qual se apurou incompatibilidade com o decoro parlamentar
fatos outros, havidos na concomitância do exercício

Vê-se, portanto, que mesmo o Deputado Federal
Michel Temer, excelentíssimo Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados,
jurista de cepa e nomeada, reconhece claramente a impossibilidade de atribuir a
fatos anteriores ao exercício do mandato eventual incompatibilidade com o
decoro parlamentar.
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"(...) o Senhor Presidente informa ter
encaminhado o Relatório ao Corregedor e 2° Vice
Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, para
exame preliminar e, após oferecer sugestão de
providências à Mesa Diretora. Acrescenta que
Câmara dos Deputados

de natureza
e que o prese.. --

relacionada à quebra da imunidade
parlamentar. Assim, entende que, se viesse uma
solicitação de licença do Supremo Tribunal Federal,
a Câmara poderia decidir a questão no menor
espaço de tempo possível. Assim, a questão que se
coloca até o momento é aseguinte: o parlamentar

as do decoro parlamentar ou não?

palrlalme!nté'ir "octe ser acusado
decoro parlamentar em razão
anterior ao exercido do mandato ou de sua
dip,/ollrJac;;áo como Deputado Federal? Manifesta

pr~~Sll~el'1l'te o receio de que a Câmara

abordagem intentando amparar a decisão da Casa
Legislativa buscando na comissão da infração
penal o fundamento para a sanção de natureza
ética constituir-se-á em grave equívoco, pois, se,
mais tarde, o Judiciário abselv.er o parlamentar ao
entendimento da inocorrência da infração penal,
poderia a mesma vir a. sofrer a decepÇão de ter
que assegurar a reposição, de alguma· forma, do
direito do parlamentar injustamente punido. Por
certo que esse risco jamais ocorrerá à Casa
Legislativa se sua decisão for tomada em cima de
fundamentos de natureza política.

Foram as precedentes razões que nos levaram a
desconhecer a volumosa matéria fática carreada
para os autos da sindicância (... )n55.

Esse entendimento, conforme aponta o nobre
Severino Cavalcanti, é coerente com a tese vencedora na Mesa da

dos Deputados de que

A:\DEFESACCJ.DOC

56 Relatório publicado em Suplemento do Diário da Câmara dos Deputados de sexta-feira, 17.set.99,

p.00010-1.
57 Idem, p. 00006.

Importante trazer à lume extratos da discussão da
matéria em Reunião Extraordinária da Mesa da Câmara dos Deputados, realizada

em 23.fev.99:
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Além disso, o parecer exarado pelo Professor
Josaphat Marinho naquela ocasião, em trecho propositadamente om~tido pelo
Senador Jefferson Péres, ressalvou que
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"Imagine-se, em situação como a do Senador Luiz
Estevão/ que não é acusado de nenhum ato
desprimoroso no exercício do mandato/ que
ele não venha a ser denunciado, ou condenado,
em conseqüência do apurado na CPI/ porem sofra
precipitadamente a punição política. Perderia o
mandato sem receber sanção penal, num
quadro em que os fatos contra ele apontados
são anteriores ao exercício das funções de
Senador e a eJas estranhos, pois relacionados
a seu status de empresário" 63.

Como observa o Professor Josaphat Marinho,

''inexiste o suporte fático'~ porque não houve
conduta parlamentar contrária ao decoro da Casa.
Tudo que se alega é estranho--ao Senado e de data
anterior ao exercído do mandato.

Se não pode configurar-se a hipótese do inciso II
do art. 55/ para a perda do mandato/ como
demonstrado/ a do indso VI depende de
"condenação criminal em sentença transitada em
julgado. E ainda não há, sequer, denúncia
decorrente das averiguações da CP!".

O venerável ex-Senador complementa asseverandoque

Oportuno ainda ressaltar que o voto aprovado no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não atentou, igualmente, no parecer do
ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-Ministro da Justiça e ex-Senador
Paulo Brossard, referido na defesa inicial e que demonstra, à saciedade, que
somente fatos contemporâneos ao mandato autorizam o processo de cassação:

"O regimento é a lei do Senado.

A luz do Regimento Interno e do Código de Ética e
Decoro Parlamentar, Resoluções 93/70 e 20/93, do
Senado Federal, os fatos que podem ensejar o
processo de perda de mandato de falta de
decoro parlamentar, hão de ser
contemporâneos ao exercício do mandato
senatorial".

Com efeito, o artigo 10 da Resolução nO 20/93,invocado pelo prestigiado parecerista, informa que

63 fls. 105 dos presentes autos.
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Filho C'...não ocorre, in casu, infringência ao decoro parlamentar, conforme assim
já se posicionou a Mesa, porque os comportam~ntos denunciados ocorreram
antes da a$sunção do mandato legislativo federal... n59), Eliseu de Moura ("... 0

objeto da representação em comento (...) extrapola o exercício do parlamentar
nominado, assim como escapa à área de competência desta-Casa... /160), Roberto
Campos ("Propomos o arquivamento da denúncia vez que o fato que poderia
corresponder a comportamento contrário ao decoro parlamentar é denunciado,
pelo requerente da respectiva apuração, como tendo ocorrido antes da assunção
do mandato parlamentar,.ol), dentre outros, todas arquivadas pela Mesa da
Câmara sob o mesmo fundamento.

Do mesmo modo, assim como os precedentes da
Câmara dos Deputados não autorizam a cassação fatos anteriores ao exercício do
mandato, é também impertinente a invocação do parecer do ilustre Senador
Josaphat Marinho no exame de admissibilidade de representação oferecida contra
o Senador Ernandes Amorim como suposto arrimo à tese esposada no parecer
aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

"as ações que concernem ao decoro
parlamentar e à previsão de perda do
mandato devem ser, em tese,
contemporâneas do exercício da função (art.
55,11 e § 10 da CF)'J62.

A:\DEFESACCJ DOC

Desta sorte, é coerente o jurista Josaphat Marinho ao
salientar, no parecer que instrui o presente processo, a tese de descabimento do
processo para perda de mandato por fatos anteriores, que não tem as
peculiaridades daquel'outro.

S9 Ata da 6a Reunião da Mesa da Câmara dos Deputados, realizada em 02.dez.99.
60 Ata da 4a Reunião da Mesa da Câmara dos Deputados, realizada em 26.jun.99.
61 Ata da lOa Reunião da Mesa da Câmara dos Deputados, realizada em 19.jan.95.
62 Parecer do Senador Josaphat Marinho, Diário do Congresso Nacional de 24.mar.9s, Seção lI, pp.

3902-5.

No caso do Senador Ernandes Amorim não tinha
havido CP!, nem encaminhamento das apurações ao Ministério Público, com
argüição de existência de fatos relativos às empresas que se deveriam examinar,
como ocorrera quanto ao Senador Luiz Estevão. Demais, o Senador Amorim
pedira, reiteradamente, como consta do parecer do Senador Josaphat Marinho,
que os fatos fossem apurados. Por isso ele mesmo admitiu a investigação como
"essencial à pesquisa plena da verdade e à própria defesa do Senador", "a fim de
que se apure se há violação do decoro parlamentarr, que levou o Senador
Josaphat Marinho a votar apenas "pela admissibilidade do processo", sem
formular ou adotar acusação ou qualquer juízo de valor.

03024 Quinta-feira 22
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Espera-se apenas tratamento isonômico e_ igualitário
no exame do processo ético-disciplinar instaurado contra o Senador Luiz Estevão.

Longe de qualquer prejulgamento, entendo
ninguém melhor do que o Ministério
nessa circunstância, examinar esses
fatos pretéritos que estabelecem entre o

e eles um nexo causar.

"Srs. Senadores, ao menos no rol das denúncias
que nos foram apresentadas naquela. sessão,
fatos são pretéritos. não se
estabelecer nexo causal com
extraída ilicitamente do exercício
nem - como a - que
havido abuso asseguradas
ao membro do Congresso

Em conseqüência, quanto a essa dq,cumentação,
ninguém melhor do que o Ministério Público, como
titular da ação penal - se crime houver, trata-se de
crime comum - para tomar as providências,
diligenciar, formar a prova, constituir a prova
necessária para, se for o caso, denunciar e punir
eventuais culpados.

DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEü

é
haja precedente no Senado Federal. Há sim esse

recentíssimo, adotado pelo Conselho de Ética no julgamento do Df'QeiriQnto

Casa.

Cumpre aqui transcrever passagem da proposta do
Senador Amir Lando, afinal aprovada pelo Conselho de Ética:

um e outro Senador.

Aliás! idêntico procedimento foi adotado
recentemente pelo próprio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no caso de
representação encaminhada pela Mesa do Senado contra os Senadores Antônio
Carlos Magalhães e Jader Barbalho, respectivamente Presidente desta Casa e
Líder do PMDB. Naq~ela oportunidade, foi aprovada prõposta do próprio
Senador Jefferson Pêres e do - sempre culto e atento - Senador Amir Lando
de aplicar aos parlamentares a pena de censura escrita aoenas relativamente aos
fatos ocorridos no Plenário dessa

c~:s::w H ~G;;~;j,íJ;~Àij.

iiJSI:L\ ECm~nL!1iA

39

art. 22, que se
COlr1stitwrcã(), art. 55, nem a

art. que trata
tema da falta decoro e.de

nrirlamem:cif, estende seu alcance além
. mandato (;> seU

expressa e reiterada, a
narrlamentar só pode dar-se

, senador.

rnntemooranejoaae . - - ~ e o exercido
nelce~;sáriae inarredável".

A: \DEFESACO.DOC

Afinal! prOSSegue o ex-Ministro,

"ao editar a Resolução nO 20/93 ao seu Regimento
(...), gizo

U
indelevelmente a quebra do decoro ao

desempenho do mandato de Senador; a possível
falta de decoro engraza necessariamente no
exercício do mandato senatorial e dele é

inseparáver'.

"no exercicio do manda!Q., o Senador atenderá
as prescrições constitucionais e regimentais e as
contidas neste Código, sujeitando-se aoS
procedimentos disciplinares nele previstos".

64 fls. 30 e 31 dos presentes autos.

No mesmo diapasão o parecer do advogado e ex

procurador-Geral da República Aristides Junqueira, para quem
"é objeto de consenso, tanto doutrinário,

que as causas
oaJrJalmentélr eJencadas no

se referir a fatos
curso exercido do mandato

dele decorrentes, assim como a fatos

posteriores à diplomação 1,(,4 •

Logo, a apuração dos fatos anteriores ao exercício do

mandato compete ao Ministério Público Federal, conforme recomendação da
própria CPI do Judiciário, acatada pela Mesa do Senado na forma do artigo 19 da

Resolução nO 20, de 1993.

Vale ainda reproduzir a seguinte passagem do

parecer do Ministro Brossard :
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(b)
Atipicidade em razão de os eventos trazidos na representação

não guardarem qualquer relação com o exercícfó do
mandato de Senador da República

Ora, conforme leciona José Cretella Jr., prerrogativa
é "a posição de desnível vertical ' para mais', decorrente de status. É a situação
favorável, derivada de status cultural, político, social ou econômico. Os
Deputados, federais e estaduais, bem como os Senadores e Vereadores têm
asseguradas várias prerrogativas, que advém do status de que são detentoresrt65

•
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"O SR. AMIR !ANDO - Sim, é eVidente, s6 para
eu me situar melhor no caso.

Então, S. Exa não tem responsabilida(/e em
eventual fato ou eventl.Jal irregularidade que venha
a acontecer na Fundação, isso é bem dara.

Outro ponto é que os fatos eventualmente tidos
como irregUlares OU ilegais, seja qual for a
qualificação, não têm relação com o exercíciodo mandato.

o SR. NEYSUASSUNA - Em abSoluto, nenhuma.

O SR. AMIR !ANDO - É eviçfente que isso está;
de certa forma, implícito, mas eu gostaria de

DIÁRIo DO SENADo FEDERAL •sUPLEMENTo

EVidente, Portanto, que para configurar hipótese de
cassação do mandato, é indispensável exista ao menos um mínimo de Vinculação
causal entre o pretenso abuso de prerrogativa e o exercício do mandatoparlamentar.

Todavia, no caso da presente representação, não há
demonstração de qualquer abuso das prerrogativas COnstitucionais do Senador
Luiz Estevão, muito menos abuso relacionado ao desempenho de Sua atividadeparlamentar.

o mesmo se POde dizer no que diz respeito à alegadaPrática de irregularidades graves - Como quer a própria norma regimental _ nodesempenho do mandato.

CUide-se de observar que a Resolução nO 20/93 teve
o CUidado de punir com a cassação a prática de irregularidades no de,selrnc1enlho
do mandato - o que pressupõe o exercício da atividade _, e

não apenas na vigência ou no curso do mandato, o que remeteria a critério de
simples COncomitância temporal. Portanto, mais uma vez, quer o Código de Ética
e Decoro Parlamentar que as irregularidades apuradas tenham estreita relaçãoCom o desempenho da função senatorial.

Não é por outra razão que recentemente, no exame
do arquivamento da Denúncia nO 02/2000 por esse Conselho, em que
interessados os Senadores Teotônio Vilela Filho e Geraldo Lessa, o Senador Almir
Lando tenha interpelado o Senador Ney Suassuna, Relator do processo,
manifestando especial preocupação com a eXistência de nexo causal entre osfatos imputados e o exercício do mandato:

A: \OEFESACCJ.oOC
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Entretanto, para a cassação do mandato por alegado
comportamento incompatível com o decoro parlamentar, não basta sejam os
fatos imputados concomitantes ao exercício do mandato: é indispensável
tais fatos estejam relacionados a própria atividade parlamentar
congressista.

o Ministro Paulo Brossard, em seu preciso parecer,
esclarece - invocando lição de Carlos Maximiliano e Alcino Pinto Falcão - que "as
prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso
Nacional, de resto, são as imunidades, de direito material e de direito
processual, mencionadas no art. 53 da Constituição; não são privilégios
individuais, aos quais o parlamentar possa renunciar ou dispor; são prerrogativas
institucionais, inerentes ao Poder Legislativo"ó6

•

Afinal, dentre as hipóteses de cassação de mandato
por conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar inscritas no artigo
50 da Resolução nO 20/93, a Representação imputa ao Senador Luiz Estevão o
"abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do
Congresso Nacional" (inc. I) e "a prática de irregularidades graves no
desempenho do mandato" (inc. IH).

Portanto, somente haverá abuso das
prerrogativas de Senador da República na medida em que o congressista
usar abusivamente de sua imunidade parlamentar. Seria o caso, por
exemplo, do Senador que, amparado na inviolabilidade por opiniões, palavras e
votos67

, ocupasse de má-fé a tribuna do Plenário para promover campanha
difamatória contra pessoa física ou jurídica, atendendo não à satisfação do bem
comum, mas a inconfessáveis interesses de ordem pessoal.

65 CRETELLA JR., José. Op. cito, p. 2669.
66 fls. 08 do parecer; fls. 282 dos presentes autos.
67 artigo 53, caput, da Constituição Federal.
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69 Artigo 50, inc. XXXIV da Constituição Federal.

"como já disse, as questões relativas a possíveis
negócios realizados pelas empresas do Grupo OK e
a responsabilidade delas em relação', a possíveis
desvios de verba serão apreciadas pejo Ministério
Público e julgada pela Justiça. O que a

Ademais, o direito de ação não é privilégio de
qualquer parlamentar, mas prerrogativa de todo cidadão, não sendo - portanto 
faculdade decorrente do exercício do mandato senatorial., E se' não é
prerrogativa do parlamentar, não há que se falar em abuso.

ESCRlTÓRIO DE ADVOCACIA
FELIPE AMODEO

De resto, foram os próprios Partidos de 'Oposição,
que _. nas palavras do Senador José Eduardo Dutra - fixaram o limite do exame
da matéria no âmbito desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar:

"obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal"Ó9.

Portanto, o exercício de um
do mandato senatorial, mas

jamais poderá ser considerado

Tampouco poderia configurar abuso de prerrogativa
do mandato senatorial a alegada "ameaça" de processo a servidores. Afinal, o
simples propósito de se pretender com a suposta "ameaça" submeter os fatos à
apreciação do Poder Judiciário exclui, por princípio, a imposição de mal injusto e
grave - a menos que se cogite estivesse a própria Justiça coonestada com o dito
intento "ameaçador".

No que diz respeito à alegação infundada de abuso
das prerrogativas de Senador da República a partir de requerimento formulado à
CPI do Judiciário solicitando a. identificação dos servidores públicos que lhe
prestavam assessoria, basta lembrar que a Constituição Federal confere a
qualquer do povo, e não só ao parlamentar, o direito de - independentemente do
pagamento de taxas -

Assim, respeitados os princípios constitucionais da
estrita legalidade e da reserva legal, há que se admitir que tais comportamentos
- mesmo que tives:sem acontecido, o que absolutamente não é verdade - são
atípicos, não dando causa à quebra de decorõ'- parlamentar e,
consequentemente, não autorizando sequer advertência, censura, suspensão e
menos ainda a cassação do mandato senatorial.

CDJISsAD DE CUNsmUltltl.
ID511tA ECmADANIA

e

lia criação ou autorização de encargos
termos que, pelo seu valor ou pelas
características da empresa ou entidade beneficiada
ou contratada, possam resultar em aplicação
indevida de recursos públicos".

"a atribuição de dotação orçamentária, sob a
forma de subvenções sociais, auxílios ou
outra rubricéJ, a entidades ou instituiçoe:s
quais participe o Senador, seu cônjuge,
companheira ou parente, de um ou de outro, até o
terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou
indiretamente por eles controlada,
aplique os recursos

não correspond4

deixar bem c/aro ao Conselho de Ética
caberia analisa~ que não houvesse
um vínculo administrativo com a Fundação,
que a eventual irregularidade tivesse um
nexo causai com o exercido do man

n
;;,tn

'J68
•

(c)
Atipicidade em razão de as imputações

não encontrarem subsunção típica às hipóteses legais de
cassação do mandato de Senador da República

43
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68 Sessão de 1o.mar.OO do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Excluídos os fatos anteriores ao mandato, o parecer

aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sugere ainda a cassação do
mandato do Senador Luiz Estevão em razão de supostas ameaças a servidores e
alegado contato com membro da comissão Mista do Orçamento com pleito em

favor das obras do TRT de São Paulo.
Ocorre que nenhuma das condutas imputadas

encontra subsunção típica às hipóteses de quebra de decoro parlamentar

expressas _ e taxativamente previstas - no Regimento Interno.

Ora, como já se viu, ao acrescentar às hipóteses
caracterizadoras de comportamento incompatível com o

de irregularidades graves no desempenho do
- :aimento Interno cuidou de



VII
Considerações finais

representação cobra é que o Plenário desta Casa,
da mesma forma que está cobrando que não haja
corporativismo do poder Judiciário ao apreciar os
indícios apresentados pelo relatório do Senador
Paulo Souto, votado à unanimidade na CPI, contra
juizes e contra membros do Judiciário, posidone
se naquilo que é a sua atribuição, pOrque não lhe
cabe julgar se o Senador Luiz Estevão e suas
empresas desviaram ou não recursoS. Ao
Senado, não cabe julgar se o Senador Luiz
Estevão deve ou não ser condenado por
enriquecimento ilícito. Ao Senado, não cabe
julgar se o Senador Luiz Estevão deve ou não
ser condenado por improbidade
administrativa. Ao Senado, não cabe julgar se
o Senador Luiz Estevão deve ou não ser
condenado por falsidade ideológica. Mas, ao
Senado, cabe julgar se o Senador Luiz Estevão
incorreu ou não em quebra de decoro parlamentar.
E é esse o motivo e o objetivo dessa

representação,,70.
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Tampouco se admitirá a cassação do mandato por
conduta outra que não esteja expressa e claramente definida em dispositivo
normativo que imponha r categoricamente essa sanção. Aí reside a garantia maior
contra o arbítrio e a opressão! a segurança de que a sanção será imposta
conforme a lei vigente, e não como resultado da vontade de momento de uma
ocasional maioria. O respeito a esse princípio preserva mais do que a
irrevogabilidade do mandato eleitoral, mas também - e principalmente - o direito
da minoria e à dissidência. Renunciar a sua aplicação significa criar perigoso
precedente, que no futuro poderá permitir que as forças majoritárias do
Congresso, amparadas apenas em sua vantagem numérica, venham a cassar
arbitrariamente o mandato daqueles que lhe façam oposição sistemática ou que
simplesmente ousem dissentir em matéria de seu interesse.

Por essas regras, não se admite seja cassado o
mandato de Senador sem a observância ao devido processo legal e sem que lhe
seja assegurada a mais ampla defesa e o direito de contraditar as provas
eventualmente produzidas.

Também não se admite seja cassado o mandato de
Senador da República com amparo em suposta conduta indecorosa que anteceda
ao exercício do mandato ou que não tenha relação com seu exercício. Nessas
hipóteses, o julgamento do parlamentar será o de seus eleitores e, se o caso, o
do Poder Judiciário.
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No Senado Federal da República ainda mais
significativa essa representação, mais personalizada na pessoa do exercente do
mandato, I uma vez que é também o único órgão legislativo em que seus
membros são escolhidos em escrutínio majoritário, e não proporcional.

Portanto, a suspensão temporária ou a cassação do
mandato de Senador da República, ainda que expressão da vontade política de
seus pares! deve necessariamente observar com rigor as normas procedimentais
e materiais expressamente inscritas na Constituição da República, no Regimento
Interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Trata-se de julgamento
político! e não de julgamento arbitrário. O julgamento político não alforria a
obediência à lei, a Constituicão e aos princípios gerais do direito.

Isso porque somente nos órgãos legislativos - onde
todos integrantes são de fatos alçados a sua posição pelo voto popular - é
verdadeira a máxima de que todo o poder emana do povo -e-deve ser exercido
em seu nome.

Junho·de 2000
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70 Disc.::urso proferido em Plenário na Sessão de 08.dez.9
9

.

A despeito das insistentes cobranças a que a defesa

do Senador Luiz Estevão traga sempre fatos novos em seu· favor, como se fora
mágico a tirar coelhos da cartola, suas considerações finais serão sempre as
mesmas, tal como são sempre os mesmos os fatos trazidos desde o início na

acusação.
Assim! cumpre apenas rememorar a advertência que

já se fazia ao fim da defesa prévia apresentada pelo Senador Luiz Estevão,
retomando os princípios orientadores do processo de cassação do mandato de
Senador da República que, de resto, devem conduzir o julgamento dessa

Comissão de constituição, Justiça e Cidadania.

cumpre fazê-lo como um alerta à preservação das

instituições democráticas, tão duramente conquistadas após anos de arbítrio e

franco cerceamento às liberdades políticas.
Afinal, a garantia da preservação do mandato

eleitoral constitui um dos pilares sobre os quais repousam os princípiOS da
representatividade e da soberania popular, fundamentos tão caros aos poderes
da República, em especial o Legislativo e, no seu seio, o Senado Federa\.
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Termos em que,

e. deferimento.
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8rasífj~(21 de junho de 2000.
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Por fim, demonstrada a impossibilidade da aplicação
da penalidade de cassação do mandato parlamentar a partir dos fqtos imputados
ao Senador Luiz Estevão, requer o arquivamento da reprE!sentação, por sua
absoluta ilegalidade desde a proposta, no desenvolvimento do feito, suas
conclusões na primeira etapa e subseqüentes ilegalidades praticadas e aquiapontadas.
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também sejam reconhecidos os vícios de
origem do processo, já a partir do oferecimento da representação, seja poraue a
Mesa do Senado requereu o aprofundamento das investigações ao
Público Federal, seja porque os partidos que subscrevem a representação
renunciaram à oportunidade de fazê-Ia quando concordaram com o relatório da
CPI do Judiciário, seja afinal porque esses mesmos partidos não encontram
representação bastante apenas na figura de seus presidentes ou líderes, sendo
indispensável a manifestação de vontade de seus diretórios ou outros órgão de
direção análogos, na forma de seus próprios estatutos. O reconhecimento de
quaisquer dessas preliminares remete à nulidade do feito desde seu início e seu
conseqüente arquivamento.

Primeiramente, é a presente para requerer à
Presidência dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a designação de
novo Relator, que não tenha exercido funções correicionais no início do processo,
questões essas tratadas hoje como ilegalidades, com as quais está
comprometido, fazendo incompatível o cúmulo das funções de Corregedor e
Relator da legalidade do feito. Ocorre que tendo participado do julgamento da
matéria no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, funcionou pela segunda vez,

tendo antes manifestado sua posição. Há que se corrigir de forma a afastar o
impedimento previsto no artigo 252, inciso IH, do Código de Processo Penal.

Esses, portanto, são limites precisos, fronteiras bem
definidas que, uma vez ultrapassadas, dificilmente poderão ser novamente
demarcadas. De um lado impera a legalidade e a justiça, de outro o arbítrio e a
opressão. A legalidade acolhe e protege a todos que têm ra~.~o, e responsabiliza
e pune aqueles que não a têm; o arbítrio não poupa ninguém. Cumpre a essa
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao se defrontar com processo de

-tal natureza, traçar o caminho que, nos anos vindouros, trilhará o Senado
Federal.

Ainda, requer seja reconhecida a nulidade -do feito a
partir da apresentação do relatório e voto do Senador Jefferson péres no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com a devolução do processo àquele

e a indicação de novo relator para a realização das diligências faltantes,
como as oitivas de testemunhas, complementação do laudo pericial e

expedição de ofícios, do que deve resultar novo relatório, não conclusivo, a ser
submetido à deliberação do Conselho.

A: \DEFESACO.OOC
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DA COMISSÃO DE

DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EM 21 DE JUNHO DE

DIÁRIo DO SENADO FEDERAL· SUPLE1vfENTO

Presentes os Srs. Senadores:

José Agripino (Presidente)
Romeu Tuma (Relator)
Renan Calheiros
Iris Rezende
Jader Barbalho
José Fogaça
Pedro Simon
RamezTebet
Roberto Requião
Agnelo Alves
Bernardo Cabral
Edison Lobão
Jefferson Péres
Francelino Pereira
Maria do Carmo AJves
Sérgio Machado
Álvaro Dias
Artur da Távola
Lúcio Alcântara
José Roberto Arruda
Antônio Carlos Valadares
José Eduardo Dutra
Roberto Freire
Djalma Bessa
Eduardo Suplicy
Wellington Roberto
Romero Jucá
Ney Suassuna
Luiz Estevão

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 27a

CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E -._rUJr\PUM

DA 51 a LEGISLATURA,

2000, QUARTA-FEIRA, ÀS 10H.
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PARECER N° fb8-cCJ, de 2.000

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, sobre o Parecer do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar (CEPP) a respeito da Representação n° 2, de 1999
oferecida "Para apurar quebra de decoro parlamentar do Senador

.Luiz Estevão de Oliveira Neto, apresent~da 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 seI.! Líder na Câmara dos
Deputados"

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL·· SUPLEMENTO

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E

CIDADANIA. em conformidade com o inciso V do artigo 15 da Resolução 20, de 1993,

e em votação secreta realizada em 21 /!1J2.000, apreciando o Relatório (anexo às fls.

2.937 a 2.954 do Volume XIII), apresentado pelo Senador Romeu Tuma, decide: por

I S votos SIM, ...5' votos NÃO e~ ABSTENÇÕES, ~õT' e;udO , com

relação aos aspectos constitucional, legal e juridico, o Parecer da Comissão de Ética e

03036 Quinta-feira 22
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Ao final das discussões, será concedida a palavra ao
Senador Romeu Tuma, se S. Exa assim o desejar, por mais dez
minutos. E, por último, aos advogados de defesa, para as suas
considerações finais.

Proceder-5e-á, então, ao encaminhamento de votação, o que
faremos em obediência ao art. 383, inciso VI, do Regimento
que veda, .em votações secretas, declaração ou justificação de voto,
exceto com referência ao aspecto legal, o que será permitido, pelo
prazo de dez minutos. .

Feitos esses esclarecimentos, concedo a palavra ao Senador
Romeu Tuma.

ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Congresso em particular o Senado, vê-se diante de uma
difícil situação: o julgamento de um companheiro nosso quanto à
falta de decoro parlamentar, a partir de fatos apurados pela CPI do
Judiciário.

Ao fazer o tive o zelo e o cuidado de analisar o
relatório do Senador Jefferson Pêres, todas as notas taquigráficas e
todo o andamento do procedimento aqui realizado, desde a sua

com a representação dos partidos signatários do
documento que deu início a esse processo. Ainda durante essas
horas de com a daquele que não pode, não
admite que não se a li e reli toda a documentação.

Sr. Presidente, abro mão do meu tempo, porque
acho que não teria nada a acrescentar àquilo que já foi dito no meu
relatório: confirmo-o. Aguardarei, é claro, o tempo da Defesa, para
que, diante da exposição que fizer e diante de todas as contraditas
que forem apresentadas com respeito ao meu relatório, possa fazer
a defesa do meu relatório.

Era o que tinha a expor, como início da discussão e votação
desse relatório.

(José Agripino) - Feitas as
considerações do que não usou os cinqüenta minutos a
que teria concedo a palavra à defesa, na pessoa do Or.
Felipe Amodeo, para as considerações escritas ou orais, conforme
o desejar.

Com a palavra o advogado Felipe Amodeo.
O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, Sr. Vice

Presidente, Sr. Relator, sras e Srs. Senadores, a defesa do
Senador Luiz Estevão será apresentada fugindo um pouco - ou
tentando fugir - do enfado da leitura de uma peça de defesa. A peça

Junho de 2000
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presente reunião.
Consulto o Plenário se estaria de acordo com a dispensa da

leitura da ata da reunião anterior.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam

sentados.

reuniao ordinária apreciará o parecer do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar referente à Kel0reserlta<:ao
n° 2, de 1999, que versa sobre o exame dos aspectos

e iurídico do referido parecer, oferecida
l"\~rl,.,~on+~1" do Senador Luiz Estevão de

por seu presidente, por
por seus líderes na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal, PPS, por seu presidente,
preSldient'8, PV, por seu líder na Câmara dos í"I ......... ,+_..!"'''''

_. seu líder na Câmara dos bJ~IoJUII.OlYV;;).

A matéria é de autoria do Partido dos Trabalhadores e outros
e o Relator é o Senador Romeu que apresentou relatório

concluindo pela inexistência
vícios de e juridicidade.

dia 19 de
coletiva da

Gostaria de convidar para compor a Mesa os advogados do
Senador Luiz Estevão, os Ors. Felipe Amodeo e Rogério Marcolin
bem como já à Mesa a presença do Relator, Senador
Romeu Tuma.

voltar a definir os procedimentos, como forma de
balizarmos a reunião e o bom dos nossos trabalhos.

Concederemos a palavra ao Relator, que disporá de um
de trinta minutos, prorrogáveis por mais vinte, para

aoresentar as considerações que convenientes após a leitura
relatório. Em falará a pelos seus ou

Senador Luiz Estevão, por prazo de cinqüenta minutos -
DrOrrOI:là'V'eIS por mais
Feito isso, será concedida a palavra individualmente aos

Senadores titulares, ou não membros da Comissão,
nessa pelo prazo de dez minutos para discutirem a
com direito a apartes - os apartes serão incluídos nesse prazo de
dez minutos.
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A questão que se coloca diante desta Comissão é de maior
relevo: compete a Vossas Excelências a tarefa inédita de fixar os
parâmetros de interpretação das regras constitucionais e
regimentais que permitem a extinção excepcional do mandado de
Senador da República por iniciativa de seus próprios pares.

O trabalho pioneiro desta Comissão transcende-o_momento e
as injunções políticas do processo de cassação do mandato do
Senador Luiz Estevão. O que aqui se decidir se refletirá na presente
e nas futuras legislaturas, até porque regras há para o processo de
cassação do mandato parlamentar insculpidas na Constituição
Federal pelo próprio legislador constituinte.

Entretanto, a Vossas Excelências compete, com amparo na
legislação, nos princípios gerais do Direito e nas garantias
constitucionais, definir a abrangência e elasticidade dessas regras,
estabelecendo limites e impondo vetores na ponderação dos
princípios da moralidade e da preservação dos direitos políticos e
da democracia. Afinal, o processo de cassação de mandato de
Senador da República, a despeito de sua discutida natureza
poHtico-judicialiforme, está jungido a princípios irrenunciáveis de
ordem constitucional, que devem obrigatoriamente ser observados
em todas as instâncias procedimentais, desde a instauração do
processo até o julgamento pelo Plenário.

Isso se deve à natureza excepcional da medida, que
pretende a destituição do mandato político de representante eleito
em escrutínio majoritário, em oposição às regras decorrentes do
próprio exercício da democracia representativa, consagrada no
parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal:

lITodo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição."

O regime brasileiro da Constituição de 1988, portanto,
"funda-se no princípio democrático", como assenta o
constitucionalista José Afonso da Silva. E "o que dá essência à
democracia é o fato de o poder residir no povo. Toda democracia,
para ser tal, repousa na vontade popular no que tange à fonte e
exercício do poder (... ). Vale dizer, portanto, que o conceito de
democracia fundamenta-se na existência de um vínculo entre o
povo e poder".

Esse conceito de soberania popular, "segundo o qual o
povo é a única fonte do podeI', materializa-se por meio da
"participaçãQ, direta ou indireta". Nos casos em que a participação é
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de defesa continua se"ndo, obviamente, extensa, porque elenca
todas as chamadas ilegalidades, pelo que se requer à Presidência

da Mesa a juntada do texto íntegro.
Será feita a leitura de um memorial bastante mais rápido-e se

tentará fazê-lo de maneira palatável, menos enfadonha possível.
Esse memorial, esse resumo das razões da Defesa, que pretendem
contrariar a constitucionalidade, a legalidade e a regimentalidade do
processo será lido pelo Dr. Rogério Marcolini.

Logo após, falarei brevemente, só para passar a palavra ao
Senador Luiz Estevão, que complementará o que houver sido dito
nos cinqüenta minutos destinados à Defesa.

Portanto, passo a palavra ao Or. Rogério Marcolini, que lerá
esse memorial que estará sendo distribuído aos Srs. Senadores

simultaneamente.
O SR. ROGÉRIO - A todos os Srs. Senadores:

"Memorial do Senador Luiz Estevão
A todo °tempo, quando se falou em ilegalidade no processo

para a perda do mandato do Senador Luiz Estevão, sempre se
acenou com a instância revisora desta Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Quando se pretendeu, ainda no Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, o exame destacado das questões apontadas como
preliminares ou prejudiciais, foi a esta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania q~e se remeteu o exame da matéria.

Mesmo agora, quando o noticiário já trata como certo o
encaminhamento da resolução ao Plenário e a Defesa parece
apenas legitimar processo que tem resultado adrede definido,
deposita o Senador Luiz Estevão confiança na serenidade de
propósito e lisura de julgamento de seus pares que integram esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, órgão que, na
história recente do Senado Federal, tem se destacado pelo elevado
nível do debate e enfrentamento sereno e isento das questões de

grande relevo nacional.
Assim, confia o Senador Luiz Estevão que nesta Casa_

Legislativa há de prevalecer, acima de interesses políticos e
casuísmos, o império das leis editadas pelo próprio Congresso
Nacional. Afinal, nesta instância não está em questão o Senador
Luiz Estevão. Aqui não se examina a conduta ética de Sua
Excelência, que, por disposição constitucional, somente pode ser
aferida pelo Plenário do Senado Federal, em votação secreta e por

maioria absoluta.
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Daí passamos para a análise das
e reaimentais aue ;:llltnri7~m a cassacão

HiPóteses constitucionais e reçumentajs que autorizam

sabido, no' campo do Direito, que as
disposições são de sua índole restritivas
abrangem os casos 'ou pessoas que designam e não

ser jntierplretadêlS ampllialtjvélmE~ntleJj

Ora, a "é a decretação da perda do mandato,
ter o seu titular incorrido em falta funcional, definida em-lei e
com esta o Tendo, portanto, natureza punitiva, deve _
sempre - merecer interpretação restritiva, sempre favorável ao
titular de mandato eletivo, até porque, como lembra Sérgio
Bermudes, "presume-se - e essa presunção é inil!dível, pela forma
de investidura dos senadores e peJa representação que lhes defere
a Constituição da República - que esses parlamentares sejam
dotados da qualificação moral necessária para desempenhar seu
mandato, na conformidade da sua magna função e dos interesses
cuja proteção ela implica",

Assim, o Parlamentar só pode "ser privado, definitiva ou
temporariamente, de seus direitos políticos em face de nu:)ot4;;;SE~S
taxativamente no texto pois como
afirmava Pimenta Bueno (o .. ), "o gozo dos direitos políticos, a

ou a intervenção no governo ou regime político do
Estado é tão importante, que a lei não deveria deixar de prever as
circunstâncias em que ele deve ser interrompido em benefício da
segurança social".

I

No que diz respeito ao mandato de membros do Congresso
N~cional, "são casos de cassação (0'0) os previstos no art. 55, I. 11 e

da Constituição Federal.
Dispõe o texto constitucional:
lIPerderá o mandato o Deputado ou Senador: .
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no

artigo
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derivado ou secundário: o

para a seleçao dos da
constitucional, é o

enquanto o mecanismo do exercícIo

hermenêutica" o
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confiaurar ação ou omissão descrita, como
Interno".

Todavia, o poder delegado às Casas Legislativas para
disciplinar a matéria dentro de sua competência regimental não é
absoluto ou discricionário, mas sim vinculado às limitações
impostas pela própria Constituição Federal, fonte originária de tal
atribuição. Assim é que "não se pode, a pretexto de regulamentar o
Texto Constitucional, modificá-lo. O que é dado ao regimento
interno fazer é a definição concreta de certas práticas de
Deputados e Senadores, de antemão definidas como lesivas ao
decoro parlamentar". Ou seja: só haverá quebra de decoro nas
hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal e
no Regimento Interno das Casas Legislativas do Congresso
Nacional.

Entretanto, o Regimento Interno do Senado Federal - como
não poderia deixar de ser - limita-se a reproduzir, no seu art. 32 e
repectivos incisos, os casos de perda do mandato taxativamente
elencados na Constituição Federal - até porque não poderia

o que o Texto Constitucional expressamente restringiu.
Contudo, abdicou de elencar as hipóteses caracterizadoras da
quebra de decoro - o que lhe facultava o Texto
Constitucional -, atendo-se somente às duas previsões já trazidas
na própria Constituição: o abuso das prerrogativas asseguradas ao
Senador ou a percepção de vantagens indevidas (art. 32, § 1°).

Somente com a edição da Resolução nO 20/93, o Senado
Federal definiu as hipóteses concretas "incompatíveis com a ética e
o decoro parlamentar" (art. 5°). E são só essas as hipóteses que
podem ser consideradas incompatíveis com a ética e o decoro
parlamentar:

111 - o abuso das prerrogativas constitucionais
asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição
Federal, art. 55, § 1°);

11 - a percepção de vantagens indevidas (Constituição
Federal, art. 55, § 1°), tais como doações, benefícios ou cortesias
de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas,
ressalvados brindes sem valor econômico;

111 - a prática de irregularidades graves no desempenho
do mandato ou de encargos decorrentes".

Essas práticas de irregularidades graves são também
definidas na Resolução nO 20/93 e são tratadas -como graves
irregularidades apenas a atribuição de dotações orçamentárias a
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VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada

em julgado."
Portanto, em obediência ao princípio da estrita legalidade,

não poderá o Congressista ter seu mandato cassado, exceto em
razão de qualqúer das hipóteses expressa e taxativamente
elencadas na Constituição Federal. _.-

Nesse sentido, a assertiva do ex-Parlamentar e Consultor
Jurídico do Ministério da Justiça Rubem Nogueira, em publicação
editada pelo próprio Senado Federal: Ilpelo art. 55 da Constituição
os casos de perda do mandato do Deputado ou Senador são
peremptórios. A enumeração é taxativa. Ao legislador
infraconstitucional não é dado restringi-Ia nem elastecê-Ia".

Entretanto, foi mais além o legislador constituinte: consciente
da abrangência da expressão decoro parlamentar, e atento a que
tal abertura interpretativa agride à boa técnica legislativa, cuidou de
precisar, no § 1°do art. 55 da Constituição Federal, duas hipóteses
caracterizadoras da quebra do decoro parlamentar, legando à
cada Casa Legislativa competência derivada para, em seus
respectivos Regimentos Internos, elencar outras hipóteses
concretas que se somariam àquelas já inscritas no Texto

Constitucional.
Assim, informa a Constituição Federal que
"é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos

definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de
vantagens indevidas" (art. 55, § 1°).

Com base no referido dispositivo constitucional, José Cretella
Jr. afirma que "configuram-se, em concreto, procedimentos
incompatíveis com o decoro parlamentar: (a) o abuso das
Drelrro~aa1tlvêlS asseguradas ao congressista, (b) a percepção, no
exercício do mandato, de vantagens ilícitas ou imorais, (c) bem
como toda e qualquer hipótese definida, taxativamente, e QQ!!l
precisão, no Regimento Interno da Câmara a que pertença o
Deputado ou Senador".

José Afonso da Silva atenta para o fato de que, "com o novo
Texto Constitucional, o Regimento Interno de cada Casa e o
Regimento Comum do Congresso Nacional recobram sua
importância de principal fonte do Direito Parlamentar", até porque,
como diz José Cretella Jr., "não há infração ao decoro
parlamentar apta a ensejar a perda do mandato, senão quando
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de valor.
Além disso, o parecer exarado pelo Professor

ocasião, em trecho propositadamente omitido
Senador Jefferson Péres, ressalvou que:

"As ações concernem ao decoro parlamentar e à
de do mandato devem ser, em tese,

contemporâneas ao exercício da função."
sorte, é coerente o jurista Josaphat Marinho ao

salientar, em parecer que instruiu a presente representação, a tese
de descabimento do processo para perda de mandato por fatos
anteriores. Como observa o professor Josaphat Marinho, no caso
do Senador Luiz Estevão,

EJiseu de Moura e Roberto Campos, dentre outras, todas
arquivadas pela Mesa da Câmara sob os mesmos fundamentos.

No caso de representação contra o então Deputado Roberto
Campos, a Mesa da Câmara dos Deputados, em sessão realizada
no dia 19 de janeiro de 1995, decidiu:

"Propomos o arquivamento da denúncia, vez que o fato, que
corresponder a comportamento contrário ao decoro

é denunciado pelo requerente da respectiva ação
como tendo ocorrido antes da assunção do mandato parlamentar."

Do mesmo modo, assim como os precedentes da Câmara
dos Deputados não autorizam a cassação por fatos anteriores ao
exercício do mandato, é também impertinente a invocação do
parecer do ilustre Senador Josaphat Marinho, no exame de
admissibilidade de representação oferecida contra o Senador
Ernandes Amorim, como suposto arrimo à tese esposada no
parecer aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

No caso do Senador Ernandes Amorim, não tinha havido CPI
nem encaminhamento das apurações ao Ministério Público com

de existência de fatos relativos às empresas que se
deveriam examinar, como ocorreram quanto ao Senador Luiz
Estevão. Ademais, o Senador Amorim reiteramente, como
consta do parecer do Senador Josaphat que os fatos
fossem apurados. Por isso, ele mesmo admitiu a investigação como
essencial à pesquisa plena da verdade e à própria defesa do
Senador, a fim de que se apure se há violação do' decoro
parlamentar, que levou o Senador Josaphat Marinho a vot~r apenas

sem formular ou adotar
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Passamos, então, à análise concreta das
o Senador Luiz Estevão.

"" ...il'V\~irn~ fatos atribuídos ao Senador Luiz Estevão são
parecer Conselho de e

fatos anteriores ao exercicio do mandato.
parecer, em passagem, admite

exegese literal, tanto da da
20, parecem indicar que um Senador somente será

amente por atos ao exercício do mandato.
Esse entendimento é coerente com a tese já consagrada na

Câmara dos que o exame de
processo ético instaurado contra o nM. ,t::>rln Hildebrand- "'~~~h,.,.,

outros.
invocado

o Conselho de
atos anteriores à
reSioeCtl\ro comitente de nualauer
• 1__ ...................

que essa não é uma decisão isolada, mas o reflexo
Câmara dos Deputados, quanto à

que somente admite a cassação do
a seu .exercício. A título de

IIYI",,'bl "-I1\"IÇ.;4'...... nllnp1f- .... l:;;:,-I~ invocar, além dos já mencionados casos dos
ueiDUI;aOC)S Jabes Rebelo e Hildebrando Paschoal, denúncias de

oferecidas contra os Deputados João Alberto Fraga

entidades ou instltulçoes das quais partIcIpe o Senador ou a criação
ou de encargos em' termos que possam resultar em

.+... 1... .." ..... ,..,." ..... indevida de recursos l-IUI.... lly'V,.;}.

Logo, somente nesses dois casos expressos no
e Decoro Parlamentar, poderia caracterizar irregularidade

grave no do mandato ou em cargo decorrente, o que
incomlPatibilide:tde com o decoro parlamentar.

hioóteses, a cassação do mandato de Senador
arbitrária,. que viola a Constituição Federal
do Estado democrático de direito em sua



'.' -:·~;'L

Quinta-feira 22 03049

SC-12

2t06.2000

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL· SUPLE1vffiNTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAAA
SERVIÇO DE COMISSÕES

S::.'::\: .~J r~~"EhÀl

Se:re!:.ria - G~ral dJ Mesa

_..lte_..N.o .J_/3!4
<"', _?O(!?

é indispensável que tais fatos estejam relacionados à
atividade parlamentar do Congressista.

Afinal, dentre as hipóteses de cassação de mandato por
conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar inscritas
no art 5°, da Resolução nO 20/93, a Representação imputa ao
Senador Luiz Estevão "o abuso das prerrogativas
constitucionais asseguradas aos membros do -Congresso
Nacional" (inc. I) e "a prática de irregularidades graves no
desempenho do mandato".

Ora, conforme leciona José Cretelfa Júnior, prerrogativa é
"a posição de desnível vertical 'para mais', decorrente de status.

O Ministro Paulo Brossard, em seu preciso parecer,
esclarece que "as prerrogativas constitucionais asseguradas
aos membros do Congresso Nacional são as imunidades, de
direito material e de direito processual, mencionadas no art. 53 da
Constituição; não são privilégios individuais, aos quais o
Parlamentar possa renunciar ou dispor; são prerrogativas
institucionais, inerentes ao Poder Legislativo".

Portanto, somente haverá abuso das prerrogativas de
Senador da República na medida em que o Congressista usar

busivamente da sua imunidade parlamentar.
Todavia, no caso da presente representação, não há

demonstração de qualquer abuso das prerrogativas constitucionais
do Senador Luiz Estevão, muito menos abuso relacionado ao
desempenho de sua atividade parlamentar.

Ainda, excluídos os fatos anteriores ao mandato, o parecer
aprovado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sugere a
cassação do mandato do Senador Luiz Estevão em razão de
supostas ameaças a servidores e alegado contato com membro de
Comissão Mista de Orçamento com pleito em favor das obras do
TRT de São Paulo.

Ocorre que nenhuma das condutas imputadas encontra
subsunção típica às hipóteses de quebra de decoro parlamentar
expressas - e taxativamente previstas - no Regimento Interno.

Como já se viu, só serão causas que caracterizam
irregularidades no desempenho do mandato:

"a atribuição de dotação orçamentária a entidades ou
instituições das quais participe o Senador"

ou

"a criação ou autorização de encargos em termos que
possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos".
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"inexiste o suporte fático, porque não houve conduta
parlamentar contrária ao decoro da Casa. Tudo que se alega é
estranho ao Senado e de data anterior ao exercício do mandato."

Do mesmo modo, o parecer do ex-Ministro da Justiça, ex
Ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-Senador integrante
desta Casa, Paulo Brossard, que também integra a r.~presentação

afirma que:
"À luz do Regimento Interno e do Código de Ética, os fatos

que podem ensejar o processo de perda de mandato por falta de
decoro parlamentar hão de ser contemporâneos ao exercício do
mandato senatOfial. n

No mesmo diapasão, o parecer do advogado e ex
Procurador-Geral da República Aristides Junqueira, para quem:

"É objeto de consenso, tanto doutrinário quanto
jurisprudencial, que as causas de perda de mandato parlamentar,
elencadas no art. 55 da Carta da República, só podem se referir a
fatos ocorridos no curso do exercício do mandato ou dele
decorrentes".

Aliás, idêntico procedimento foi adotado recentemente pelo
próprio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no caso de
representação encaminhada pela Mesa do Senado contra os
Senadores Antonio Carlos Magalhães e Jader Barbalho,
respectivamente Presidente desta Casa e Líder do PMDB. Naquela
oportunidade, foi aprovada proposta do· próprio Senador
Jefferson Péres e do - sempre culto e atento - Senador Amir Lando
de aplicar aos Parlamentares a pena de censura escrita apenas
relativamente aos fatos ocorridos no plenário desta Casa,
acolhendo deliberação da Mesa de submeter ao exame do
Ministério Público todos os demais fatos anteriores ao
mandato, constantes de dossiês que foram encaminhados por um
e outro Senador.

Portanto, não é verdade que sobre a hipótese não haja
precedente no Senador Federal. Há, sim, esse precedente
recentíssimo, adotado pelo Conselho de Ética e Decoro_
Parlamentar no julgamento do Presidente desta Casa.

Ainda, os fatos trazidos no parecer do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar não guardam qualquer relação com o exercício
de mandato de Senador. Para a cassação do mandato por alegado
comportamento incompatível com o decoro parlamentar, não basta
sejam os fatos imputados concomitantes ao exercício do mandato:
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constitucional do
portanto, à exaustão, a
luadramento das condutas atribuídas ao

Luiz Estevão ou qualquer hipótese de quebra do decoro
parlamentar ou condição outra que autorize a cassação de seu
mandato senatorial.

Devolvo a palavra ao Dr. Amodeo. _..
AMODEO - Srs. Senadores a petição

mas ainda extenso. Eu vou,
resumo do resumo, para, em

Senador Luiz Estevão, só para
já o discurso e
não assistiram à exposição os

O que se examina aqui, Srs. Senadores, é a legalidade do
que se propõe fazer: a legalidade de um procedimento para retirar

::.~:;~.; ...::J ~i.:::;ERAL

Secrc:l~xi<l - Cuai d.a MeSél
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fundamentais.
O que se discute aqui? Processo ético que

apenação do Senador Luiz Estevão, hoje consubstanciada
parecer do Conselho de e Decoro Parlamentar na
definitiva do mandato, mandato irrevogável assegurado não
só a S. Exa como a todos os Srs. Senadores,
mandato irrevogável inscrito na Constituição da República como
eXlxelssalO maior da cidadania não só dos Srs. Senadores, mas
também daqueles contingente de brasileiros que
trouxe a esta Casa não só o Senador Luiz Estevão. mas
também V. Exas.

~mnPlitlc<~nd'o e relembrando por tópicos, a Defesa acusou o
que entendeu fossem ilegalidades no processo e sempre depositou
até porque instada a isso curso do procedimento, as
esperanças de um exame da legalidade do processo nesta-
Comissão de Constituição, e Cidadania.

Dentro bases princípios que orientam a
cassação de um Senador da há se fazer registro e
voltar à memória os irrenunciáveis de ordem
constitucional que são devidos e devem ser criteriosamente
nh~onJ'.:u1ne Qv~:rt~n"'Ion+Q dada a natureza absolutamente

processo de cassação de um Senador da
especialmente nesta Casa legislativa, é mais

pelo que requer não só o maior cuidado, como
nesta altura, especialmente nesta Comissão, se

-, acima de conflitos pessoais ou

estrita

~ ·~:7.~L

de interesse

que
mas, sim,

ser considerado

SC-13

não dando causa à
emente, não

suspensão e, menos

menos
coonestada com 0- dito

de
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o Senador Luiz Estevão não praticou nllai~nuer ratos no
do seu mandato que Dudessem

. Nem
tratar de recursos para

Distrito Federal, muito menos
pessoal e de suas eroRresas com

CPI do Judiciário reunião com o seu então
assessores para fazer cessar o vazamento

não é de
mas prerrogallv<::l U~ todo cidadão, não sendo,

t-J
V1

Lc;U ,,-v, faculdade decorrente do exercício do mandato senatorial.
E, se não é nrerroaativa do Darlamentar, não há que se falar em

.abuso.
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o que temos diante die:')? A ~.)i diz quais são as hipóteses.
E as hipóteses enf.entadas neste processo ético disciplinar
absolutamente não são aquelas contidas na Constituição. O que me
permite categoricamente afirmar, com todo respeito às posturas e à
reflexão do Senador Romeu Tuma, Relator do feito, que entendeu
constitucional, que não o seja. E não entendo sozinho, entendo na
companhia de Aristides Junqueira, de Josaphat Marinho, de Paulo
Brossard, cujos pareceres extensos e dedicados estão trazidos aoprocesso.

É muito claro entender, basta consultar as hipóteses da
ConstitUição, basta consultar as hipóteses do Regimento Interno.
Todas elas estão lá e/encadas. É quase uma prova de múltipla
escolha. Está lá ou não. Se está na Constituição o que se atribui ao
Senador Luiz Estevão, ele se enquadra nas hipóteses de perda demandato.

A Resolução na 20/93 do Senado Federal, que complementa
essas hipóteses e por óbvio não ultrapassa o mandamento
constitucional, erige ainda como as hipóteses concretas do que
pode ser lido como comportamento incompatível com a ética. E ali
referencia o abuso de prerrogativas, a percepção de vantagens
indevidas, a prática de irregularidades graves.

Ora, as imputações trazidas ao Senador Luiz Estevão que
motivam, na representação oferecida pelos Partidos de OposiÇão, a
busca de sua perda de mandato trazem fatos, todos anteriores ao
mandato. E os que são não anteriores ao mandato não ensejaram
prova. E aí a questão da legalidade invade a questão de mérito.
Não há Como fazer diferente. A questão da legalidade invade a
questão de mérito porque há que se analisar se os fatos imputados
ao Senador Luiz Estevão estão entre aqueles que foram praticados
no exercício do mandato. Não foram. Basta ler os autos. As
imputações trazidas ao Senador Luiz Estevão não referem fatos
praticados no exercício do mandato. Só isso já tira fora da proteção
maior da Constituição a análise daqueles fatos, a pretensão de que
aqueles fatos possam vir a subsidiar processo de cassação de
Senador da República

O segundo lote de imputações - e falo das imputações que
sobreviveram, porque algumas foram morrendo com o tempo, foram
sendo esquecidas -, conforme as provas contundentes foram sendo
aproveitadas, foram sistemática e propositadamente abonados. Por
exemplo: nenhum dos senhores se lembra de que uma das
imputações teria sido - pasmem - a confissão da prática de crime
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do seio desta Casa um Senador aqui colocado pelo voto de meio
milhão de brasileiros.

Portanto, esse processo deve observar sempre a estrita
legalidade e, dentro dela, observar o princípio da reserva legal. Não
se pode falar em subtrair a continuidade de um mandato de um
Senador da República senão pelas razões inscritas na_9onstituição.
As razões inscritas na Constituição são absolutamente tãxativas. As
regras de privação de qualquer processo punitivo devem ser
sempre lidas nos limites mais estreitos de sua expressão verbaL As
disposições proibitivas são absolutamente restritivas. Não devem
ser interpretadas, jamais, ampliativamente.

Portanto, frases que foram ditas, ouvidas, escritas e que
constam de notas, como a de que, se formos observar códigos nas
Casas legislativas, o Deputado Hildebrando não estaria na cadeia,
pOI certo não contribuem para o exame da legalidade do processo,
que incumbe agora a V. Exas. V. Exas, mais do que magistrados,
são magistrados consultores do Plenário, que poderá vir a analisar
um procedimento de cassação se V. Exas entenderem que o que
aconteceu foi legal até aqui, foi submisso à Constituição.

Portanto, essa leitura deve ser sempre vista taxativamente.
Elas são aquelas previstas no Texto Constitucional; o Dr. Rogério
Marcolini já as enunciou. Estão lá. Em que casos se pode cassar
um mandato de Senador da República. E, nesses casos, um deles
é a quebra de decoro. E a quebra de decoro parlamentar tem
definição legal. Comete-se aqui o risco ou o ônus, e compreendo o
peso que paira sobre os ombros de V. Exas de terem como julgar
todo o esforço da vocação natural, da vocação partidária, das
posturas pessoais e filosóficas de V. Exas com o caso que aqui se
enfrenta.

A questão é, extremamente facilitado o exame de V. Exas
como magistrados e todos de vocação naturalmente jurídica,
simples, o catecismo está lá. A nossa Bíblia é a Constituição dentro
desta Casa. Aliás, a Constituição é que permite a algons de nós
termos a Bíblia ou o Alcorão ou buscarmos as práticas kardecistas.

Essa liberdade, essa grandeza, essa cidadania assegurada
pelo Texto Constitucional marca flagrantemente a segurança, a
irrevogabilidade do mandato de Senador da República não só para
o Senador Luiz Estevão, mas também, especialmente, para todos
os Senadores desta Casa, que têm os seus mandatos irrevogáveis
e que podem ser discutidos naquelas hipóteses da Lei.
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SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Antes de ouvirmos a
palavra do Senador Luiz Estevão, devo esclarecer que
Presidência está computando o ternpo destinado à Defesa. Já são
decorridos quarenta minutos. O Senador Luiz Estevão solicitou
menos mais vinte minutos, para que pudesse expor as suas razões.

absolutamente procedente o requerimento de S. Exa.

Por minha iniciativa, fica desde já concedido esse tempo ao
Senador Luiz Estevão, até porque julgo ser de nosso dever dar a S.
Exa amplo direito de defesa, com o tempo que S. Exa
necessário. E não serão vinte minutos a mais do que o balizamento
estabelecido que vão comorometer ° bom andamento desta
reunião.

Antes de passar a palavra a S. Exa, eu determinaria a
da defesa apresentada ao processo, bem como a

distribuição aos Srs. Senadores de cópias da defesa aqui já lida.
Concedo a oalavra ao Senador Luiz Estevão.

- Sr. Presidente, sras e Srs.
Senadores, vou ler um trecho do relatório do Senador Romeu
Tuma, em de ser a transcrição de parte do
do Senador Jefferson Péres apresentado ao Conselho de l::tlca e
Decoro Parlamentar:

"O ao condenar à prisão, destrói uma
segrega o ser humano da família e das atividades profissionais e o
ferreteia com o labéu de criminoso. Há de haver rigor sim.
Senadores, não; estamos, com a competência que nos deu a

examinando, diante de fatos, de indicios fortes de
convicção, se o Senador permanece ou não nesta

que é o mandato, sem nenhuma
porque volta a ser um cidadão no exercício de

profissionais,· no seio de sua família. Por isso é que
não é tão rigoroso no Judiciário."

Vou basear a minha exposição nesse trecho do relatório do
Senador Jefferson pelo Senador Romeu Tuma. E
começo por esta frase final: "Por isso é que aaui não é tão
quanto no Judiciário".

O que quer dizer a expressão "não é tão rigoroso"? À
vista, alguém que tivesse chegando agora ao processo e

lendo esse trecho poderia dizer: "Não tão rigoroso na aplicação da
pena". Mas esse não foi o caso, já que a pena recomendada pelo
Senador Jefferson Péres é a maior pena, é a decretação do fim de
um mandato eletivo, a perda de seis anos e meio de mandato

Estevão, que
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"Então, gostaria que o senhor me respondesse se, em algum
momento, algum funcionário, algum. assessor ou algum membro
que estivesse trabalhando na Comissão, ouviu comentário de 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 Comissªo ou algum
assessor, ou funcionário, ou pessoa à disposição dessa Comissão."

Responde o Sr. Luiz Cláudio de Brito:
"Não, eu tive várias informações, fofoca, aqui no Senado, é a

coisa mais comum."

Pergunta novamente a Senadora Heloisa Helena:
"Sim, mas aí não é fofoca. O senhor, se era o Coordenador,

nenhum assessor, nenhum funcionário chegou para o senhor,
dirigiu-se ao senhor dizendo isso?"

Responde o Sr. Luiz Cláudio de Brito, Diretor das CPls nesta
Casa, há muito anos:

"Não."
Outra testemunha.

Aqui está o trecho, está a carta do Sr. Luiz Cláudio de Brito,
no dia seguinte ao depoimento dele, refutando interpretações e
ilações· que haviam sido transmitidas pela imprensa através dos
órgãos de comunicação.

Cobertura do depoimento dos servidores: "Servidores negam
constrangimento. "

Ainda cobertura do Jornal do Senado: "Luiz Estevão nega
que tenha ameaçado servidores." E: "Servidores ouvidos pelo
Conselho, ontem, negaram que Luiz Estevão tenha feito pressão
com vistas a constrangê-los." Essa informação é do Jornal do
Senado.

Perguntando ainda ao Sr. José Marcion da Silva, que teria
dito que, numa reunião, na presença do Senador Ramez Tebet e do
Senador Paulo Souto, "Presidente, foi a única reunião que eu tiVe
com os servidores em que eu, ao responder a um comentário de um
servidor de que 'a corda sempre arrebenta do lado mais fraco', eu
teria dito, é, arrebenta mesmo. Há o depoimento do Sr. Marcion que
teria dito que teria se sentido intimidado por esse tipo de colocação
minha.

Do Sr. Felipe Amodeo, nosso Advogado:
"A pergunta objetiva é se o requerimento feito pelo Senador

Luiz Estevão, que o depoente diz conhecer, continha expressões de
ameaça ou não. Sim ou não? Essa é a pergunta, Sr. Presidente."

Junho de 2000Junho de 2000

SC-19

21.06.2000

DIÁ.lUO DO SENADO FEDERAL· SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SeCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

parlamentar e, por força da Lei Complementar nO 81, de 1994, a
declaração da inelegibilidade pelos oito anos subseqüentes ao final
da Legislatura para a qual fui eleito. Ou seja, certamente não faltou
rigor, não se deixou de ser rigoroso na sugestão da pena, porque a
pena significa tirar seis anos e meio do mandato concedido pelos
eleitores e mais oito anos de inelegibilidade, ou seja, q~atorze anos
e meio de banimento da vida pública, da possibilidade da
continuidade da atividade política.

Se essa falta de rigor não se dá na pena, onde estaria essa
falta de rigor? Provavelmente, na apuração dos fatos que sustentam
a acusação.

E vamos à primeira acusação: "...até porque, com o
depoimento dos três arrolados pela Defesa e mais o do Sr. Marcion,
ficou constatado, pelo menos no meu entendimento - trecho do
relatório do Senador Jefferson Péres, reprisado pelo Senador
Romeu Tuma -, que o Senador pressionou sim os funcionários; pelo
menos é encarar os atos do Senador como pressão. Quatro
depuseram, quatro fantasmas se realizaram aqui, e não usei
depoimentos secretos no meu relatório."

Será que a acusação é verdadeira? Teria ocorrido, se fosse
verdadeira, no exercício do mandato de Senador.

Ora, vamos usar o depoimento das testemunhas.
Pergunta o Relator, Senador Jefferson Péres:
IlEm algum momento, em algumas dessas conversas, o

Senador Luiz Estevão mencionou ao senhor que poderia haver
ação judicial, criminal contra servidores que estariam deixando
vazar informações de alguma forma?"

Um dos 4 depoentes, Sr. Francisco Naurides de Barros:
IlNão, ele nunca falou isso conosco, de maneira alguma, que

eu saiba. Eu tenho certeza que não."
Vamos ao depoimento de outra testemunha, ainda do Sr.

Francisco Naurides.
"Eu não estou dizendo se falou explicitamente."
Pergunta o Senador Jefferson Péres, insistindo na tentativa

de conseguir a confirmação da suposta infringência ao decoro.
"Eu estou lhe perguntando se, na conversa, o senhor ouviu

do Senador, de alguma forma, que ele poderia mover ação contra?"
Diz o Sr. Francisco Naurides:
"De maneira alguma. Com certeza."
Outra testemuflha, respondendo à Senadora Heloisa Helena:
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fiscal durante a campanha eleitoral, aliás, um ano antes da
campanha eleitoral de 1998.

Está aqui o julgamento, uma certidão do Poder Judiciário do
Distrito Federal, da'ndo conta de que o caso já. foi julgado e que já
houve antecipação da pena aos dois responsáveis, donos da

emitiram uma nota fiscal de .R$1.800,OO -::=..friso aqui o
foram determinado~ e vão cumprir.uma pena- alternativa
de cestas básicas a instituições de caridade.
por que esse processo continua no Supremo?

lamentavelmente, como foi julgado em primeira instância e ainda
não foi concluído, só pode ser concluído depois que for paga a pena
alternativa. Como é do amplo conhecimento dos Srs. Senadores da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo fato de eu ter
sido eleito Senador, esse processo obrigatoriamente· vai para o
C, InIl"Opy,r'\ Tribunal Federal.

nós temos uma situação
um processo já resolvido. Está liDe ordem do meritissimo
desta zona eleitoral", etc., "tendo réus (...) foi aplicada a pena

não de liberdade, nos termos dos arts. (...) 76 apenas a
esses dois". Portanto, eu fui excluído do processo.
não se encerra esse caso, essa pendência,
continua constando como oendência iunto ao Sucremo Tribunal
Federal.

Outra coisa é uma denúncia por crime de sonegação fiscal,
crime contra a ordem tributária que corre, também contida no
relatório do Senador Jefferson Péres. Quero exibir aqui as certidões
de oaaamento desse débito; estão aqui. Foi dada pelo Governo do

Federal uma carta, assinada pelo Secretário de Fazenda e
Subsecretário da Receita, e também a certidão. negativa, que

mostra que esse débito· está integralmente pago, quitado. Portanto,
não haverá outro desdobramento que não seja o arauivamento do
mesmo.

Mas alguém pode dizer: será que a existência disso
confiqura que o empresário, nesse caso, conduziu-se de maneira

ou irregular? Eu quero lembrar aqui os parâmetros da vida
emoresarial, que são diferentes da atividade política. Muitas vezes,

eu era empresário e ia a reuniões de confederações, de
associações, ouvia dizer que era difícil para o
compreender a lógica dos políticos: por que se conversava tanto,
por que se demorava tanto, por que tudo não tinha solução mais

Então, essa incompreensão é mútua, recíproca.
:; ~ ;: :~:.~ ;;~ }ER~l
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não embasei meu parecer,
nem ter os

simolesmente dito: o Senador Estevão
nrrll;~SSOS criminais. Pronto!"

Isso
defesa? Eu não falo aqui em cerceamento

em algo muito maior: em tentar passar para os
Senadores, por meio do relatório e da repercussão

à que há fatos criminais que
exercício do meu mandato e que o

essas acusações serem verdadeiras ou falsas não tem a

noortância.
ver qual é o conteúdo e a situação dessas acusações

acusação é a de que eu teria falsificado uma nota

Sr. José Marcion da Silva:
1I"""'''''''!''' .... t''''+'''''l é não."

disso, o relatório do Senador Romeu Tuma:

para mostrar, está dito no meu relatório, que o
Senador em processos

ocasionado grave dano ~ sua - isso
relatório do Senador Jefferson Péres.

falar sobre isso é um fato. O cidadão que se vê
ou não inocente, é outra história, em sucessivos ou

processos, e processos criminais tem a
reoutacão afetada. Foi o que eu disse.

relatório do Senador Jefferson Péres,
Tuma:

Irrelevante a Defesa tentar mostrar que o Senador era
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maiores peritos brasileiros desmentem a tese da falsidade
ideológica e da mentira.

Ainda, aqui é um caso, é a repetição daquilo que já li, aqui há
um outro parecer, o parecer do Professor Leonardo Rodrigues,
convocado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, em que...
Aqui há também um outro parecer do professor Antônio Carlos Vila
Nova, considerado um dos mestres da perícia - aliás, -alvo de uma
grande reportagem na revista da Polícia Federal do final do ano
passado, dando conta de sua excelência e de sua competência
como perito -, em que ele diz de maneira inequívoca que os
documentos foram assinados nas datas neles consignadas. E,
finalmente, um último parecer do professor Mauro Ricarti Ramos, do
Rio de Janeiro, que também afirma no mesmo sentido.

Ora, mas apesar disso, o Relator do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, e repetido pelo Relator aqui da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, afirma que não há condições. A
única coisa que o parecer pode provar é que o documento não é
falso, mas isso não significa que o parecerista esteja afirmando que
o documento é verdadeiro - parecerista, não; perito, no caso.
Então, chegamos à situação em que sou questionado na
autenticidade dos documentos. Só há uma maneira de provar que
sejam falsos, submetê-los a perícias, até porque o ônus de
demonstrar que são falsos, em qualquer processo, em qualquer
instância no mundo civilizado, pelo menos, e democrático, cabe a
quem acusa e não a quem defende, mas no caso presente cabe a
nós provarmos que os documentos são verdadeiros. Então
recorremos ao único meio de se comprovar isso. Obtivemos os
pareceres, eles afirmam que os documentos são verd.adeiros, mas,
apesar disso, o Relator continua afirmando que, como não há uma
palavra conclusiva, na opinião dele, não pode afirmar que os
documentos são verdadeiros. ~

.Então permanece a dúvida, e, no caso da dúvida, S. Exa
pretende imputar-me a pecha de ter faltado com a verdade ou
apresentado documentos cuja autenticidade não pode ser
comprovada junto ao Plenário da Comissão Parlamentar de
Inquérito. Essa é uma situação inusitada. É uma situação em que o
ônus da prova cabe à Defesa. O ônus da prova não cabe, em
nenhum momento, ao acusador. Embora todas as perícias afirmem
em um determinado sentido, isso não é levado em consideração.

Em seguida, temos aqui uma outra acusação, que teria
ocorrido também durante o desempenho do mandato, que seria a
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Por que o empresário está sujeito a processo, à discussão
sobre questão de elisão fiscal e outros temas? Porque esse é o
papel que se reserva ao empresário, muitas vezes, até certas
dificuldades de interpretação das leis. Se as leis fossem perfeitas ou
absolutas, o Supremo Tribunal Federal, que concentra os maiores
expoentes da magistratura brasileira, só resolveria por
unanimidade, interpretaria a lei na perteição do seu conhecimento
jurídico, e só haveria decisões unânimes. Quem sabe até se o
Supremo se tornaria um tribunal monocrático e não composto por
onze membros? Mas justamente porque a lei comporta
interpretações, cabe ao empresário buscar, na tentativa de atingir
os seus objetivos de crescimento de rentabilidade, interpretar a lei,
dentro da legalidade, na forma mais aguerrida, no sentido de
conseguir aquilo que é o intento de sua empresa, que é o retorno e

o crescimento.Outra acusação contida no relatório do Senador Romeu
Tuma, repetida a partir do relatório do Senador Jefferson Péres...
Volto a dizer isso, para dizer que o rigor na consideração dessas
penas, voltando àquela projeção inicial, talvez queira dizer isto:
absoluta falta de rigor no sentido de apurar em profundidade ou,
pelo menos, de escrever no relatório qual é a situação real de cada
um desses supostos acontecimentos, lembrando que todos os fatos
concernentes à minha vida empresarial antecedem o meu ingresso

neste Senado da República.
outra acusação, porque o perito, ao responder a duas

perguntas... Eu nem vou ler. Aqui se diz que, .embora nós tenhamos
apresentado quatro perícias, para demonstrar que não menti no
meu depoimento à CPI ou no meu pronunciamento no plenário do
Senado Federal, como foi dito pela acusação que poderia ter havido
falsidade ideológica, porque os documentos poderiam ser

falsificados... .Ora, buscamos quatro peritos, dos maiores peritos
brasileiros, e todos afirmam, com absoluta precisão, que os
documentos não resultam de fabricaçõeS recentes, que possam ser
atribuídos ao fim de justificar situações pretéritas. Esse é o laudo do
professor Del Picchia. Esse é o laudo do professor Carlos Guido
Pereira, que diz que os documentos não foram assinados e
rubricados concomitantemente e que as suas assinaturas e rubricas
foram lançadas em ocasiões consentâneas e plenamente
compatíveis com as respectivas datas que ostentam. Ora, dois dos

03060 Quinta-feira 22



SC-26

21.06.2000

SEC:RE1~ARI.A-GIERA:L DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

SENADO FEDERj},l
Si;~r~t:·rf.'! . Gcr;:i I;':; Mesa

RT-P ;1· ~._.J3i1
r 3ü 3,t

setorial encarregado de analisàr verbas do orçamento para obras
do Poder JUdiciário e contou que foi prOcurado em outubro pelo

Há aqui uma entrevista - isto não é uma matéria de
é uma entrevista-, um pingue-pongue, um bate-bola em que

as perguntas e as respostas são transcritas na íntegra, sem
cualauer edição por parte do jornal. O que pergunta ojornal:

senhor confirma que o Senador Luíz Estevá6- o procurou
para pressionar pela liberação das verbas orçamentárias para o-. São Paulo?))

J:!QSponde o Sr. Fassarella:
"-'onfirmo. Foi em outubro. II

Será que foi em outubro? MUito bem. Ora, em outubro o
Jeputado Fassarella não era sequer sub-relator da Comissão de

...... ''r'...... '-. '''-. O processo de tramitação Ocorreu da seguinte forma: o
da tramitação do Orçamento para 99 em 7 de outubro de

1998, designação de relatores em 19 de novembro de 1998.
fp..If"\rT~n·rf'l eu não poderia tê-Io procurado em outubro para tratar
desse assunto. É uma coisa evidente.

Vamos em frente. Na sua carta depoimento em resposta à
Indagação da CPI, arrolado pela acusação, o Sr. Fassarella afirma
que, no dia 10 de janeiro de 1999, eu o prOcurei e como ele não
estava em Brasília - era um - teria recomendado que eu
procurasse um assessor, o Sr. Chaves Holanda. E, segundo

fui recebido por esse assessor e no dia 12 de janeiro tive então
um encontro pessoal com o Deputado Fassare/la.

Será que isso é verdadeiro? Não é verdadeiro, porque, está
a carta assinada pelo Deputado Fassare/la e está aqui a minha

saída do Brasil, depois das eleições, depois da Posse do
mador Roriz, no dia 1

0
de janeiro de 1999. Tirei férias com a

minha família pelo prazo de cerca de duas semanas e embarquei a
1h10 da manhã do dia dois de janeiro de 1999, conforme livro de

de saída de vôos intemacionais privados do livro da
do aeroporto.

ortanto, no dia 2 de janeiro eu saí do
que voltei? Está aqui a declaração geral prestada à

com o nome dos comandantes, meu, da minha esposa, e de quatro
dos meus seis filhos, atestando que cheguei ao Brasil no dia 13 de

de 1999. Portanto, eu não poderia ter procurado o Sr.
Fassarella ou o seu assE3.§sor nem no dia 10 nem no dia 12.

Outra questão:ô 6
0

Cotac da aviação civil diz que eu saí no
dia 2 de janeiro e voltei no dia 13 de janeiro. E está aqui o
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Justiça de Brasília, e não sabia, naquele momento, qual era o
estágio da tramitação do orçamento. Soube, através da informação,
de que haveria uma reunião aqui, no domingo, dia 17 d~ janeiro. E
vim para cá no domingo de manhã, sem nenhum conhecimento de
qual era a tramitação. Fui recebido pelo Senador Ramez Tebet, que
me disse que estavam reunidos e que chamaria o r~!~tor setorial
para que eu conversasse com S. Exa. Perfeitamente,- chamou o
Deputado João Fassarella, apresentei-me e disse a S. Exa da
intenção, perguntei se aquele corte efet~vamente estava se
verificando, perguntei se havia tido um corte também para as
verbas dos Tribunais de Brasília e se aquele dinheiro poderia ser
deslocado para cá. O que S. Exa me respondeu? "Olha, em primeiro
lugar, o meu relatório setorial já foi aprovado". No dia 13 de janeiro
já havia sido aprovado, e estive com S. Exa no dia 17.

Essa é a aprovação do relatório geral. Aqui há um equívoco.
Ali já estava reunida a Comissão para que, no âmbito da Comissão
de Orçamento, fazer a aprovação do relatório final do orçamento,
conforme está aí, nas notas do Congresso Nacional sobre a
tramitação da proposta orçamentária.

Então, vejam bem, solicitei a S. Exa uma cópia da decisão
que havia tomado. S. Exa me explicou que, embora não tivesse
aproveitado aquele dinheiro de São Paulo para Brasília, havia
consignado mais R$7 milhões em uma rubrica genérica para nossa
cidade. Pedi, então, cópia desse documento e a obtive,
provavelmente desse assessor indicado por S. Exa, e já na
segunda-feira retornei ao Tribunal de Justiça dando conta, em
primeira mão, ao Presidente, ao Corregedor e aos demais membros
do Tribunal de Justiça do DF de que havia desempenhado a
missão, não com o êxito que esperavam, mas, pelo menos, com a
notícia de que dos R$9 milhões, R$7 milhões já estavam garantidos
para a construção do Juizado de Pequenas Causas. Foi
exatamente isso que aconteceu.

Agora, pergunto: qual a maneira que tenho para provar que
nunca vim aqui pedir verbas para quem quer que fosse. E mais: por
que, depois dessa obra paralisada desde 1998, depois dessa obra
com toda a publicidade ná imprensa, depois de tudo isso
acontecido, depois de proibida e interrompida a obra pelo Poder
Judiciário, viria o desinformado Luiz Estevão pedir dinheiro para
uma obra já absolutamente amaldiçoada, justamente a um
Deputado do Partido ao qual fiz oposição durante quatro anos da
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depoimento do comandante do avião que também confirma a data
de saída e a data partida. Eu não poderia ter conseguido a
conivência do DAC, do Cotac, da polícia Federal, da Receita
Federal, do comandante do avião para atestar uma coisa que não
fosse verdadeira. portanto, a verdade está aí. Está expressa neste

documento.Mas o que é que diz o Relator Jefferson Péres,-repetido pelo
relatório do Senador Romeu Tuma? Que não, que havia três
testemunhas: eu, o Deputado Fassarella e o seu assessor. A que
hora? A partir do momento que fosse a minha palavra contra o
Deputado Fassarella, não poderia afirmar nada, mas, já que o
assessor confirmoU o encontro nessas datas, ele tem que acreditar

porque é uma terceira testemunha contra mim.
Meu Deus! De que valem todos esses documentos? Quer

dizer, tudo isso é fabricado? A Receita mentiu? A polícia Federal
mentiu? O Cotac mentiu? Eu estava no Brasil no dia 12 de janeiro?
Eu estava no Brasil no dia 10 de janeiro, e o assessor e ele é que
disseram a verdade? Se é assim, não sei como responder uma

questão como essa.Por que é importante a questão da data? Porque realmente
eu estive com o Deputado João Fassarella. Estive aqui, na
Comissão de Orçamento, no dia 17 de janeiro de 1999. Por quê?
Porque no dia 13 de janeiro, dia da minha chegada ao Brasil, fui
convocado para uma reunião no Tribunal de Justiça do DF, que
pedia, encaminhou-me um pedido, conforme documento que vou
exibir aqui, de que eU fosse à Comissão de Orçamento,
considerando que o seu Relator era do PMDB de Mato Grosso,
Senador Ramez Tebet, de quem eu seria colega daí a poucos dias
no Senado, e pedisse a S. Ex" que a verba que estava sendo
cortada do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, no valor de
R$9 milhões, fosse alocada para os Tribunais de Pequenas
Causas, de Brasília, que haviam sido criados pelo Presidente da
República, na gestão do então Ministro Renan Calheiros, da
Justiça, e sancionada, se não me engano, no dia 7 de setembro de .
1998, inclusive com a minha presença na sanção desse ato.

Muito bem. Embora - eu havia acabado de chegar ao Brasil -
não tivesse acompanhando a tramitação de processo na Comissão
de Orçamento, nunca vim aqui neste CongressO pleitear verba para
quem quer que fosse para qualquer obra, em qualquer tempo,
embora não soubesse nada, me dispus a vir ao Congresso, porque
entendi que seria muito mal para mim não atender aquele pleito da
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anota a decisão unânime dà' Mesa Diretora da
aralUlv'amlen1to da matéria.

No rumoroso caso do Hildebrando Paschoal, a
oeraunta que se faz é a na reunião da UVI .........~ ·~....,IlI ..... "";1 '1.4.

o Parlamentar ser acusado de o decoro par'lan~er1ltar

razão de conduta anterior ao do mandato ou sua
f'llU"'I.llt"'l.lF'l","""'ii:.'it"'l. como Federal? a decisão é "não".

ueIPut;aoc)s Efraim Gonzaga Patriota, Heráclito
Então a denúncia pelos fatos anteriores

rele~lta(ja porque a Câmara entende que não
de decoro.

à contra
Hildebrando Paschoal em 12 de de 1999, reunião da Mesa
Diretora da Câmara dos em que é dito:

"Vencedora neste a tese de que os atos anteriores
a~~unção do mandato eximem o respectivo comitente

sanção, vistas do ânaulo do decoro parlamentar. resta-
. u Ff:: ~;:RAL

~·s-:;:.~ri;;·Ccr~;i ca

:Kff?.N.o ..L.J.5LQ
Fi~:. _-323.6-

Então a questão é essa. Por que S. Exa insiste em
em adicionar ao seu relatório as acusações de outros

processos que correm contra sem se interessar em que
estão esses processos. Pode ser uma das maneiras de mostrar o
pouco ou a pouca consideração com o que está sendo

teITIPOr'81 e da limitação
e o Código de .

. . Amodeo. A Constituição
No exercício do em nenhum momento,

anteriores ao mandato ser arrolado aqui como fatos
do mandato de ou Senador.

uma série de documentos, decisões da Câmara
caso, por do Alberto

decisão de 2 de dezembro de 1999, lavrada em ata da reunião da
Diretora da Câmara dos diz o seguinte:

como se vê, fatos ocorridos anteriores à
ass;unfcao do mandato nesta Casa
Por essa razão e em vista de já haver a
entendimento de não se entenderem infringentes do decoro

fatos ocorrentes anteriores à posse, não há razão para
dar-se início a processo investigatório ao encargo do
correaedor e aue se deve propor o arauivamento da

Junho de 2000

s~rv~r;o fEDERAL
Secici",ria - G-::ral da Mesa

·~fP. __N.o ...J-._j.3-~
fls.~ ..

SC-29



Quinta-feira 22 03069

SC-32

21.06.2000

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAl DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

E O que está acontecendo, qual é a hipótese que está se
configurando aqui neste processo? Que contra alguém eleito para o
Senado ou para a Câmara, em seguida à sua eleição, haja uma
série de denúncias, ou, inclusive durante o processo eleitoral, e
esses processos tenham tramitação na Justiça, onde é assegurado
à pessoa um julgamento em primeira instância cujo r~~ultado não
tem papel determinativo, não gera conseqüência. Muito bem!
Recurso em segunda instância e até recurso especial.

Mas antes sequer que esses processos tenham andamento
e julgamento em primeira instância, no Poder Judiciário, quer sejam
cíveis ou criminais, adversários políticos trazem esses processos
para exame, sob o conceito da ética e do decoro parlamentar,
dentro do Senado ou da Câmara dos Deputados, e temos uma
situação absurda. Quer dizer, ao cidadão que é defendido no seu
direito à defesa e à Justiça, no caso da Justiça Cível e da Justiça
Criminal, que tenha uma decisão de primeira instância que não é
terminativa, uma decisão em segunda instância que ainda pode ter
uma instância recursal, esse processo, enquanto tramita lá, é
trazido para cá, e o Senado se arvora em julgador de primeira
instância, antes da decisão lá, e o Senado se transforma na
primeirá e última instância da condenação do cidadão.

Essa questão não se refere apenas ao caso do Senador Luiz
Estevão sendo tratado aqui hoje não. É uma jurisprudência que
poderá ser formada e que fragiliza, sobremaneira, o voto popular;
torna o Senado e a Câmara dos Deputados instâncias revisoras da
vontade popular, o que não existe e nunca existiu na Constituição
brasileira, diferentemente do que ocorre em outros países, em que
o Parlamento tem até a possibilidade revisora da presença do
Parlamentar entre seus meios.

Então, o que nós vemos é isso: transformarem-se a Câmara
ou o Senado em instâncias revisoras, e em julgadoras de primeira e
última instâncias, irrecorríveis, de fatos que estão sob exame
preliminar no âmbito da Justiça Cível} da Justiça Criminal - que é o
presente caso.

Eu não tenho nenhuma denúncia criminal a respeito dessa
obra do Tribunal de São Paulo. O Ministério Público recebeu o
relatório da CPI, no ano passado, e determinou diligências,
apurações, porque não viu, no relatório da CPI, consistência para
promover uma acusação.

Respondo a um processo cível, em São Paulo, que não foi
sequer julgado em primeira instância; mais do que isso, para o qual
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nos apreciar se a denúncia apresentada se refere a fatos anteriores

ou posteriores à assunção do mandato."
Como os fatos elencados nessa segunda denúncia foram

considerados posteriores à assunção do mandato, resultaram na
cassação do Deputado Hildebrando Paschoa1.

Vamos ao caso do Deputado Givaldo Carimbão. No dia 13
de maio de 1999, aqui também se pronuncia a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados dizendo o seguinte:

"Apenas para argumentar, se o Deputado houvesse ofendido
esta Casa quando exercia o mandato de Vereador pelo Município
de Maceió, a crítica que fez na ocasião não pode ser havida como
comportamento contrário ao decoro parlamentar, em razão de o .
ofensor não pertencer, naquela época, a esta Casa. Portanto, pede-
se o arquivamentQ) do pedido de apuração do fato.

O fato foi arquivado.
Vamos ao Deputado Eliseu Moura, o último, para não cansar

os colegas Senadores.
Deputado Eliseu Moura. Decisão do dia 29 de junho de 1999.

Diz aqui:"Não vejo como possível estabelecer vinculação com o
exercício do mandato. Por todo o exposto, a conclusão a que chego
e submeto à douta Mesa é no sentido de que o objeto da
representação em curso extrapola o exercício do mandato do
parlamentar nominado, assim como escapa à área de competência
desta Casa. Por, esta razão, acatamos a sugestão do Sr. Vice
Presidente, Deputado Heráclito Fortes, pelo arquivamento."

Foi arquivado o processo.
portanto, não apenas o pouco rigor. Rigor houve muito com

a proposta da pena. Essa é a mais rigorosa que possa haver: 6
anos e meio de perda de mandato, 14 anos e meio de suspensão
dos direitos políticos. Agora, rigor na apuração e rigor em conter as
acusações dentro daquilo que preceitua a Constituição e preceitua
o Código de Ética, isso, efetivamente, não aconteceu.

Outra questão. É muito interessante essa questão da
anterioridade. Qual é o homem público que não está sujeito a, por
iniciativa dos seus adversários políticos, ver, por exemplo, fatos,
questionáveis ou não, anteriores à sua eleição para o Senado ou
para a Câmara dos Deputados, serem levados à discussão do
Poder Judiciário por adversários ou pelo próprio Ministério Público
ou por qualquer cidadão no uso de seus direitos? Todos nós

estamos sujeitos a isso.

Quinta-feira 22
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é crime e deixasse isso ao alvedrio e decisão do magistrado. E vou
dar, aqui, um outro exemplo: se um casal se separasse, se
divorciasse, e, dadas as circunstâncias da infelicidade que esse
divórcio vai trazer para a família, da desestruturação do crescimento
dos filhos, o magistrado dissesse que, por terem se divorciado,
Maria e João cometeram crime e, portanto, devem ser presos. Não
é assim. O Código de maneira clara, diz o que se-caracteriza
e o que se como crime e, mais do que isto: estabelece
penas máxima cada um dos crimes que o cidadão ou a cidadã
possa ter Por quê? Para não acontecer, que o
maaistrado no apenamento e na aplicação da

que comete um crime.
Mas o que se quer fazer é diferente. O que quer se razer, no

caso do Código de Ética - como no Código Penal -, é extrapolar as
de mandato por afronta ética ao

inaressar numa abrangência de 360 graus.
que está ser

da ética ou do decoro parlamentar.
o nobre Relator da Comissão de

Relatório do Relator ou repetido no Relatório do
Senador Romeu Tuma na Comissão de Constituição, Justiça e
clclad,am,a, ao dizer que não se precisava ter muito com o

ser que tenha sido isso que S. Exa tenha

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria voltar ao
slide exibido aqui, que é aquela projeção... (Pausa)

Em outro o que diz o Senador Jefferson
Senador Romeu
não. Estamos com a competência que nos deu a

Constituição, examinando diante de fatos, de indícios fortes de
nossa própria se o Senador permanece ou não nesta
Casa, privado de que é temporário - o mandato -, sem
nenhuma conseqüência maior, porque volta a ser um cidadão no
exercício das suas atividades profissionais no seio da sua família."

Quem me dera que fosse assim!
Quem me dera, Sr. Senador Jefferson Péres, que o que está

escrito aí fosse a expressão da verdade! Quem me dera que,
de algo que é temporário - o mandato, efetivamente, é

como temporário é tudo, a vida de todos nós é
temporária. O que é definitivo? Nada é definitivo. Tudo é temporário
-, quem me dera que eu pudesse voltar a ser um cidadão, no pleno
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na minha

outra é a de que: será que o coolgo de Ética e
~on:stjtljic~~O delimitaram, de maneira clara, o que é decoro e o
Intrlnq~énC:la ao decoro e à ética? Claro que fizeram, porque, se

não fizessem, nós teríamos uma situação perigosíssima para todo
Por quê? Vamos por exemplo, que, na

.... 1.... h...,r~I"'~f'\ do Código Penal, ° não caracterizasse o que
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defesa.
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a batina porque slrrlplE~srrlen1te

no seminário

~L.. ....,."'~l'\e sequer a oferecer defesa. Portanto, o que está se
instância cível - e a inexistente

criminal, porque não existe processo - está
cor1subst~an(:larldo a e definitiva instância dentro do Senado

ameaçando o meu mandato leaitimamente
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exercício de suas atividades profissionais, amparado no seio de
minha família, num clima.de felicidade, harmonia e de grande auto
estima de todos.

Ora, até parece - até parece - que eu fui fazer uma viagem.
Cheguei ao aeroporto, houve o cancelamento do vôo e eu voltei
para a minha casa. Vou jantar com a minha esposa, com os meus
pais, com os meus filhos. Vou desfrutar da companhia--deles no fim
de semana e aquele compromisso que eu tinha naquela viagem
pode ser cumprido~ quem sabe, na semana seguinte ou alguns dias
após.

Ora, pretender que um tiro de morte na minha vida pública
me devolva ao seio, à plenitude, à harmonia no seio da convivência
familiar, e que não haja conseqüência maior, eu não sei como
posso nominar isso. Eu não sei. Lamentavelmente, embora eu
tenha refletido, tenha discutido isso com amigos, com a minha
família, ninguém conseguiu enxergar esse verdadeiro nirvana, esse
verdadeiro paraíso de harmonia e bem estar que eu viverei, caso
perca o meu mandato nesta Casa.

Peço paciência ao Sr. Presidente e aos demais Colegas para
que me dêem o tempo para expor o que quero.

Por que eu entrei na vida pública? Eu era empresário. Eu
nunca quis ser empresário na minha vida - já disse isto várias
vezes. O meu sonho de menino era ser cientista, era ser físico. Por
isso, fiz vestibular para Física na UNS, passei e comecei ~ cursar e
entrei na vida empresarial por acaso, porque fecharam a
Universidade em agosto de 1998 e eu fui trabalhar na empresa dos
meus tios, que são como se fossem os meus pais : são,
efetivamente, os meus pais adotivos, porque eu perdi a minha mãe
e o meu pai pouco tempo depois de nascer. Comecei a trabalhar e
tomei gosto pela atividade empresarial. Achei que, realmente, na
atividade empresarial, eu me sentia numa atividade produtiva, numa
atividade boa e lá fiquei por vinte e oito anos. E chegou o momento
da minha vida em que, graças a Deus, eu percebi que o papel da
vida não é, simplesmente, mesmo como empresário, o de acumular
dinheiro, porque não teria sentido eu .continuar trabalhando para
dobrar, triplicar ou quadruplicar o meu patrimônio; que eu buscava,
talvez, uma outra atividade que me fosse mais gratificante não sob
o ponto de vista financeiro, não o patrimonial, mas sob o ponto de
vista pessoal.

É uma situação muito boa, na vida da gente, quando nós
podemos fazer uma auto avaliação de tudo o que fizemos e chegar
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à conclusão de que as nossas necessidades materiais estão
supridas e, mais do que isso, que mesmo as necessidades
materiais para garantir um início de vida para os filhos estão,
também, supridas, porque a melhor sensação do homem é a
independência. E a independência de, a partir daí, poder decidir o
seu destino é uma coisa maravilhosa.

Eu poderia, ao decidir abandonar a vida empresãrial, ter dito:
eu quero voltar aos bancos de escola, terminar o meu curso de
Física e tornaf-me um cientista, ou ter feito um curso de Direito,
mas decidi que iria tentar a vida pública. Por quê? Porque é uma
atividade extraordinária.

Outro dia, eu fui fazer uma visita a D. Mauro Morelli, em
Caxias, e S. Ex'l Revma me mostrava os dados finais da
Conferência de Puebla e as palavras do Papa João Paulo 11, em
que S. S. enaltece a atividade política. A atividade política é tão
massacrada, tão achincalhada, tão deturpada, mas, na verdade, é
uma das mais nobres atividades a que pode se dedicar o ser
humano. Aliás, Carlos Lacerda já dizia que o momento do voto é o
único momento em que todos os filhos de Deus são iguais na terra
dos homens.' Mas eu amplio isso. Eu acho que a atividade política
dá ao cidadão, dá ao político e àquele que exerce a atividade
política, a possibilidade de ver que todas as pessoas que estão
nesta terra são importantes, porque, diferentemente de qualquer
outra atividade para o político, todo cidadão é importante. Todo
cidadão é um eleitor, é um potencial aliado. Todo cidadão é alguém
que você pode, com a sua atividade, atender naquilo que deseja e,
ao entrar na minha atividade política, não vim buscar um diploma
para colocar na parede, para enfeitar a galeria de honrarias que eu
tenha recebido ao longo de minha vida. Não. Embora as pesquisas
de opinião me credenciassem a ser Deputado Federal e até a
buscar, em 1994, o mandato de Senador, fui buscar o mandato de
Deputado Distrital. Por quê? Porque entendi que deveria começar
pelo primeiro cargo "eletivo que pudesse disputar, aquele que me
colocaria mais perto da comunidade, que me levaria a correr este
Distrito Federal e conhecer os problemas de todos os vilarejos, de
todas as cidades do Distrito Federal, e que me levaria também a
uma interação muito íntima com todos os segmentos da sociedade.

Foi isso que fiz. Fosse eu empresário à busca da proteção
da política para valorizar seus negócios não teria ficado na Câmara
Legislativa quatro anos, no papel de opositor ao Governo do Distrito
Federal, mormente quando esse Governo tinha Possibilidades,
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seus corpos são colocados sobre torres até ter toda a carne
devorada abutres e pelos urubus. Foi a pior sensação que já
tive e se cOinpara à sensação que estou tendo aqui, coril uma

lá, as pessoas eram devoradas todos os dias, mas já
estavam mortas; e, aqui, sinto-me devorado todos os dias, tendo a
obrigação de caminhar, de encontrar o mínimo de coerência para
continuar na defesa desse processo.

Por que que sou devorado todos os dias?
freqüência com que sou alvo de situações que indiscritiveis,

e quero expor uma aaui: no dia 12 de iunho de

não. possibilidade
assunto.

Muito esse documento saiu de São Paulo, onde ele se
encontrava, no dia 12 de junho, e dizia que não havia até
momento evidência, qualquer condição de prever que tipo
de indiciamento ser atribuído a mim. Pois pasmem,
senhores! Menos de e oito horas depois, saiu uma nota de
Imr)rel1Sa da Polícia Federal- é o documento anterior - infE:lizlllelnte,
vou ter que dizer outra vez e que diz que não tem elementos

até porque a não foi concluída·, e que é indispensável
a conclusão a para que ele possa decidir sobre o
indiciamento e, caso aprove, sobre que indiciamento. Menos de
auarenta e oito hora depois, faltando duas horas para o julgamento

Comissão de eis que vem uma nota a Assessoria. de
Im~)rerlSa da Polícia Federal dizendo que eu devo ser indiciado,
embora o não esteja concluído e não tenha havido
nenhum fato novo nesse intervalo. O processo está aí para quem

ver. Entre o dia 12 e o diz 14 nada aconteceu.
Está Solicito imediatamente a perícia requisitada pelo

ofício nO tal, cujo resultado é considerado imprescindível à instrução
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do interrogatório do Senador Luiz Estevão. É oportuno ressaltar que
o perito Elvis Rodrigues Farias fez a perícia em uma empresa e
depois foi deslocado para o seu órgão de. origem e não pôde
concluir a perícia das demais quatro empresas.

Pois bem, dois dias depois, duas horas antes do meu
julgamento pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, surge
essa nota da Polícia Federal, que diz que eu vou ser inaiciado: "Das
diligências até então realizadas, a autoridade policial concluiu que o
Senador Luiz Estevão praticou os crimes do Código Penal

Brasileiro." .
Ora, está aqui o processO. Se no dia 12, o delegado

encarregado disse que não havia concluído as perícias e que elas
eram imprescindíveis não só para a decisão sobre o indiciamento,
mas também para decidir sobre a minha oitiva, como é que
quarenta e oito horas depois, sem que nada acontecesse, eu virei
indiciado, com grande publicidade? E mais, o indiciamento foi
decretado pela Assessoria de Imprensa da Polícia Federal.

A isso se soma notícia de que eu seria invasor de uma
fazenda, depois confirmado que não era da União.

Notícia que diz que eu mexi numa conta da Previ em São
Paulo, depois confirmado que a Previ nem abriu inquérito porque a
denúncia era completamente inconsistente.

Além disso a famosa denúncia de que eu seria dono de 90%
das ações da construtora Incal, denúncia que eu quero rebater,
para não me tornar mais longo ainda e abusar mais ainda da
paciência do Presidente e dos colegas, nos minutos que terei como
Senador, ao final do trabalho, para voltar a ele, porque o pouco
tempo que me resta não seria suficiente para rebatê-Io.

Mas uma coisa é certa, se eu me sinto realmente a cada dia
mordido por essa bem urdida rede de plantação de notícias, que
encontram eco, é verdade, na imprensa... Eu quero ler aqui o trecho
de um artigo escrito pelo Procurador Walter Paulo Sabela, ex
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que diz o

seguinte:
"Com efeito, cotidi8namente submetido a um bombardeio

massificador e deformante dos órgãos de mídia, instrumentos
descomunais de poder, o homem deste tempo, se não mantiver os
sentidos atentos à avalanche de informações, desinformações e
apelos subliminares a que está exposto, acabará não pensando por
si mesmo, anulando-se como ser dotado de vocações
interpretativas. Nesses casos, escancaram-se as portas para o
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julgamentos iníquos, que mais irremediáveis se tornam na medida
em que se propagam de boca em boca. São condenação sem
processo, verdadeiras trucidações morais,' inapeláveis, como as
decretadas por uma espécie de Santo Ofício."

Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que é muito difícil
manter a disposição de caminhar e de continuar a cada dia se
defendendo dessa torrente, desse verdadeiro maSsacre de
acusações sem consistência mas que repercutem de maneira
extraordinária na mídia.

Como eu tenho conseguido, não sei, mas certamente quero
dizer que devo pelo menos a possibilidade de estar em condições
de oferecer a defesa às senhoras e aos senhores, em primeiro
lugar, às pessoas que tem me acompanhado ao longo de todo esse
tempo: amigos denodados, que não têm me faltado com o seu
apoio. Devo a Brasília, que, em todos esses momentos, tem me
tratado com o carinho e o apreço que sempre me dedicou, ao longo
da minha vida e da minha vida pública. Devo à minha família, a
minha esposa e aos meus filhos, que, todos os dias, pacientemente,
buscam, com esforço de ânimo, de carinho e de apreço por mim,
devolver-me aquilo que me tomaram durante o dia inteiro: um resto
de ânimo, um resto de tenacidade, um resto de disposição para
continuar a luta.

Sinto-me um pouco como a história de Prometeu,
personagem da mitologia grega. Toda vez que conseguia
reconstruir o seu fígado, tinha sobre ele a determinação de que
fosse devorado pelas aves como pena que teria que pagar. Mas
graças ao carinho da minha esposa, dos meus pais, dos meus
filhos, da minha família, tenho conseguido, de certa forma,
recompor uma pequena parte do que perco a cada dia.

Agradeço a Deus, que tem me mantido na fé, que, ·apesar de
tudo, obterei o maior direito que um ser humano pode esperafnesta
Terra: o direito à Justiça.

E quero dizer que a luz... Uma vez ouvi uma frase de John
Steinberger, que diz 6 seguinte: "A escuridão é muito maior onde
um dia brilhou uma luz".

A vida pública para mim é e tem sido uma luz na minha vida.
E nessa luz, nessa esperança, que é o maior ingrediente que o ser
humano pode ter para continuar existindo e para se sentir útil,
reside a fé, porque posso confiar na justiça dos homens e na
verdade de Deus.

Muito obrigado.
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ordem.

compõem ou que compunham, à época, a Comissão C::ipeClal, que
avaliou S. Exa

, e que diz, no seu inciso VI:
"Acórdão do Supremo Federal ao

de Segurança nO 21.623, de 1992.

Impedimento e suspeição de Senadores: inocorrência.
O Senado, posto investido da função de julgar o Presidente

da não se às inteiras, num tribunal ;lIrli,..i6.ô,..
SU!jmtetlcfo às regras a que estão sujeitos os
Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão

.'Câmara Legislativa, o Senado Federal, se

a fim de e processar a acusação, ela se
Sut)mE~te, é certo, à regras regras entretanto que
o legislador previamente fixou e que compõem o processo político
real."

Em vista dos argumentos expostos, eu indefiro o pedido daDefesa.

As restantes questões leVantadas na defesa são da
competência da do que faremos a partir de
agora.

Exa.

basta.

-- -. \-...,"".... Agripino) - Nobre ~enador, além
de ser é muito fácil e elucidativo.

Inciso da sobre o título de "Pedido":
é a presente para requerer à Presidência

desta Comissão de Constituição Justiça e Cidadania a designação
de novo Relator, que não tenha exercido funções correicionais no
início do processo, comprometido, fazendo incompativel o cúmulo
das funções de Corregedor e Relator da legalidade do feito.

Ocorre que, tendo participado do julgamento da matéria no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar funcionou, pela segunda
vez, já tendo antes manifestado sua posição. Há que se corrigir de
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ele.
me amparo também na decisão do

acórdão que passo a ler, sobre o julgamento do
Fernando Collor, quando levantou suspeição dos 30 Senadores que
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exemplos: Richard Nixon negou tantas vezes que tivesse tido
conhecimento e participação no episódio de Watergate que, quando
ficou evidenciado que faltara -com a verdade, o Congresso norte
americano não teve outra alternativa e ele já sabia que seria
cassado quando resolveu renunciar ao seu mandato; no caso de
Fernando Collor de Mello, ficou evidef1ciado que havia faltado com
a verdade perante o Senado sobre inúmeros episódiôs; tais como
os da Operação Uruguai. Eu me lembro bem, Sr. Presidente, que
Cláudio Vieira aqui expôs todo um relato de como havia ocorrido a
Operação Uruguai, sendo Luiz Estevão um dos avalistas, e depois
ficamos sabendo que, numa empresa em São Paulo, uma
secretária, Sandra Fernandes de Oliveira, havia presenciado
quando as pessoas envolvidas. em toda aquela articulação
comemoraram e brindaram a maneira como Cláudio Vieira estava
enganando os Senadores.

Quando isso ficou evidenciado e o Presidente Fernando
Collor percebeu que iria ser julgado e cassado pelo Senado preferiu
renunciar, alguns momentos antes, mas não conseguiu evitar que o
Senado o condenasse por falta de decoro e probidade. Por isso,
teve o seu mandato cassado por oito anos, até 28 de dezembro
deste ano. Em ambos os casos, o faltar com a verdade referia-se a
questões de interesse público, não simplesmente privadas.

Outro caso muito interessante é o do Presidente BiII Clinton,
que tratava-se mais de uma questão de sua vida privada. Ele até
conseguiu deixar de ser cassado quando reconheceu que havia
faltado com a verdade perante a sua esposa Hillary e a sua família.
Pediu desculpas à mulher e ao povo norte-americano, porque
reconheceu que os havia enganado, mas, como se tratava de uma
questão da sua vida privada, o Congresso Nacional resolveu não
cassar o seu mandato, até por que ele reconheceu que tinha
mentido.

O Senador Luiz Estevão falou da sua dignidade e honra
perante a sua família, seus filhos e seus quatrocentos e sessenta
mil eleitores. O respeito ao decoro parlamentar refere-se sobretudo
ao respeito à verdade. A verdade, por vezes, pode ferir, e
profundamente, as pessoas, mas a verdade, entretanto, pode ser
dita com amor, com o objetivo de trazer luz aos fatos. O Senador
Luiz Estevão, que saiu da sala, aqui falou da luz. A luz, quando
trazida aos fatos e levando as pessoas a reconhecer o que de fato
ocorreu, pode transformar as pessoas. O Senador Luiz Estevão
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forma a afastar o impedimento previsto no art. 252, inciso 1\1, do

Código de Processo PenaL"
Essa foi a alegaçãO.
E essa é a minha decisão.
Passamos agora à segunda parte dos nossos trabalhos, qual

seja, a discussão do relatório do Relator.
Pediria a compreensão de V. Exas. É claro que ãPresidência

foi condescendente com o Senador Luiz Estevão, dando a S. Ex" o
tempo de que S. Exa necessitou para apresentar
consubstanciadamente sua defesa. Mas temos 23 membros
efetivos desta Comissão e estão praticamente todos presentes. Se
todos falarem por dez minutos, teremos quatro horas de discussão.
portanto, faço um apelo no sentido de que os que vieram a se
inscrever para debater a matéria, se circunscrevessem aos dez

minutos pactuados.
Está, portanto, aberta a discussãO. (Pausa)
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, suplente na

Comissão, mas exerce claridade na ausência do Senador Jefferson

péres. O SR. - Sr. Presidente, gostaria de

poder falar na presença do Senador Luiz Estevão, até porque,
durante a última reunião do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, quando solicitei um aparte a S. Ex", S. Ex" não quis
me conceder. Gostaria de dizer que se S. Ex" pedir um aparte a

mim, eu o concederei.Na sua exposiçãO, perante o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, a certa altura, S. Exa mencionou que pior do que a
pena de morte _que seus advogados estavam aqui ressaltando -,
estariam tirando dele a dignidade, a honradez e a moral. S. Ex" fez
referência ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel e ao Prefeito Alceni
Guerra, que, diante de situações extremamente difíceis, acabaram
se recuperando à vida pública. Trata-se de uma demonstração de
que é possível ao ser humano se recuperar, dar a volta por cima. E
isso ocorre, sobretudo, quando se aprende com as lições de nossa

própria vida ~ da História.Uma das mais importantes lições da História é se perceber o
quão importante é sempre se falar a verdade e se reconhecer que,
se por alguma circunstância, uma pessoa foi levada a faltar com a
verdade, de logo o reconhecer. Sobretudo nos casos mais
importantes de perda de mandato, o dizer a verdade ou o faltar com
a verdade foi a questão chave. Eu poderia aqui citar alguns

SI: MADO Ff.ot:RJiL
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Senador Luiz Estevão de
assumido o controle da

Fábio Monteiro de Barros. Ele mencionou .
. e Decoro Parlamentar que só achou necessário falar das
coisas que aconteceram e não das coisas que não aconteceram.

o contrato havia sido assinado. aconteceu. Ainda
tenha desistido seria que, a tivesse

a verdade Como é que ele ao Senador
Gerson Camata, na CPI, ele penquntou:

"À boca pequena, diz-se que a Incal. na verdade. é uma
empresa de V. Exa. .

O Senador Luiz Estevão respondeu:
"Nunca foi, não sei quando a Incal foi constltulda, mas o
Monteiro de Barros existe já há muitos anos na cidade de

e por aí vai. Portanto, nunca foi."
Isso não é exatamente a expressão da verdade.
Terceiro, o caso do Colégio São Luiz. Recordemos as

DAt~I~'/r-~~ de Luiz Estevão oerante a Comissão de Ética no último dia
então, diz:

quero discorrer sobre o
restante da minha apresentação para dizer o Monteiro
de Barros não tem apenas negócios mesmo - e
ele exibiu o retrato -, acabaram de na semana Da~SSélda

ou no mês passado o edifício São Luiz, que não tem nada a ver
embora tenha o nome de São Luiz, na avenida

SENADO FEOERAL

Secretaria - Gorai da Mesa
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""1 '-'JU IL.V-..1 ao andamento da obra. Respondi que nada podia fazer e
que ele conversasse com o Deputado João Fassarella. Ele
agradeceu as informações. Foi o ocorrido."

Passo à Presidência da Comissão de Constituição
Concederei aparte logo que concluir os três pontos que
colocar. Vou ser breve.

atento a isso. O que está ocorrendo? O Senador Luiz Estevão falou
o tempo todo e n~o se ateve à questão da COflstrtucionaliciade,
legall<jacle e jurisdicidade, isso é verdade, como V. Exa também não
está se atendo. Gostaria apenas de alertar o Plenário no
encaminhamento de votação, a presidência não e não
concederá a palavra a ninguém que não se atenha especificamente
à questão da legalidade.

V. Exa tem a

reconheclOO como
......""''"'rl''.:lf1~m a seu respeito

por cima, mas
razão, trago à

evidê-ncla de que

Ofoceaeu à transformaçao
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Senador Luiz Estevão, eu gostaria que .V. Exa pudesse
reconhecer, inclusive mostrar isso aos seus filhos, como procuro
fazer sempre com os meus, o quão importante é a verdade. E, aqui,
no Senado, para qualquer homem ou mulher que esteja na vida
pública, sobretudo sendo representante do povo, é muito importante
sempre falarmos a verdade, sermos verdadeiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ - V. Exa me concede um aparte?
O SRa EDUARDO SUPLICY - Sim.
O SR. LUIZ - Com a licença do Presidente, quero

dizer o seguinte: em primeiro lugar, para se conhecer a verdade, é
preciso investigá-Ia, porque pretender ser arauto da verdade sem
investigar os fatos é incorrer na mentira, na calúnia e na
dissimulação.

Em relação à questão da Operação Uruguai. Se há alguma
contestação sobre a chamada Operação Uruguai, por que ela
nunca foi feita? Nem o próprio Ministério Público, aliás, nem o
Partido de V. Exa, durante as eleições, pretendeu me acusar da
suposta irregularidade da minha assinatura no aval da Operação
Uruguai. Obtive uma certidão do Ministério Público Federal e;a exibi
em direito de resposta na televisão, mostrando a inconsistência e a
falsidade da denúncia, já que o próprio Ministério Público me deu
declaração dizendo que não havia questionado a Operação Uruguai
por não encontrar nela nenhuma irregularidade formal. Se houve
alguma coisa depois, em um contrato em São Paulo, em
conseqüência dos valores advindos da Operação Uruguai, é outra
história. Até porque V. Exa, como conhecedor da verdade e,
portanto, no dever de expô-Ia à ~ua exaustão, sabe que avalista
não é responsável pela gestão de recursos..

Outra questão, que é a do engano de datas. O engano de
datas não é irrelevante naquele depoimento do Sr. Fábio e do Sr.
Fassarella, não, porque ao pretenderem dizer que os procurei nos
dias 10 e 12 de janeiro, pretendiam enfatizar que eu os teria
procurado antes da aprovação do relatório setorial, e, portanto, a
tempo de obter recursos para a obra do Tribunal de São Paulo.
Agora, o que ele afirma nessa carta que fez hoje pela manhã é que
não fiz nenhum pleito a ele, nunca fiz. E mais. Só houve um
encontro com eles: no dia 17 de janeiro. Esse cidadão Fábio,
provavelmente, foi quem me entregou a cópia que, depois, levei às
mãos do Presidente e do Corregedor do Tribunal de Justiça do DF.

SENADO FEDERAL

Secretaria· Geral da Mesa

$rr__.N.o ..4 .1~ -

Fts•._3QS1:t--.

Junho de 2000Junho de 2000

SC-47

21.06.2000

SEN~.DO FEDERAL
Secret~ria - Gaia: dJ Mosa

-RE2.Y o .•l .......!-g~\
Fl~ . ...~3.Q~5.3

DIÁRIO 00 sENADO FEDERAL • SUPLEMENTO

SENADO FEDERAL
seCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

porque era no terreno do Colégio São Luiz, dos padres jesuítas, de
São Paulo, um empreendimento de mais de US$100 milhões.
Prédio concluído e entregue na Avenida Paulista, em São Paulo. E
o Senador Eduardo Suplicy, provavelmente, se passar lá, verá esse

prédio." ,Eu passei lá, vi e disse que era, pois fui alunO do Colégio
São Luiz. Inclusive, telefonei para o Pe. Roberto Vilãr, que me
enviou a seguinte declaração, que vou ler com brevidade. Assim

concluo, Sr. Presidente."Em defesa da verdade, declaramos, em breve histórico,

pontos esclarecedores dos fatos ocorridos:
O Grupo Monteiro de Barros, entidade incorporadora,

associou-se ao Grupo Romeu Chap-Chap, para realizar um
empreendimento em regime de permuta de terreno por área
construída. A Previ, pela compra de nove dos 22 andares, de fato
financiou o edifício. Durante um ano, a Construtora Ikal levou à
frente a construção. Começaram, então, a surgir dificuldades de
não pagamento de fomecedores e de pessoal, assim como atraso

na obra.Nós, da Sociedade Brasileira de Educação Companhia de
Jesus, contatamos a Seguradora Brasileira de Fianças, empresa
responsável pelo seguro do edifício. A seguradora assumiu, então,
a administração financeira da obra e contratou a Construtora
Romeu Chap-Chap para concluí-Ia. Conforme a seguradora, na
realidade, R$7 milhões foram injetados na obra, pois que os
recursos previstos, segundo ela, não eram suficientes para terminar
a mesma. A Construtora Chap-Chap, além de problemas com
fornecedores, teve que arcar com o atraso de cronograma já
bastante considerável, se não irrecuperável. A diretoria da
incorporadora constituída por Fábio Monteiro de Barros e José
Eduardo Teixeira Ferraz, pelo estatuto da SLG, continuoU, porém,
dirigindo a obra. O edifício ainda hoje não está concluído, conforme
contrato firmado com os Grupos Monteiro de Barros e Romeu

Chap-Chap.A Sociedade Brasileira de Educação Jesuítas está
terminando por própria conta a parte que lhe cabia por troca de
área, uma vez que os andares da Previ estão praticamente
terminados. A SBE, porém, não renuncia a seus direitos de pedir
ressarcimento pelas perdas causadas tanto pelos atrasos quanto

pelas partes inacabadas".
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ordem.

- Exmo Sr. I="reSIOente, o
documento foi lido ou:no que interessava? O documento
é prova nova trazida neste momento, sim. O Senador da República
reauereu a do sim. A essa juntada se associa a

sim. na sua locução final, se referirá a
isso. nesta Casa de legalidade, este documento não

ser subtraído à Defesa e apresentado de última hora como foi.
que a avaliação não poderá ser desta Casa neste momento.

Mas vamos reaistrar mais essa ilegalidade em desfavor da Defesa.
DENTE (José Agripino) - Eu já me manifestei

contrariamente ao recebimento do documento pelo fato de ele tratar
SENADO FEDERAL
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mérito.
Mas os documentos a que o Senador Eduardo

refere e que encaminhar à Secretaria-Geral da Mesa
ao da matéria. Se esses documentos fossem

encaminhados e se eu os recebesse - o que não farei - pelo fato de
estarmos tratando da constitucionalidade da a Defesa

novo para reexame da que é de cinco
sessões para a sua definitiva.

Por essa razão, eu devo a Exa que, sugerindo.
o caso, V. Exa encaminhe os documentos e araumentos
matéria chegar ao Plenário para ser discutida.

- Sr. Presidente, basta a leitura

devo esclarecer os seguintes fatos: volto a lembrar que
estamos apreciando a constitucionalidade, a legalidade e
iuridicidade. Todos os aspectos levantados dizem respeito ao

Há pequenas situações onde a verdade precisa sempre vir à
tona. Houve, por exemplo, um episódio, envolvendo a Senadora
Heloisa Helena, que foi relatado por testemunhas. O Senador Luiz
Estevão não quis dizer o que, de fato, tinha ocorrido. Essas coisas
vão se somando. É muito importante. Eu digo para os filhos do
Senador Luiz Estevão: dizer a verdade é algo muito relevante no
Congresso Nacional e sempre na vida.

(José Agripino) - Já foi concedido o
se pudesse, explicitasse o final sobre
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de mérito e esta Comissão tratar da legalidade e da
constitucionalidade da matéria.

Com a palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Sr. Presidente, basicamente

estamos a julgar aqui a constitucionalidade do parecer do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, que trata de três pontos: a questão
da Incal, a questão citada do Sr. Fassarella e a questãõ'-de pressão
sobre funcionários. Se essa acusação caracteriza o fato da perda
de decoro ou da falta de decoro, julgaremos; se não caracteriza,
não julgaremos.

1
De maneira que quero concordar com V. Exa e inclusive

solicitar a V. Exa que continue com a energia com a qual pede que
os debates se cinjam a esse tema. Do contrário, vamos transformar
esta reunião num excelente filme norte-americano de debates, com
defesa e ataque; um espetáculo notável, justo, e nos afastaremos
da nossa finalidade, até porque as razões de conteúdo são
realmente merecedoras de crédito e de atenção. Para isso, a Casa,
no seu Pleno - ou seja, o Plenário -, terá o tempo e as condições
necessárias para esse exame.

Fora daí, estaremos a repetir o que foi feito no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, praticamente do ponto de vista dos
debates, e a nos afastar do tema com uma perda de tempo, no
caso, absolutamente desnecessária.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - V. Exa coloca com
muita propriedade, porque na medida em que nos desviarmos para
a apreciação do mérito, estaremos usando o tempo que deveríamos
usar concentradamente para a discussão da constitucionalidade,
jogando pelo ralo, e sem apreciar com a profundidade devida, as
questões da legalidade, juridicidade e constitucionalidade. O mérito
que foi apreciado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar - e
que vai ser suficientemente apreciado na sessão plenária - será
exaurido lá. Aqui, temos - e renovo o meu apelo - que discutir e
debater as questões da constitucionalidade, legalidade e
juridicidade. Do contrário, estaremo-nos afastando da obrigação
que temos em razão desta reunião.

A palavra continua franqueada. (Pausa)
Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra. Em seguida,

o Senador Roberto Freire.
O SRo JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sfls e

Srs. Senadores, a Defesa técnica se limitou a questionar alguns
aspectos de natureza essencialmente constitucional e jurídica
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claramente com a intenção de tentar passar, seja para a opinião
pública, seja visando a futuros recursos judiciais, que o projeto de
resolução que está sendo votado, o relatório do Senador Romeu
Tuma e o relatório do Senador Jefferson Péres dizem respeito
exclusivamente a fatos acontecidos anteriormente ao mandato.
Portanto, do ponto de vista constitucional, só caberia à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania rejeitar o parecer vindo do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Acredito - tenho certeza, aliás - que essa estratégia não vai
vingar, porque todos os membros desta Comissão leram não
apenas o parecer do Senador Romeu Tuma, mas também, com o
cuidado que exige um momento como este, o parecer do Senador
Jefferson Péres; e devem ter lido também a representação
apresentada.

O relatório do Senador Jefferson Péres faz referência a
episódios anteriores ao mandato, mas conclui que a discussão não
é apenas a respeito da anterioridade ou não dos episódios. Mas a
questão principal é se esses episódios, anteriores ao mandato, se
projetam de alguma forma sobre a contemporaneidade; e se, ao se
projetarem, o acusado, por atos ou omissões, quebrou o decoro
parlamentar.

Para lembrar um caso citado, o do Hildebrando, existia uma
série de episódios anteriores ao mandato do Sr. Hildebrando
Pascoal, mas ele foi cassado por fatos concorrentes ao mandato. O
mais grave deles: ameaças ao Desembargador, que era
encarregado de analisar o processo relativo aos atos anteriores ao
mandato. E é nessa questão que queremos chegar. Os atos
anteriores ao mandato dessa relação entre o Senador Luiz Estevão
e Fábio Monteiro de Barros e o comportamento do Senador Luiz
Estevão nesse período.

A partir do momento em que a CPI foi instalada e começou a
desenvolver os trabalhos, o que se tem analisado é se os atos e as
omissões, os gestos do Senador Luiz Estevão, na condição de
Senador da República, contribuíram ou não para a conclusão de
que ele tenha quebrado o decoro parlamentar.

No nosso entendimento, quem se dispuser a analisar todas
as peças do processo, desde o primeiro discurso do Senador Luiz
Estevão no plenário do Senado, quando disse que tinha dois
empreendimentos com o Sr. Fábio Monteiro de Barros: a
construção do prédio da OAB e a compra de uma fazenda. Depois,
no seu depoimento na CPf, ele procurou estabelecer um sofisma
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disse) que envolve o PT, o Ministério Público, o juiz ·que decretou
liminarmente a quebra do sigilo e o bloqueio dos bens, que envolve
toda a imprensa, envolve o Dr. Geraldo Brindeiro. Vejam só, o Or.
Geraldo Brindeiro, contra cuja recondução votei duas vezes nesta
Comissão, agora faz parte de um complô, junto com o PT, para
perseguir um Senador!

O Senador Ramez Tebet, Presidente da CPI, ê·testemunha
de que naquele momento em que estávamos travando um embate
na CPI do Judiciário, eu e o Senador Jefferson Péres, com o
Senador Antonio Carlos Magalhães, a respeito dos limites do CPI,
eu e o Senador .defferson Péres dissemos que a CPI não poderia
investigar sentença judicial, a não ser que tivesse elementos muitos
contundentes para isso, porque significaria interferência de um
poder no outro.

Naquela ocasião, o ex-Deputado Chico Vigilante, do PT,
entregou aqui aquilo que foi chamado Dossiê Luiz Estevão, que
estava relacionado apenas a brigas domésticas aqui, a decisões de
juizes favorecendo o Senador Luiz Estevão em detrimento do PT.
Quero invocar o testemunho do Presidente da Comissão, quando
disse:

I~Não recebi esse dossiê e, se o receber, a minha posição é
que essa é um~ questão que envolve investigação sobre sentença,
e não é porque é proposto por alguém do PT que vou romper com
aquilo que estou defendendo em todos os outros episódios. Se
chegar esse episódio acho que a CPI não pode investigar".

Mas o problema é que o Senador Luiz Estevão atravessou o
caminho da CPI não foi a partir daí. Foi a partir da investigação da
obra do TRT de São Paulo. E a partir daí, com atos, omissões e
ações, ele, claramente, embora relacionado a eventos pretéritos,
teve esses eventos pretéritos se projetando sobre o presente e suas
ações, enquanto Parlamentar, enquanto .Senador desta Casa,
contribuíram ou tentaram - sem sucesso, é claro - obstruir os
·"trabalhos da CPI, de uma CPf que estava investigando alguém que
tinha tanta relação com ele.

Portanto, Sr. Presidente, com a mais absoluta tranqüilidade é
que entendo que os dispositivos constitucionais, regimentais e
legais foram amplamente atendidos pelo Conselho de Ética, sob a
condução absolutamente imparcial do Senador Ramez Tebet,
colega de Bancada do Senador Luiz Estevão.

Portanto, quero aqui, inclusive, como não tive oportunidade
de fazê-lo no Conselho de Ética, porque o advogado,
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ter-se-ia diluído. Raciocínio perfeito, só que tem um pecado original:
os que os documentos mostram - os documentos que o Ministério
Público entregou aqui, naquele último dia - é que o contrato não foi
feito entre a lncal Alumínio e o GrupO Ok;' ele foi feito entre o Grupo

Monteiro de Barros e o Grupo OK.LembremoS aquela história das laranjas que o Senador Luiz
Estevão falou, na época do Conselho de Éticá-e Decoro
Parlamentar: se existem quatro laranjas, tenho duas - 50% - e,
depois, vem alguém e coloca cem laranjas, os meus 50% foram
reduzidos a 0%. Só que propriedade não está relacionada a quem
colocou as laranjas no cesto. Ora, se tenho duas laranjas num cesto
de quatro, e o Senador Roberto Requião vai lá e coloca cem
laranjas, mas essas laranjas são minhas, então, a minha
participação naquele cesto passou a ser mais de 50%. E foi isso
que aconteceu, porque o contrato de gaveta feito entre o Monteiro
de Barros e o Grupo Ok mostra que o Grupo Ok comprou 90% da
Monteiro de Barros. portanto, quando houve o aporte de capital
feito exclusivamente pela Monteiro de Barros, o Grupo Ok continuou
sendo o dono. Agora, diz: foi destrato, foi desfeito.

O engraçado é que temos que considerar como válidos,
como verdadeiros, uma série de documentos que foram
apresentados, por exemplo, para justificar o terminal de cargas, a
Fazenda Santa Terezinha, documentos esses sem qualquer registro
em cartório, e temos que dizer que um outro, que foi registrado em
cartório, com firma reconhecida, que esse não vale.

E a última pergunta. Ora, se realmente é um projeto que
apresentamos e que não vale nada, jogamos fora. Quero saber se
algum Senador, alguma vez, apresentou um projeto, assinou,
depois resolveu retirar e guardou esse projeto em casa, dentro de
um cofre. Se não valia nada, por que razão Fábio Monteiro de
Barros o guardava? Um documento que não valia nada! Por que,
foragido da polícia, carregoU documentos que estão num cofre e os
guardou durante oito anos? Ou o Sr. Fábio Monteiro de Barros,
como eu disse na reunião passada, é um idiota completo, que só
tem prejuízo? Parece-me que ele tem mais alguma característica na
sua personalidade: é um arquivista, é um museólog

o
, porque

resolveu guardar um documento que não valia nada, que não era

um contrato de gaveta.Sr. Presidente, não considero este um momento bom para
nenhum de nóS. Quero registrar, inclusive para aqueles que
continuam insistindo na tese do complô. Um complô, como eu já
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mim querer analisar isso. Sou bacharel em Direito e não pretendi
ser membro do Poder Judiciário exatamente porque não quis ser

Não estou julgando aqui prática de crimes de quem quer que
seja. S. Exa veio argumentar da sua inocência, e isso terá que fazer,
acredito que com a mesma competência, no Poder Judiciário, não

Até porque, quando se tem notícia de crime, inclusive nas
comissões parlamentares de inquérito, que não é 6--caso
remete-se para o Ministério Público. Nós não emitimos nenhum
IUIQlamlenlto sobre a prática de ilícito penal de quem quer que seja, e
não estamos fazendo isso.

O que se está aqui discutindo são os atos - e atos aí
entendidos do ponto de vista da ação ou da omissão - do Senador
Luiz Estevão já como Senador na Comissão Parlamentar de
11I"'I1"9110rl'1'1"\ que apurava, como fato específico, a construção do
do Tribunal do Trabalho em São Paulo. Começavam a aparecer

suas com aqueles que, na época, ainda não tínhamos
certeza, mas hoje claramente formadores de uma quadrilha,

outros foragidos. Na época, não tínhamos nada disso, mas
de estranho começava a aparecer, porque ali, naquele início

de da a omissão era a "Não tem telefonema",
"Não relação". A ação era de fuair de
relacionamento. Ou, quando se descobria um
ficava restrito àquele. E novos a cada dia que passa,
novos elementos de relação surgem, até contratos de gaveta da
sua participação na lncal. E quem vai ler o seu discurso, o seu
U""'''...VIIII ..... III.V, evidentemente encontra uma grave contradição,
omissão e por ações de diversionismo da do Senador. é
isso que se está é isso que estamos discutindo.

É isso que estamos discutindo se encaminharemos, por
ter juridicidade, legalidade e constitucionalidade, para apreciação
em Plenário. Se houve infração de conduta ética e se foi infringido o
decoro na sua ação como Senador, a oartir da t"''''' ...... : .... ,..Ã_

Parlamentar de Inquérito do Poder Judiciário.
Não é matéria pretérita. O fato pode ter sido pretérito, mas a

sua ação foi contemporânea, como Senador da República,
nesta Casa. Portanto, enquadra-se perfeitamente no disoositivo
constitucional.

até queria falar sobre mérito, mas não sou o mais
indicado, porque acompanhei muito ao final. Mas eu tinha - e disse
isso pessoalmente - um certo prejulgamento. Como não há nenhum
nroblema. como ninguém vai me impedir de votar porque não sou
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o SR. JADER BARBAlHO - Sr. Presidente, V. Ex" alertou a
todos nós de que a diSCUSsão desta questão diz respeito,
fundamentalmente, a uma preliminar. Acho que a apreciação, hoje,
da Comissão é balizadora, como já ocorreu na Câmara dos
Deputados, em relação a diversos eventos que durante esta reunião
foram lidos.

Desejo centrar-me exatamente nesta questão pofconsiderar
que, efetivamente, este é um assunto da maior relevância não só
em razão do fato específico, envolvendo o Senador Luiz Estevão,
mas da interpretação que a Comissão dará em relação a esse
episódio e como orientação a outros futuros.

Sr. Presidente, certa feita, li um livro de um autor chamado
Albert Camus, intitulado O Estrangeiro. Não desejo absolutamente,
já que sou membro desta Comissão, participar deste julgamento.
Na verdade, estamos num processo de julgamento que começou no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Hoje se estabelece aqui a
interpretação constitucional e legal, que terá o seu desfecho no
Plenário, quando efetivamente a Casa tomará uma decisão. Não
desejo inserir-me como personagem daquele livro do escritor
argelino.

Por isso mesmo, desejo fazer esta intervenção que não diz
fundamentalmente respeito ao mérito, em que pese dele tratar-se;
apenas para delimitar. Creio que as outras intervenções, feitas
pelos nossos ilustres Colegas, procuraram deixar bem claro que o
decoro parlamentar é pelo exercício do mandato. Creio que seja
fundamental que essa preliminar seja discutida, mesmo porque,
como já foi referido aqui, um possível decoro eclesiástico só pode
incidir em quem, efetivamente, seja padre. Não imagino que seja
possível estender uma possível disposição do Código Canônico,
enquadrando por falta de decoro eclesiástico quem não seja padre.
Da mesma forma, o decoro parlamentar sÓ pode ser infringido por
quem exerce o mandato. Desculpem-me se trato da obviedade.
Mas já disse Milton Campos, certa feita, que a sabedoria está no
óbvio e não na empolação.

Estamos neste debate - e aí sou obrigado a pontuar _ a
examinar se o Senador Luiz Estevão se enquadra nesta preliminar
relativa ao decoro parlamentar. O que se traz à baila é a questão do
relacionamento de S. Ex" há oito anos, como empresário, numa
licitação. O Senador, em seu favor, diz que essa operação não se
concluiu. E chegou a ler, da tribuna do Senado, que, com a mesma
data da feitura do contrato - está no verso - houve um distrato. E,
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juiz, eu posso falar que tenho prejulgamento. Sabem de quando?
Do depoimento do Senador Luiz Estevão - depoimento é modo de
dizer -, da sua participação, porque ele não foi convocado; ele
apareceu e dispôs-se a falar. .

E eu levantei uma série de preocupações quanto à
honestidade. Vamos usar um termo não do Poder Judiciário, mas
de um cidadão comum: a honestidade na conduçãõ"da licitação
daquele prédio em São Paulo.

Passou desapercebido o que um dos participantes disse: "Eu
fui para demonstrar como uma licitação aqui no Brasil é viciada".
Declarações públicas de um dos que adquiriram - e foram 30
pessoas, entre jurídicas e físicas. Pasmem: numa licitação, uma
pessoa física retirou, uma juíza do próprio Tribunal! .

E, no final, três empresas, apenas: duas do Grupo Monteiro
de Barros, uma que desistiu, que não ganhou, e que foi a que, no
final, recebeu. Porque a que ganhou tratava de alumínio, e não de
construção.

Dentre elas, uma era a OK, que desistiu de reclamar por
essa série de ilícitudes. E comecei a perguntar se ele não achava
que eram estranhas as normas dessa licitação. E ele disse que não.
Atestou que aquilo era normal, ou seja, disse algo que hoje se sabe
perfeitamente que foi um dos grandes fatos de malversação,
dilapidação, corrupção na relação com o setor público. Hoje se está
vendo isso. Mas ali, naquele momento, parecia que tínhamos um
negócio perfeitamente legal, lícito, e com a afirmação dele,
inclusive, de que a Incal, do Sr. Fábio Monteiro e do outro - não me
recordo o nome -, ambos hoje presos, naquela época tinha um
DOlm(~1I0 de grandes construções, de grandes incorporações, era
uma empresa respeitabilíssima.

Se tivéssemos paralisado ali, provavelmente o consenso e o
conceito que se teria sobre aquela licitação seria esse dado pelo
Senador Luiz Estevão. E hoje se vê exatamente o inverso.

Era apenas para esclarecer que estamos analisando se isso
infringe o decoro; atos praticados pejo Senador, e, portanto, toda a
legalidade de dar continuidade à análise, no mérito, se isso infringir
o decoro. Do ponto de vista constitucional, está perfeitamente
tipificada a sua ação como Senador da República.

O SR...P-RESIDENTE (José Agripino) - Continua em
discussão a matéria.

Com a palavra o Senador Jader Barbalho.
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Funcionários que depuseram dizendo que não foram. Mas há uma
dúvida. Afinal de contas a Acusação tem o direito a toda dúvida. A
Defesa tem a obrigação de provar, com depoimentos; a Acusação
tem o direito a dúvida. Portanto, vamos àqui examinar se existe um
elo de ligação entre - 'para efeito da contemporaneidade_, se esta
dúvida da Acusação é consistente, ou os depoimentos
apresentados Senador Luiz Estevão.

Por Sr. Presidente, resta a questão relativa à pressão
que ' o teria feito em relação a um Sub-Relator do
urc~arrlen[O da União: o Deputado João Fassarella. Aliás, se trouxe
agora um que já foi retirado, de um depoimento de um
assessor. A Acusação continua em dúvida: o Senador teria
pressionado ou não? É o direito que a Acusação tem a dúvidas,
afinal de contas a dúvida é um problema sério na consciência das
pessoas, e as pessoas, portanto, têm o direito da dúvida. Mas o

apresentou documentos de que S. Exa estava
ausente do País e que não poderia, portanto, ter pressionado. O

eS(~JarecE~u que] à data] a Sub-Relataria já não tinha mais
COll1p

l
ete,nCI;8, porque o assunto já estava no âmbito da Relatoria-

Geral do Com o Senador Ramez Tebet.

Um disse que pode faltar tudo ao Senador Luiz
~~''''"'''o, mas que só não lhe falta a inteligência. Fiquei assustado
com a dúvida relativa à inteligência do Senador Luiz Estevão. S. Ex"
iria procurar um Deputado do PT, depois da última campanha em

para defender interesses suspeitos? Se me passasse pela
que o Senador Luiz Estevão pudesse ter feito isso, eu não

que S. Ex" fosse um homem, no mínimo, inteligente.
S. Ex" seria um um burro, se procurasse um adversário seu,
de Bra!=:íIi", IMn após a campanha eleitoral, para defender um

-. Com a maior alegria.
-. Apenas quero registrar,

, a inconsistência desse jogo de datas.
houve um engano de datas por parte do Deputado

Fassarella, foi dito que isso foi feito de propósito, para acusar. V.
Ex" viu que mostrei que houve pelo menos um engano em torno da
data de uma ação em juízo promovida pelo Senador Luiz Estevão
contra o Deputado Fassarelia. Se se for considerar aquela como
verdadeira, a tal reunião foi realizada no dia 12 de janeiro, porque é
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Deputado. Ele é qUe causa dúvida. Porque ele não tem
independência funcional, hierárquica, Política com o seu chefe. E aí
ele é apresentado aqui para desmontar um documento da Polícia
Federal, para desmontar toda a Defesa apresentada. Porque o
funcionário assessor do assessor do Fulano de tal é que,
efetivamente, merece credibilidade.

Sr. Presidente, vou encerrar dizendo à Comissão que me
perdoe se levantei estas questões. Eu não quero dizer
absolutamente que a Acusação não tenha direito às suas dúvidas.
Mas, Sr. Presidente, o que eu não desejo é que a ComiSSão de
Constituição, Justiça e Cidadania, como instituição, tenha dÚvida
em relação ao que ela vai fazer. O que ela vai fazer hoje é
interpretar a Constituição da República, é interpretar o Código de
Ética do Senado Federal, e interpretar não só em relação ao
Senador Luiz EsteVão, mas interpretar em relação a tOdas as outrasqUestões que aqui estejam.

Sr. Presidente, eu não pretendia absolutamente fazer esta
intervenção. E o fIZ, Sr. Presidente, apenas porque seguramente
não desejaria, sem o direito de estabelecer estas questões e
levantar também as minhas dúvidas, entrar gratuitamente como
personagem do livro do A/bert Camus: O Estrangeiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) _ A matéria continuaem discussão. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
Concedo a palaVra ao Relator, Senador Romeu Tuma, pelo

prazo de dez minutos e encerrar a etapa de discussão, concedendo
a palavra à Defesa também por dez minutos.

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hay
que endurecer sin perder la ternura jamás é uma frase do
revolucionário histórico Che Guevara. Por que digo isto?

o SR. EDUARDO SUPlICY ;.. O Senador Romeu Tuma éChe Guevara...

O SR. ROMEU - V. Exas permitam que eu continue ou
eu a dou por encerrada, pedindo a aprovação do meu relatório.
Creio que estou fazendo uma colocaÇão preliminar para mostrar
qUe esta Comissão não tem o direito de julgar pelo sentimento, pelo
coração, porque tem a responsabilidade, isto sim, de apurar os
fatos de improbidade, de falta de decoro dentro da luz dalegalidade.
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o que está dito na ação. Mas o Senador Luiz Estevão disse na
reunião que esse foi um engano do advogado.

A questão não é essa. Ora, a argumentação é a de que o
Senador Luiz Estevão procurou o Deputado Fassarella no dia 17,
depois que já havia sido votado o sub-relatório do Poder Judiciário.
Mas diz que o procurou não para tratar da obra de São Paulo, mas
para tratar de recursos pedidos pelo Poder Judiciárioae Brasília.
Ora, se não havia sentido que ele o procurasse no dia 17 para tratar
da obra de São Paulo, porque já se tinha votado, também não havia
sentido que ele o procurasse no dia 17 para tratar da questão do
Judiciário de Brasília, porque isso também já tinha sido votado.

Assim, registro que há o reconhecimento de que ele
procurou o Deputado Fassarella. Ele disse que o procurou para
tratar de uma coisa, e o Deputado Fassarella, juntamente com uma
outra testemunha, disse que ele o procurou para tratar das duas
coisas.

Com relação à data, se o argumento de que ele o procurou
no dia 17 destrói a argumentação de que ele o procurou para tratar
do TRT de São Paulo, também destrói a argumentação de que ele o
fez para tratar do outro assunto, porque o Deputado Fassarella era
Sub-Relator do Poder Judiciário, que envolvia as duas questões.
Apenas queria deixar esse registro a V. Exa

.

O SR. JADER BARBALHO - Eu lhe agradeço.
Sr. Presidente, se eu tiver de aceitar o que a acusação diz,

admitirei, então, que o Senador Luiz Estevão é um burro e um
desinformado. S. Exa estaria desinformado quanto à data e quanto
ao fato de que o sujeito já não era mais Relator. Não é isso? Sim,
mas é isso. Estou concordando com a acusação.

O SR. LUIZ - V. Exa me concede um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Estou concordando com a

acusação. É burro! O sujeito é burro e desinformado. Ele é
desinformado, porque procura o Deputado fora da data, quando o
sujeito não é mais Relator. E é burro, porque procura um adversário
depois de uma campanha eleitoral passional e radicalizada, em
Brasília. Ele procura exatamente o inimigo para pleitear algo
escuso, Sr. Presidente. É a dúvida. Mas não quero absolutamente
tirar a dúvida da acusação. Esse é um direito que a acusação ·tem
em relação à dúvida.

O que eu quero, Sr. Presidente, é dizer o seguinte: a palavra
do Senador Luiz Estevão, os documentos apresentados não valem.
O que vale, Sr. Presidente, é um documento de um assessor de um
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Não estamos julgando agora o condenando-o à
perda de mandato, única cláusula prevista na ConstituiÇão para
aqueles que ferem o. decoro parlamentar. Por isso que há rigor na
cassação de mandato, por ferir o decoro parlamentar.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar agiu dentro de
todas as exigências de ordem legal, foi oferecida a oportunidade de
defesa ao Senador, todos os dados de de defesa que lhe
são pela legislação em vigor. Acredito que isso tenha
sido feito. Por isso concordei com o relatório do Sen::lrl,.,r Jefferson

Péres.

Não vou tomar mais tempo, aguardarei a decisão de V.
porque não há invocação ou decisão de ordem partidária nesse
JUfQlamento. Ele é individual, é da consciência de cada um de nós.
Temos que por tudo o que lemos e ouvimos, para
cnE~garm()s à nossa conclusão. Ela é que vai ditar o nosso voto.

(José - O Senador Luiz
o desejo de se pronunciar por mais dez

que teria direito na fase das discussões. Não sei porque razão não solicitou.

Mas acho que mais uma vez podemos pactuar. A Defesa,
que estabelecido, tem direito a dez minutos finais na fase de

voz do seu advogado ou do Senador Luiz Estevão.
a Presidência propõe ao Plenário e sugere, a bem de uma
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referência a qualquer dos Srs. Senadores, ser-Ihe-á assegurado odireito de réplica.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Eu pediria a V. Exa a
compreensão, para que possamos finalizar bem esta etapa.

O SR. ROBERTO - Não é atitude própria da Defesa
estar com esse tipo de colocação. .

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Está pe"ifeito. Estáperfeito.

Eu pediria a colaboração do Dr. Felipe Amodeo para que nós
possamos levar a bom termo a reunião.

O SR. - V. Ex" poderia me esclarecer o
que é "esse tido de colocações"? Eu estou no pleno exercício da
defesa que me assegura a advocacia, usando terminologia elevadaelhana."

O SR. - Claro! Não, tenha calma. Eu
estou no pleno exercício do meu mandato de Senador. Podemos
chegar a um acordo.

O SR. - O que respeito, Senador.
O SR. - Claro. É isso o que estoudizendo.

O SR. (José Agripino) _ Nós estamos
chegando ao entendimento. Vamos chegar.

O SR. FREIRE - Pronto. Exatamente. Ele fala e
eu estou apenas querendo dizer que há no Regimento a
Possibilidade de réplica. Não sei se fuma charuto, porque isso tem
um tom meio pejorativo. Era só isso que eu queria ressaltar.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Dr. Felipe, com apalavra.

O SR. AMODEO - Esta Defesa jamais dirigiria
qualquer argumento menos elegante ou elevado ao Senador
Eduardo Suplicy. Abri a locução dizendo que o respeito.

O absurdo é a hipótese de ordem legal que se levanta de
que se o Senador Luiz Estevão tivesse nesta sala admitido que
tivesse ligações com o Grupo Incal, porque essas coisas teriam
acontecido em período fora de mandato, S. Ex" não teria cometido
quebra de decorro parlamentar. E é isto. É essa a legalidade ou
ilegalidade do que aqui se discute. E com todo o respeito, Srs.
Senadores, absolutamente com todo o respeito a todos os Srs.
Senadores, a idéia da Defesa não é usar de terminologia pejorativa.
A idéia da Defesa é cone/amá-los, como cidadãos que também
integram esta Defesa, para que todos façamos o exame de

SENADO FEDERAL
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boa finalização da reunião - que tem que ser democrática - que o
advogado use, se assim o desejar, dez minutos para suas
considerações e que o Senador Luiz Estevão disponha também de
dez minutos, como poderia ter disposto na fase ainda das
discussões.

Se estiverem de acordo passo a palavra para o Dr. Felipe
Amoedo para os seus dez minutos. - ..

O SR. FELIPE AMODEO - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ ..
O SR. PRESIDENTE· (José Agripino) - Desculpe, Felipe

Amodeo.
O SR. FELIPE AMODEO -- Obrigado, Excelência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, simplesmente uns

brevíssimos comentários para passar a palavra para o Senador Luiz
Estevão, que complementará a sua defesa.

Traçarei breves comentários sobre o que aqui aconteceu nos
debates, quando de início usou da palavra o Senador Eduardo
Suplicy, a quem todos destinamos particular apreço. S. Exa teria
afirmado nesta sala que, se Clinton reconheceu que tinha mentido,
Clinton não faltou com decoro. Aí há dois impedientes: o Senador
Luiz Estevão não fuma charuto e o Senador Luiz Estevão dizia a
verdade. Seria absurdo pensar que se ele, ao chegar aqui, tivesse
dito: "sou sócio da Incal", ele, por essa razão, não teria cometido
quebra de decoro parlamentar porque estaria se referindo a fatos
anteriores.

O SR. ROBERTO FREIRE - Não. Exatamente.
Exatamente...

O SR. FELIPE AMODEO - V. Exa me assegura a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - A palavra está com V.

o SR. FELIPE AMODEO - Obrigado, ·Sr. Presidente.
O SR..ROBERTO -- Sr. Presidente, me parece que

o aparte...
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - V. Exa pede pela

ordem. Não, não. Não tem aparte agora.
O SR. ROBERTO FREIRE - Não?! Não tem aparte agora?
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Neste momento não

tem mais aparte.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sim, mas segundo o

Regimento, que eu espero que seja respeitado, quando se fizer

03104 Quinta-feira 22



SC-70

21.06.2000

SENADO FEDERAL
SeCRETARIA-GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE

LJU"'ll'LlV UV LJ.c..I."I.t'I.UV I'J:'.1Jt!J'<..AL - SUPLE1vffiNTO

no livro de
contrato

decorrente da
. se a assinatura não realizar

ato decorrente da nunca nem nunca me
considerei dono. Para ser ter havido o reaistro. o

documento.
participação diluída é um aravíssimo

facílimo de se desfeito. Eu nunca
l-IIIUI t;"a Monteiro de Barros. Comprei por

que a Monteiro de Barros tinha adquirido
oi s na Incal Incorporações.

foi dito ali Senador, ao ser
eu o beneficiário do aumento de
po~;sib,illd;3de de isso ter acontecido ..
que eram da Monteiro de Barros na Emoresa
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cargos a seus constituídos e terem certeza de que esses cargos
não serão subtraídos, diminuídos ou usurpados por uma

de uma divergência 'partidária, de uma dissensão
política ou de um momento qualquer.

é fundamental insistir que, no que a defesa refere
fatos anteriores ao a defesa efetivamente está a referir
fatos anteriores ao mandato. Os papéis o só lê-los,
estão lá. esses fatos não podem se refletir .. como quiseram

criando institutos jurídicos absolutamente fantásticos .. no
exercício do mandato do Senador. É isso.

É verdade que Casa, como concluiu o ilustre Senador
Romeu não sairá nenhuma condenação. O que espera a
defesa técnica é que também não saia e, V. Exas não coonestarão
com isso, nenhuma Heçlaliejade.

Passo a ao Senador Luiz Estevão.
- .. Sr. Presidente, Srs e Srs.

vou procurar, em brevíssimas
questionamentos que foram feitos



Ao comprar ações da Monteiro de Barros, não comprei o controle
acionário da Empresa Monteiro de Barros. Parece uma questão
semântica mas não é, porque a palavra mal colocada conduz a um
resultado errado e é isso que essa desinformação ou má colocação
de palavras pode induzir aqui os colegas Sen~dores.

O fato de o documento ter firma reconhecida - dizer que
temos que dE?sacreditar de um documento que-'-tem firma
reconhecida. Ota, ninguém disse isso. O que eu digo é que o
documento, embora com firma reconhecida; e só isso. Mas poderia
estar registrado em cartório, publicado em jornal, distribuído em
avulsos no plenário do Senado Federal, foi desfeito. Portanto, não é
a firma reconhecida que dá perenidade ao documento. Seria perene
se não tivesse sido desfeito. Como foi desfeito, não teve perenidade
e teve uma vida extremamente curta.

A outra questão que quero me referir é sobre a intervenção
do Senador Roberto Freire quando da Comissão Parlamentar de
Inquérito, e vou repetir aqui, vou ler a minha resposta:

É, mas, dessas empresas, haviam empresas de grande porte
como, por exemplo, a Camargo Corrêa - que era a maior empresa
construtora do Brasil -, a Via Engenharia, empresa de grande porte,
e a JH-S, uma empresa de São Paulo, aliás, de um amigo meu.
Ninguém contestou o edital. Foi o que disse. Está aqui nas notas
taquigráfrcas. Nenhuma das 29 empresas que retiraram o edital o
contestou. Ora, V. Exa sabe que é comum que empresas contestem
editais, quando percebem que esse edital, no momento da sua
confecção, tem algum direcionamento. Nenhuma das empresas que
buscou o edital contestou a sua forma. Faz muito tempo mas não
me pareceu, à época, nem .a mim nem às demais empresas que
não o contestaram - e não vamos dizer que as empresas estariam
desinteressadas de um empreendimento de US$150 milhões 
nenhuma dessas empresas fez qualquer contestação ao edital.

Essa é a íntegra da minha declaração proferida no dia 30 de
junho de 1999.

Por fim, quero fazer uma pequena observação sobre o
parecer do Senador Romeu Tuma. E me permito, apesar de não ser
bacharel em Direito, apesar de não ter os anos de vida do Senador
Romeu Tuma, apontar aqui uma pequena mas não desimportante
incorreção. Quando S. Exa, à página 12, afirma o seguinte:

liA Constituição Federal prevê, como conseqüência por
conduta incompatível com o decoro parlamentar, nenhuma outra
sanção se não a perda do mandato com a conseqüente
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inelegibilidade, na forma do §9°, do seu art. 14, regulamentado pela
Lei Complementar n.o 64/90, cuja alínea 'b' do inciso I do seu art. 10dispõe: ,

São inelegíveis, para qualquer cargo, às membros do
Congresso Nacional que hajam perdido os respectivos mandatos
por infringência do art. 55, incisos I ou 11. 11

Nobre Senador Romeu Tuma, lamento mas esse-artigo, em
absoluto, não se aplica ao caso presente. O artigo em tela se aplica
à questão de inelegibilidades e não de aplicação de penas previstas
no art. 55 e na Resolução 20 do Conselho de Ética e DecoroParlamentar.

Passo a ler, rapi(lamente, o art. 14 da Constituição Federal,
onde, sem dúvida alguma, esse lapso poderá ser plenamente
concordado. O art. 14 fala das eleições, da disposição dos Poderes:

"Art. 14. A soberania popular será exercida. pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e,
nos termos da lei, mediante:"

E vêm as diversas cláusulas.

Não tem nada a ver com o caso presente; foi, naturalmente,
um equívoco, mas que é importante ressaltar porque, a se ter isso
como verdadeiro, ter-se-ia que a única Possibilidade de restrição
aqui ou de pena para o caso de um Senador infringir alguma das
normas dispostas na Constituição e no Conselho de Ética seria a
perda definitiva do mandato. Isso não se aplica e isso não éverdadeiro.

Por fim, Sfis e Srs. Senadores, quero agradecer ao
Presidente, às Colegas e aos Colegas Senadores pelo tempo que
me deram para que eu pudesse expor, o mais detalhadamente
possível, a defesa, já que é uma situação em que são muitas as
acusações, mas nenhuma delas de qualquer consistência.

Pretender que seja tirado, rasgado o voto de 460.000
eleitores porque eu teria repetido, em uma reunião, na presença do
Relator e do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito _
que é verdade - repetindo aquilo que tinha sido dito para um
assessor, de que a corda arrebenta do lado mais fraco, pretender
rasgar o mandato de Senador por conta disso, parece-me um
grande despropósito. Pretender, por outro lado, aquela história de
que eu teria procurado o Deputado... Eu jamais negue; tal encontro,
como foi insinuado aqui, ou seja, que eu teria desmentido o
encontro com o Deputado Fassarella. Nunca, pelo contrário. Trouxe
do Tribunal de Justiça de Brasília um documento escrito, entreguei
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adversários do Monteiro de Barros em dezenas de
concorrências ao longo anos. uma coisa é certa:
desde 1995 essa obra começou a ser questionada e, apesar do seu
questionamento, tenho uma ata da Comissão de Orçamento de
1996/1997 em que foi um crédito suplementar de R$25
milhões para a obra do e mais, o parecer do Senador Odacir

que relatou a foi por com
apl'eslentaçf~O de apenas uma que não era relacionada
com a obra do TRT.

quero dizer que se consideram errado que até
1992/1993/1994/1995 e 1996 eu tenha feito negócios com essa
empresa, não deveria fazer à luz dos critérios e das normas

DnVIVéflCl8 emDre~salrial. se aqui, no Congresso Nacional, no
de 1996, início aprovava-se um crédito SU~)lernerltar

de quase R$26 milhões para serem destinados a essa se,
desde discutiam-se irregularidades apontadas nela?

Anr'~(1i~Cn mais uma vez. que não estou defendendo
na parede, mas algo que me é muito caro. Para cada

dos 23 Srs. Senadores presentes nesta Comissão, falaram nas
no dia 4 de outubro de 1998, 20 mil eleitores. Cada um de V.

que irão se a poucos tem a missão
dizer se valem ou não os votos dados por 460 mil

eleitores que, divididos pelos 23 Srs. representam 20 mil
votos nas costas e nos ombros de cada um dos colegas Senadores.

Em todo este processo, minha motivação é o fato de
corlse~~Ulr chegar aqui - como dissej -outro dia, à -,
resistindo a cada dia. Deus que eu resistir todo o

r<e<:umente1 a grande luz é da do
que o povo me deu.· Mandato que em muito me

enqrandece, que, tenho certeza, por meio dos projetos, pareceres,
e minhas ações nesta ém nenhum momento,

diminuí ou tornei indigno. Levantamento sobre a atuação dos
COlnar,ess;istéiS feito pelo A Folha de S. no início deste
ano, confere-me uma avaliação extremamente de
ter, ao dos últimos 15 meses, dedicado orande oarte meu

a responder essas acusações.
Por fim, volto a falar em Deus. E assim o faço por uma razão

muito simples: não é a vez na minha vida em que me vejo
numa situação de grande dificuldade. Minha vida começou assim.
Ao dos anos, cada vez mais, fui para
enfrentar não adianta forca. só
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o SR. _ Sei que está emprocesso de votação, é só uma sugestão.

Como foi no Conselho, coloque o voto do lado de cá e asobra do outro lado.

O SR. (José Agripino) _ Não entendi.
O SR. EDUARDO DUTRA - A uma do voto aqui,

porque a pessoa, primeiro, vota; a uma da sobra deve-ser colocada
lá, como foi no Conselho.

O SR. (José Agripino) - Perfeito. Possoinverter. Está perfeito, mais fácil.
(Continua processo de votação)
Senador Jader Barbalho.(Pausa)
Senador José Fogaça.(Pausa)
Senador Pedro Símon.(Pausa)
Senador Ramez Tebet.(Pausa)
Senador ROberto Requião.(Pausa)
Senador Carlos Bezerra. (Pausa)
Senador Agnelo AlVes. (Pausa)
Senador Bernardo Cabral. (Pausa)
Senador Edison Lobão. (Pausa)
Senador Francelino Pereira. (Pausa)
Senador Romeu Tuma. (Pausa)
Senadora Maria do Carmo Alves. (Pausa)
Senador Sérgio Machado. (Pausa)
Senador Álvaro Dias. (Pausa)
Senador Artur da Távola. (Pausa)
Senador Lúcio AlCântara. (Pausa)
Senador José Roberto Arruda. (Pausa)
Senador Antônio Carlos Valadares. (Pausa)
Senador Roberto Freire.(Pausa)
Senador José Eduardo Dutra. (Pausa) .
Senador Jefferson Péres. (Pausa)

O SR. (Ramez Tebet) - Convido a usar do
seu direito de voto o nosso Presidente, Senador José Agripino.

O SR.- (José Agripíno) - Vou recapitular a
relação dos votantes. Votaram pelo PMoB os Senadores Renan
Calheiros, íris Rezende, Jader Barbalho, José Fogaça, Pedro
Simon, Ramez Tebet, Roberto Requião e o suplente Agnelo Alves
na ausência do titular, Amir Lando; pelo PFL, os Senadores
Bernardo Cabral, José Agripino, Edison Lobão, Francelino Pereira,
Romeu Tuma, Maria do Carmo Alves, todos os titulares; pelo PSoB,
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adiantam a resistência e a persistência, duas qualidades que
encontraremos quanto mais acreditarmos em· Deus e tivermos fé na
Sua ação e na Sua verdade. Existe uma palavra que define isso
muito bem: entusiasmo. Muitos pensam que entusiasmo quer dizer
alegria, celebração, mas não quer dizer nada disso. Entusiasmo
vem do grego en Deo, en de dentro, Deo de Deus. Entusiasmo
significa a alegria de ter Deus no coração. Que Deus se·mantenha
dentro de mim e me transmita, com Sua presença, o entusiasmo
para continuar até o fim!

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Encerrada a
discussão, passa-se à votação.

Explicarei o processo de votação. Colocaremos, sobre a
mesa, duas urnas. Chamarei, nominalmente, cada Senador, a quem
distribuirei dois envelopes rubricados e três cédulas - uma com voto
SIM, outra com voto NÃO e outra com voto ABSTENÇÃO. O
Senador depositará, em uma das umas, o voto SIM, NÃO ou
ABSTENÇÃO e os restantes serão depositados na outra urna, para
se fazer a contrachecagem. Com isso, a exemplo do que foi
brilhantemente feito por idéia do Senador Ramez Tebet, no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, faremos uma votação
sem questionamentos.

Senador Amir Lando. (Pausa).
Não está presente.
Senador Renan Calheiros. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Volto a explicar. Estou

entregando ao Senador Renan Calheiros dois envelopes
rubricados. Estou entregando ao Senador Renan Calheiros um voto
usim" I um voto "não" e um voto "abstenção".

O Senador Renan Calheiros escolherá o voto que deseja
dar: "sim", "não" ou uabstenção". Colocará este voto. "Sim", significa
sim ao relatório do Relator; "não", contrariàmente ao relatório do
Relator Senador Romeu Tuma. Colocará o voto num dos envelopes
e depositará na urna do voto - esta aqui. Os votos que sobrarem,
no outro envelope, colocará na uma de sobras.

Com isso, encerra-se o processo de votação.
Alguma dúvida?
Senador lris Rezende.(Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Só um minutinho,

Senador Dutra.
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da Távola, Lúcio Alcântara, José
Arruda, Machado, todos os titulares; Bloco de

vt-'v;:)l~aO, os Senadores Antonio Carlos Valadares, Roberto Freire,
José Eduardo Dutra, Jefferson Péres, todos os titulares.

Encerrada convido os Senadores José I-ogaça e
Antonio Carlos Valadares' para escrutinarem .os votos já
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PRAZO DE DEVOLUÇÃO

O prazo deferido para devolução de obras e
outras publicações será de 15 dias, prorrogável
por igual período.

Vencidos os prazos referidos neste artigo, o
Diretor da Subsecretaria providenciará sobre a
devolução das obras e outras publicações.

O consulente ficará obrigado a indenizar o
Senado Federal pelo extravio de obra ou do
cumento sob sua responsabilidade, no valor atua
lizado dos mesmos.

(Art. 646 da Resolução n.O 58/72)


